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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

§ 11 Dnr: KS.2019.708

Stiftelsen Borgen - avyttrande av Borgenstugan 
till Värnamo kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Borgen bildades 1983. Stiftare var Värnamo 
Kommun, OK Stigen och Friluftsfrämjandet. Syftet var att 
kombinera de kommunala strävandena att utveckla friluftslivet i 
närheten av Värnamo tätort med att ta till vara de ideella 
krafterna i bägge föreningarna som var verksamma i området.

Av stadgarna framgår att föremålet för verksamheten är att 
uppföra servicebyggnad för friluftsliv i Alandsryd samt att äga 
och förvalta denna.
Avtal mellan föreningarna och Värnamo Kommun tecknades 
och förnyades 2003 med ett nytt 20-årigt avtal, som gäller till 30 
april 2022. 
Föreningarnas drift fortgår i allra högsta grad, men 
verksamheten förändras ständigt. Medel räcker ej till för 
långsiktigt underhåll och för att möta nutidens förväntningar 
önskar nu Stiftelsen Borgen att en avyttring skall ske. Stadgar 
och avtal kan inte långsiktigt uppfyllas.

Som en följd av bristen av resurser vill styrelsen med detta 
överlåta byggnaderna till Värnamo Kommun. Enligt stadgar 
skall kommunfullmäktige godkänna att Stiftelsen får avyttra sin 
fasta egendom.

Stiftelsens medlemmars (OK Stigen, Friluftsfrämjandet och 
Appladalens löparklubb) inflytande över vidare utveckling av 
området säkerställs genom att de har garanterade platser i det 
Verkställande Utvecklingsråd (VU) vilket tekniska 
förvaltningen/fritidsavdelningen bildat för områdets utveckling.

Det råder samsyn mellan stiftelsen och dess föreningar samt 
tekniska förvaltningen gällande utvecklingen i området. 

Avsiktsförklaring är utarbetad i dialog mellan stiftelsen och 
tekniska förvaltningen. 
                                                                                    Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

Ks § 11 (forts)

Stiftelsen har vid styrelsemöte fattat beslut enligt 
avsiktsförklaringen där avyttrandet till Värnamo kommun med 
mera beskrivs.

Tekniska utskottet beslutade 10 december 2019, § 262 föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att ge sitt medgivande till att stiftelsen Borgen säljer sin fasta 

egendom i form av byggnader på Alandsrydsområdet
att ge sitt medgivande, efter försäljning av byggnaderna vid 

Alandsryd, till att stiftelsen Borgen får upplösas då det är 
tydligt att den inte längre kan uppfylla stadgarnas syfte 
och när lagstiftningens bestämmelser om upplösningar 
uppfyllda.

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2019-12-10 

Justerare

§ 262 Dnr: TU.2019.215

Stiftelsen Borgen - avyttrande av Borgenstugan 
till Värnamo kommun

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge sitt medgivande till att stiftelsen Borgen säljer sin fasta egendom i form av 
byggnader på Alandsrydsområdet

att ge sitt medgivande, efter försäljning av byggnaderna vid Alandsryd, till att 
stiftelsen Borgen får upplösas då det är tydligt att den inte längre kan uppfylla 
stadgarnas syfte och när lagstiftningens bestämmelser om upplösningar 
uppfyllda.

Tekniska utskottet beslutar
att ge tekniska förvaltningen uppdrag att genomföra en ekonomisk analys före ett 

eventuellt övertagande av fastigheten.

Jäv
Gottlieb Granberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller 
beslut. 

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Borgen bildades 1983. Stiftare var Värnamo Kommun, OK 
Stigen och Friluftsfrämjandet. Syftet var att kombinera de kommunala 
strävandena att utveckla friluftslivet i närheten av Värnamo tätort med 
att ta till vara de ideella krafterna i bägge föreningarna som var 
verksamma i området.
Av stadgarna framgår att föremålet för verksamheten är att uppföra 
servicebyggnad för friluftsliv i Alandsryd samt att äga och förvalta 
denna.
Avtal mellan föreningarna och Värnamo Kommun tecknades och 
förnyades 2003 med ett nytt 20-årigt avtal, som gäller till 30 april 2022. 
Föreningarnas drift fortgår i allra högsta grad, men verksamheten 
förändras ständigt. Medel räcker ej till för långsiktigt underhåll och för 
att möta nutidens förväntningar önskar nu Stiftelsen Borgen att en 
avyttring skall ske. Stadgar och avtal kan inte långsiktigt uppfyllas.
Som en följd av bristen av resurser vill styrelsen med detta överlåta 
byggnaderna till Värnamo Kommun. Enligt stadgar skall 
kommunfullmäktige godkänna att Stiftelsen får avyttra sin fasta 
egendom Med denna skrivelse ställer sig såväl styrelsen för Stiftelsen 
Borgen såväl som berörda föreningar bakom förslaget att överlåta 
byggnaden till kommunen och att därefter upplösa stiftelsen.
Att stiftelsens medlemmars (OK Stigen, Friluftsfrämjandet och 
Appladalens löparklubb) inflytande över vidare utveckling av området 
säkerställs genom att de har garanterade platser i det Verkställande 
Utvecklingsråd (VU) vilket Tekniska förvaltningen/fritidsavdelningen 
bildat för områdets utveckling.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2019-12-10 

Justerare

Det råder samsyn mellan stiftelsen och dess föreningar samt Tekniska 
förvaltningen gällande utvecklingen i området. Avsiktsförklaring är 
utarbetad i dialog mellan stiftelsen och Tekniska förvaltningen. 
Stiftelsen har vid styrelsemöte fattat beslut enligt avsiktsförklaringen 
där avyttrandet till Värnamo kommun med mera beskrivs.

Förslag till beslut
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge sitt medgivande till att stiftelsen Borgen säljer sin fasta egendom i form av 
byggnader på Alandsrydsområdet

att ge sitt medgivande, efter försäljning av byggnaderna vid Alandsryd, till att 
stiftelsen Borgen får upplösas då det är tydligt att den inte längre kan uppfylla 
stadgarnas syfte och när lagstiftningens bestämmelser om upplösningar 
uppfyllda.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.215

 1 (2)

Stiftelsen Borgen - avyttrande av Borgenstugan 
till Värnamo kommun

Ärendebeskrivning

Stiftelsen Borgen bildades 1983. Stiftare var Värnamo 
Kommun, OK Stigen och Friluftsfrämjandet. Syftet var att 
kombinera de kommunala strävandena att utveckla friluftslivet i 
närheten av Värnamo tätort med att ta till vara de ideella 
krafterna i bägge föreningarna som var verksamma i området.

Av stadgarna framgår att föremålet för verksamheten är att 
uppföra servicebyggnad för friluftsliv i Alandsryd samt att äga 
och förvalta denna.

Avtal mellan föreningarna och Värnamo Kommun tecknades 
och förnyades 2003 med ett nytt 20-årigt avtal, som gäller till 30 
april 2022. Föreningarnas drift fortgår i allra högsta grad, men 
verksamheten förändras ständigt. Medel räcker ej till för 
långsiktigt underhåll och för att möta nutidens förväntningar 
önskar nu Stiftelsen Borgen att en avyttring skall ske. Stadgar 
och avtal kan inte långsiktigt uppfyllas.

Som en följd av bristen av resurser vill styrelsen med detta 
överlåta byggnaderna till Värnamo Kommun. Enligt stadgar 
skall kommunfullmäktige godkänna att Stiftelsen får avyttra sin 
fasta egendom Med denna skrivelse ställer sig såväl styrelsen för 
Stiftelsen Borgen såväl som berörda föreningar bakom förslaget 
att överlåta byggnaden till kommunen och att därefter upplösa 
stiftelsen.

Att stiftelsens medlemmars (OK Stigen, Friluftsfrämjandet och 
ALK) inflytande över vidare utveckling av området säkerställs 
genom att de har garanterade platser i det Verkställande 
Utvecklingsråd (VU) vilket Tekniska 
förvaltningen/fritidsavdelningen bildat för områdets utveckling.

Det råder samsyn mellan stiftelsen och dess föreningar samt 
Tekniska förvaltningen gällande utvecklingen i området. 
Avsiktsförklaring är utarbetad i dialog mellan stiftelsen och 
Tekniska förvaltningen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.215

 2 (2)

Stiftelsen har vid styrelsemöte fattat beslut enligt 
avsiktsförklaringen där avyttrandet till Värnamo kommun med 
mera beskrivs.

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge sitt medgivande till att stiftelsen Borgen säljer sin fasta egendom i 
form av byggnader på Alandsrydsområdet

att ge sitt medgivande, efter försäljning av byggnaderna vid Alandsryd, till 
att stiftelsen Borgen får upplösas då det är tydligt att den inte längre kan 
uppfylla stadgarnas syfte och när lagstiftningens bestämmelser om 
upplösningar uppfyllda.

Marie Netz Jesper du Rietz
Nämndsekreterare Förvaltningschef
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Budgetförutsättningar för åren 2021 - 2023 

 

Denna redovisning av förutsättningarna för arbetet med mål och budget 2021 - 2023 syftar 

till att belysa hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för Värnamo kommun för perioden i 

relation till de ekonomiska målen, men också att ge nämnder och kommunstyrelsen underlag 

för arbete och diskussion om mål och budget för den kommande planeringsperioden. 

 

Omvärldsanalys (av Sveriges Kommuner och Regioner) 

Sveriges Kommuner och Regioners bild av den samhällsekonomiska utvecklingen  

(citat ur cirkulär 19:59 från Sveriges Kommuner och Regioner 2019-12-20) 

 

Hög sannolikhet för låg BNP-tillväxt 2020 
Den prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020 – ”två svaga år” i termer av tillväxt 

– som vi först lanserade i december förra året står sig. Även om det dröjer innan 2019 fullt ut 

går att summera vet vi nu tämligen mycket. Under årets första tre kvartal har BNP-tillväxten 

landat på 1,3 procent (genomsnittlig årlig tillväxttakt), ungefär i linje med SKR:s prognoser. 

Aktuell prognos för helåret 2019 landar på 1,2 procent. Detta ser vi som en rätt ”normal” 

nedväxling i tillväxt vid en högkonjunktur; 2018 ökade BNP med 2,3 procent (samtliga siff-

ror i detta stycke avser kalenderkorrigerad BNP). 

 

Den försvagning på arbetsmarknaden som börjat skönjas i år antas fortgå också under 2020 – 

inte minst mot bakgrund av att den beräknade BNP-tillväxten 2020 blir fortsatt låg. 

 

Trots en tydlig försvagning i den globala industrikonjunkturen, samt svag världshandel, har 

den svenska utrikeshandeln gått starkt 2019. Den oväntat starka exporten följer sannolikt på 

den också oväntade försvagningen av den svenska kronan. Men att importen har ökat betyd-

ligt långsammare än exporten har också varit avgörande. Bidraget till BNP från nettoexporten 

i år står faktiskt för nästan hela (mer än 90 procent av) den ökning vi beräknar för BNP 2019. 

 

Trots vad som möjligen kan vara ”små ljusglimtar” nyligen, i Brexit-frågan respektive han-

delskonflikten mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring dessa (och andra) geopolitiska 

frågor. Någon skarp ljusning för den globala investeringskonjunkturen är svårt att tänka sig i 

närtid. Utan en fortsatt försvagning av den svenska kronan, och i en miljö av fortsatt låg glo-

bal BNP- och handelstillväxt 2020, räknar vi med betydligt tuffare tider för svenska export-

näringar. En betydligt svagare svensk utrikeshandel beräknas därför för nästa år. En svag 

trend för näringslivets investeringar bedöms bli fallet även nästa år, i likhet med 2019. Bo-

stadsbyggandet beräknas 2020 falla något ytterligare men merparten av nedgången ser vi nu 
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som avklarad. Sammanfattningsvis bedöms varken exporten eller investeringar kunna ge 

skjuts åt svensk BNP-tillväxt nästa år. 

 

Stämningsläget bland hushållen har i år varit mer pessimistiskt än normalt, det svagaste sedan 

2012 (enligt KI-barometern). Tillväxten i hushållens konsumtionsutgifter väntas bli svaga 1,0 

procent för helåret 2019, men det följer delvis av den svagare bilförsäljning som nåddes re-

dan sommaren 2018. Nästa år väntar en svagare arbetsmarknad samt förväntat långsammare 

inkomstökningar. Låga räntor förutses 2020, liksom en – trots allt – relativt stark arbetsmark-

nad; något brantare fall i sysselsättning bedöms ej ske. Dessa faktorer understödjer hushål-

lens reala inkomster. En något högre konsumtionsbenägenhet än i år (och lägre sparande) an-

tas även 2020, vilket möjliggör en större ökning av hushållens konsumtion nästa år (1,8 pro-

cent), närmare den trend som syntes åren 2016–2018. 

 

SKR:s konjunkturprognos visar på ihållande svag BNP-tillväxt (under 2 procent i årstakt un-

der 10 efterföljande kvartal, med start i kvartal tre 2018). Vikande sysselsättning framstår 

därmed som det mest troliga framöver, inte minst utifrån den trendmässigt så svaga produkti-

vitetstillväxten. Försvagade vinstutsikter i näringslivet antas mer och mer komma att innebära 

nedjusteringar i bemanningen, och att den totala sysselsättningen minskar något 2020. 

Sysselsättningsgraden sjunker därför något, och andelen arbetslösa beräknas fortsätta stiga 

under 2020. Konjunkturen fortsätter därmed att försvagas och mot slutet av 2020 nås ett läge 

som kan beskrivas som ”mild lågkonjunktur”. BNP samt volymen arbetade timmar skjuter då 

något under de jämviktsnivåer vi bedömer för ett balanserat läge, då varken hög- eller låg-

konjunktur råder. Arbetslösheten antas då också överstiga jämviktsarbetslösheten (vilken vi 

uppskattar till knappa 7 procent). 

 

Liksom i tidigare prognoser antas inte den svenska högkonjunkturen åtföljas av någon snabb 

uppgång i löne- eller prisökningstakten. KPIF-inflationen (KPI med fast ränta beräknas 2020 

landa nära men i underkant av Riksbankens mål om 2 procent. Vi har i denna prognos, dels 

skjutit ytterligare på den förväntade ränteuppgången, dels sänkt ränteantagandet vid utgången 

av det sista kalkylåret. Utan några större uppgångar för bostadsräntorna, varken 2020 eller 

2021, ligger den beräknade KPI-inflationen därför mycket nära KPIF-inflationen några år. 

Vad gäller löneökningarna antas den måttliga stegring som kunnat skönjas under de senaste 

två åren fortgå avtalsåret 2020, men löneökningarna är historiskt sett låga om de senaste 

årens starka arbetsmarknadskonjunktur beaktas. På längre sikt antar vi i kalkylen trendmäss-

iga löneökningar som är högre än vad som har gällt sedan finanskrisen, men samtidigt lägre 

än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet hänger samman med att en viss återhämt-

ning i produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet beräknas ske framöver. 
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Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos utgör perioden 2022–2023 en kalkyl. 

För kalkylåren antar vi ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och arbetslöshet be-

stäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans. Förloppet under kalkylperioden 

blir därmed konjunkturneutralt. År 2021 utgör ett slags mellanår. Då antas i scenariot den 

”milda lågkonjunkturen” från utgången av 2020 bestå. Detta grundar sig i bedömningen att 

en omedelbar återgång till ”normalkonjunktur” är en mindre trolig konjunkturdynamik. Anta-

gandet om en lågkonjunktur 2021 ska också förstås som ett uttryck för risken för en än sva-

gare utveckling 2020 (än i prognosen). Att arbetsmarknaden 2021–2022 rör sig från ”lågkon-

junktur” till ”normalkonjunktur”, medför att antalet arbetade timmar 2022 ökar snabbare än 

den underliggande sysselsättningspotentialen. 

 

Det stundar magra år för skatteunderlaget 
Den 18 november publicerade Skatteverket slutligt utfall för kommunalt beskattningsbar för-

värvsinkomst för fysiska personer år 2018 (2018 års skatteunderlag). Det visar en ökning 

med 3,72 procent jämfört med år 2017. Vår prognos i oktober (cirkulär19:40) innebar en ök-

ning med 3,7 procent, alltså mycket nära utfallet. För ytterligare kommentarer om Skattever-

kets utfall, se nedan (under rubriken Slutligt beskattningsutfall inkomståret 2018). 

 

Prognosen för 2019–2023 baseras på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas ovan 

och beskrivs mer utförligt i MakroNytt 3/2019. 

 

Trots att konjunkturuppgången medförde lika stor ökning av lönesumman 2018 som året in-

nan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten (diagram 1). Det beror till viss 

del på att inkomstanknutna pensioner inte höjdes lika mycket som 2017. Men huvuddelen 

förklaras av en regeländring: grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Detta kom-

penserades regioner och kommuner för genom en höjning av de generella statsbidragen (an-

slaget Kommunalekonomisk utjämning i statens budget). Skatteunderlagets underliggande 

ökningstakt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 i princip lika stor som 2017. 

 

I år väntar vi inte någon ökning av arbetade timmar, vilket ger en kraftigt återhållande effekt 

på skatteunderlaget. Det motverkas dock till betydande del av att timlönerna (Nationalräken-

skapernas definition) ser ut att stiga mer än 2018. Dessutom bidrar inkomster från såväl pens-

ioner som arbetsmarknadsersättningar mer till skatteunderlaget än föregående år. Grundav-

dragen för personer som fyllt 65 år höjs i ytterligare ett steg som är ungefär lika stort som 

2018. Även denna höjning kompenseras med en höjning av anslaget Kommunalekonomisk 

utjämning. Sammantaget betyder detta att skatteunderlagets ökningstakt avtar ytterligare oav-

sett om man ser till faktisk eller underliggande utveckling. 

 

Prognosen för 2020 visar fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ök-

ningstakten. Orsaken är främst en minskning av antalet arbetade timmar. Därutöver hålls 

skatteunderlaget även detta år tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höj-

ning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning 

av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). 
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Kalkylen för år 2021–2023 bygger på att en konjunkturell återhämtning sker 2021 och att 

svensk ekonomi från och med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. Det betyder att antalet 

arbetade timmar åter stiger och att löneökningstakten tilltar något. Skatteunderlagstillväxten 

närmar sig därmed ett historiskt genomsnitt. Eftersom det inte finns några förslag om regel-

ändringar efter 2020 sammanfaller den underliggande ökningstakten med den faktiska. 

 
Förändring jämfört med SKR:s oktoberprognos 
Beskattningsutfallet för år 2018 avvek endast marginellt från den prognos vi presenterade i 

oktober (cirkulär 19:40). 

 

Ny statistik över utbetald lönesumma har medfört en nedrevidering av lönesummans ökning 

2019 jämfört med föregående prognos. Även SCB:s revideringar av Arbetsmarknadsunder-

sökningarna (AKU) och Nationalräkenskaperna (NR) har orsakat justeringar av vår prognos, 

men dessa avser främst ökningens fördelning mellan arbetade timmar och timlön. Den revi-

derade statistiken indikerar en svagare utveckling för timvolymen och större lönehöjningar. 

Det senare har föranlett en nedjustering av grundavdragen. Nettoeffekten är en upprevidering 

av skatteunderlaget, se tabell 2. Revideringarna av AKU- och NR-statistiken och hur detta 

påverkat våra bedömningar kommenteras mer utförligt i MakroNytt 3/2019. 

 

Även prognosen för 2020 är uppreviderad. Det beror främst på att vi nu förutser större ökning 

av pensionsinkomsterna, bland annat till följd av att inkomstbasbeloppet (IBB) har fastställts 

till högre belopp än vi prognostiserade i oktober. 

 

Vår kalkyl för 2021 och 2022 visar lite lägre ökningstakt än i föregående prognos. Nedrevi-

deringen 2021 förklaras delvis av att vi tror det fastställda IBB för 2020 innebär en överskatt-

ning av det inkomstmått som det baseras på, vilket föranleder en rekyl 2021. Dessutom har 

den reviderade arbetsmarknadsstatistiken för 2018 och 2019 bidragit till att vi justerat ner 

IBB för 2021 ytterligare. Revideringen av 2022 och 2023 beror på att vi nu utgår från en an-

norlunda utveckling av lönesumman än vi gjorde i oktober. 
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Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
För åren 2019–2021 visar regeringens prognos en skatteunderlagstillväxt som stämmer väl 

överens med SKR:s bedömning, se tabell 2. Båda prognosmakarna förutser ungefär samma 

utveckling av lönesumman men synen på i vilken takt arbetade timmar respektive timlön sti-

ger skiljer sig åt. Regeringen räknar med större ökning av sysselsättningen än SKR och SKR 

räknar med större lönehöjningar. För år 2022 visar SKR:s kalkyl starkare skatteunderlagstill-

växt, bland annat beroende på större ökning av både arbetade timmar och timlön. 

 

Ekonomistyrningsverket (ESV) tror på klart svagare skatteunderlagstillväxt 2019 än SKR. 

Det beror främst på mindre ökning av sociala ersättningar och större grundavdrag än i SKR-

prognosen. För år 2020 och 2021 är skillnaderna mellan de båda prognoserna små. År 2022 

och 2023 kalkylerar ESV:s åter med svagare tillväxt av skatteunderlaget än SKR, framförallt 

till följd av att både lönesumman och sociala ersättningar ökar mindre. 

 

Slutligt beskattningsutfall inkomståret 2018 
Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen ovan har Skatteverket publicerat det 

slutliga beskattningsutfallet för inkomståret 2018. Utfallet finns att hämta på Skatteverkets 

webbplats. 

 

Den slutliga taxeringen visade en ökning av skatteunderlaget med 3,72 procent år 2018 jäm-

fört med år 2017, vilket kan jämföras med 4,49 procent i tillväxt under föregående år. Jämfört 

med Skatteverkets preliminära utfall i augusti innebär det slutliga utfallet att den beskatt-

ningsbara inkomsten blev 0,12 procentenheter högre. I tabellen nedan redovisas preliminära 

och slutliga beskattningsutfall inkomståren 2015–2018. 
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Bäst skatteunderlagstillväxt i landet under inkomståret 2018 hade Ekerö med 8,4 procent. 

Två kommuner, Arjeplog och Sollefteå, hade minskande skatteunderlag med – 0,9 respektive 

–0,1 procent. 

 

Ekerö hade även högst tillväxt av skattekraften dvs. genomsnittligt skatteunderlag per invå-

nare med 6,8 procent. I 10 kommuner minskade skattekraften, Högsby hade störst minskning 

med –2,0 procent. 

 

 
 

Den regionala spridningen av skatteunderlagstillväxten är betydligt mindre än den kommu-

nala. Den starkaste utvecklingen återfanns i Stockholms län, där skatteunderlaget växte med 

4,7 procent och den lägsta i Västernorrland, 2,0 procent. Högsta utveckling av skattekraften 

hade Stockholms län och Västra Götaland som ökade med 2,9 procent. 
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Indelat i kommungrupper växte den beskattningsbara inkomsten mest i storstäderna (Stock-

holm, Göteborg och Malmö) som ökade med 4,8 procent. Landsbygdskommunerna hade 

lägst skatteunderlagstillväxt med 1,8 procent. Utvecklingen av skattekraften var betydligt mer 

likvärdig mellan de olika grupperna. Även här var det storstäderna som hade den största ök-

ningen och den högsta skattekraften finns också i storstäderna, drygt 30 procent högre än i 

landsbygdskommunerna. 

 

 

Skattesatser och skatteväxlingar 2020 
Den 17 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) skattesatser för 2020. Den to-

tala kommunala skattesatsen för kommuner och regioner höjs med 0,09 procentenheter nästa 

år och uppgår till 32,28 procent. Den kommunala skattesatsen höjs i genomsnitt med 2 öre 

medan skattesatsen till regioner höjs i genomsnitt med 7 öre. Det är 28 kommuner som höjer 

skattesatsen 2020 medan 4 kommuner sänker (exklusive skatteväxlingar). Skattesatsen höjs i 

fyra regioner nästa år (exklusive skatteväxlingar). Därtill ändras skattesatsen i Västerbotten 

på grund av skatteväxlingar mellan kommuner och regioner av kollektivtrafiken. Den kom-

munala skattesatsen minskar och den regionala skattesatsen att höjs med motsvarande. 

 

De kommunvisa skattesatserna för 2020 finns på www.scb.se, under Offentlig ekonomi.  

 

 

Befolkningsuppgifter per den 1.11.2019 och reviderad befolknings-
prognos 
Den 9 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) befolkningsuppgifter per 1 no-

vember 2019. Dessa påverkar intäkterna i form av skatteintäkter och utjämningsbidrag/ av-

gift. Den prognostiserade medelskattekraften 2020 blir 183 kr lägre per invånare på grund av 

att antalet invånare enligt utfallet var 8 108 fler än i prognosen, dvs. det beräknade skatteun-

derlaget divideras med fler personer. Kommuner som erhåller bidrag i inkomstutjämningen 

kommer att få lägre ersättning och kommuner som betalar avgift kommer att betala en högre 

avgift på grund av detta, allt annat oförändrat. 

 

I tabellen syns befolkningsutfall och prognos samt medelskattekraft som ligger till grund för 

beräkningarna i Prognosunderlag K 2019–2026 19059. 
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Slutavräkningar 2018–2020 
Slutavräkning 2018 
Enligt slutligt beskattningsutfall blir slutavräkningen av 2018 års skatteintäkter –37 kronor 

per invånare den 1.11.2017. Avräkningen regleras i januari 2020. SKR:s decemberprognos 

2018, som enligt riktlinjer från Rådet för kommunal redovisning låg till grund för bokslutet 

för 2018, gav en avräkning på –61 kr/invånare. Detta medför en positiv korrigeringspost på 

24 kr per invånare som påverkar bokslut 2019. Jämfört med vår oktoberprognos (cirkulär 

19:40) är det dock en försämring med 20 kronor. 

 

Slutavräkning 2019 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 procent re-

spektive 3,9 procent. SKR:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos 

för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår till –430 kronor per invånare den 1.11.2018. 

Jämfört med vår prognos i oktober är det dock en förbättring med 27 kronor per invånare. 

 

Slutavräkning 2020 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2019 och 2020 uppgår till 3,4 procent re-

spektive 2,6 procent, enligt Budgetpropositionen för 2020. SKR:s prognos innebär en lägre 

uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2020 blir negativ och uppgår till –

46 kronor per invånare den 1.11.2019. Jämfört med vår prognos i oktober är det en förbätt-

ring med 94 kronor. 

 

Utfall kostnadsutjämningen 2020 
SCB har beräknat utfallet för kommunalekonomisk utjämning avseende år 2020. Utfallen i de 

olika delmodellerna framgår av det underlag som finns på SCB:s webbplats, under: Hitta sta-

tistik/ Offentlig ekonomi/ Finanser för den kommunala sektorn/ Kommunalekonomisk utjäm-

ning och utjämning av LSS-kostnader. 

 

Jämfört med den preliminära beräkningen från oktober får många kommuner en försämring 

av utfallet med 55 kronor per invånare. Detta beror på att ersättningen för eftersläpning i mo-

dellen för verksamhetsövergripande kostnader fastställts med befolkningen den 1 november 

2019. 51 kommuner ”kvalificerade” sig för bidrag enligt denna komponent, och finansie-

ringen av detta bekostas av alla kommuner. Jämfört med prognosen för oktober blev denna 

finansiering 55 kronor dyrare, och uppgår till 105 kronor. 

 

För att kvalificera sig för eftersläpningsbidraget måste kommunen haft en genomsnittlig be-

folkningsökning åren 2014 till 2018 som överstiger 1,2 procent i genomsnitt per år, men även 

en ökning som överstiger 1,2 procent mellan 2018 och 2019. De 51 kommunerna som kvali-

ficerar enligt dessa båda kriterier får ett bidrag på mellan 18 och 1 306 kronor per invånare, 

innan finansieringen av bidraget räknats av. 

 

Även i modellen för infrastruktur och skydd har en förändring skett mellan prognosen från 

oktober och utfallet. Förändringarna avser komponenten för gator och vägar och berör kom-

munerna i Örebro, Västmanland och Västernorrlands län och gäller det så kallade klimattill-

ägget. Klimattillägget bygger på en indelning i tre klimatzoner enligt Trafikverkets indelning 

för vägunderhåll av enskilda vägar, och oktoberprognosen byggde på en felaktig indelning 

för kommunerna i dessa tre län. 

 

31



Budgetförutsättningar 2021-2023  
2020-01-28 
 

 

 

9 

 

Notera också att utfallet skiljer sig från oktoberprognosen i flera modeller. Dessa föränd-

ringar rör sig dock inom spannet +/– 1 krona per invånare, och beror på att SCB i den slutliga 

beräkningen avrundat de olika index som används, t.ex. gleshetsindex. 

 

Utfall LSS-utjämningen 2020 
SCB har beräknat utfallet av bidragen och avgifterna i LSS-utjämningen för år 2020. Den 

största delen av skillnaden mot den förra preliminära beräkningen i september beror på att 

folkmängden justerats per den 1 november 2019. Ett antal kommuner har dessutom förändrat 

sina uppgifter i underlaget för personalkostnadsindex enligt räkenskapssammandraget 2018 

och i antalsstatistiken som också påverkar utfallet. Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 

2020 baseras på verksamhetsstatistik över antalet LSS-insatser 2018, genomsnittliga kostna-

der enligt RS 2018 samt personalkostnadsindex beräknade på 2018 års förhållanden. 

 

LSS-utjämningen 2021 
Vi kommer att göra en första prognos på utfallet i LSS-utjämningen för 2021, med hjälp av 

SCB, i maj. Preliminärt utskick är 4 maj. I likhet med tidigare år kommer utjämningen för de 

kommuner som skickat in RS 2019 senast 22 april till SCB att beräknas med de aktuella upp-

gifterna från RS. Ordinarie sista dag för inlämning av RS är 20 mars så kommunerna har yt-

terligare drygt fyra veckor för insändning för att få ett bättre prognosunderlag för LSS-utjäm-

ningen. En andra prognos för utfallet för 2021 skickas ut i v. 25 (preliminärt 16 juni), när alla 

kommuner beräknas vara färdiga med RS för 2019. 

 

Regleringsbidrag/avgift 
SKR har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen 

för åren 2019 till 2022 (tabell 7 och 8). Förändringar sedan senaste bedömningen i cirkulär 

19:40 beror på vår senaste skatteunderlagsprognos, och justering av anslaget för kommunale-

konomisk utjämning i samband med skatteväxling i Västerbotten. Observera att den del av 

”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommu-

nalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten nedan. Den 

del som ingår uppgår till 3,5 miljarder kronor (343 kr/inv.) år 2019, 4,9 miljarder år 2020 

(475 kr/inv.) och från och med 2021 ingår 7,0 miljarder kronor (673 kr/inv.). Den del som 

fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De generella statsbidra-

gen har dessutom höjts med 3,5 miljarder kronor 2019 och 7 miljarder kronor fr.o.m. 2020 

vilket ingår i beräkningarna. Inga andra höjningar ingår, även om ytterligare förstärkningar 

till kommunerna har aviserats i januariavtalet. 
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Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymför-

ändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och 

prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redo-

visas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2018–2023. Syftet med upp-

gifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i 

budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKR:s kalkyler.  

 

 
Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKR:s prognos för timlöneökningarna för 

anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgif-

ter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmark-

naden enligt SKR:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. 

 

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre 

utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning som en volym-

förändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en 

uppskattning av kvalitetsökningen. 

 

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF, dvs. kon-

sumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive öv-

riga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna. 

 
 Slut på citat från cirkulär19:59 från Sveriges Kommuner och Regioner 
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De lokala förutsättningarna för Värnamo kommun  

 

Befolkningsutveckling 

Antalet invånare i kommunen är synnerligen viktigt för kommunens intäkter i form av skat-

teintäkter men också de generella statsbidragen som är en integrerad del i inkomstutjämning. 

Övriga utjämningssystem (kostnadsutjämning och LSS-utjämning) betalas i form av bidrag 

per invånare, vilket innebär att en förändring av invånarantalet omgående ger effekt på kom-

munens ekonomi.  

Efter många års stabil befolkningsutveckling vände denna i slutet av 2007 och under åren 

2008 - 2009 minskade kommunens invånarantal med sammanlagt 177 personer. Därefter 

vände trenden och under åren 2010 - 2019 har antalet invånare i kommunen ökat stabilt. Un-

der 2016 var ökningen mycket stor (+433). Ökningen har fortsatt under 2017 - 2019 men 

dock på lägre nivå än 2016. Under de första elva månader 2019 har befolkningen ökat med 

148 personer till 34 576. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De i budgetförutsättningarna redovisade skatte- och statsbidragsintäkterna bygger på det fak-

tiska utfallet 2019-11-01 och en ökning med 269 invånare till 34 845 invånare per 2020-11-

01. Därefter förväntas den årliga ökningstakten stiga succesivt varje år. 

 

 

UTFALL 

Antal  

invånare 

 

Förändring 

2006-12-31 32 841 +141 

2007-12-31 32 930 +89 

2008-12-31 32 823 -107 

2009-12-31 32 753 -70 

2010-12-31 32 833 +80 

2011-12-31 32 934 +101 

2012-12-31 33 012 +78 

2013-12-31 33 155 +143 

2014-12-31 33 334 +179 

2015-12-31 33 473 +139 

2016-12-31 33 906 +433 

2017-12-31 34 206 +300 

2018-12-31 34 428 +222 

2019-11-01 34 576 +148 

 

BUDGET 

Antal  

invånare 

 

Förändring 

2019-11-01     (utfall)   34 576  

2020-11-01 (prognos) 34 845 +269 

2021-11-01 (prognos) 35 135 +290 

2022-11-01 (prognos) 35 438 +303 
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Utveckling av skatteunderlaget 

Den sammanlagda taxerade inkomsten hos alla som är mantalsskrivna i Värnamo kommun är 

en viktig förutsättning för det ekonomiska utrymmet att bedriva kommunal verksamhet. Ef-

tersom det finns en långtgående inkomstutjämning mellan landets kommuner är också in-

komsten i övriga delar av landet synnerligen viktig för Värnamo kommuns planering. Pro-

gnosen för Värnamo kommun motsvarar den som SKR tagit fram för hela riket i december 

2019. Nya prognoser presenteras kontinuerligt av SKR. Om inte regeringens budgetproposit-

ion under våren 2020 eller omvärlden i övrigt avsevärt förändrar de ekonomiska villkoren för 

Värnamo kommun är inriktningen att SKR:s skatteunderlagsprognos i februari månad ska ut-

göra bas för vårens budgetarbete. Inför höstens budgetbeslut är avsikten att SKR:s skatteun-

derlagsprognos i oktober ska utgöra bas. 
 

 

 
Ovan angivna tal inkluderar även effekt av eventuella regelförändringar. 

 

Utfall kostnadsutjämningen 2020 

Under 2012 erhöll Värnamo kommun 348 kronor per invånare i kostnadsutjämningsbidrag. 

Från 2013 förändrades beräkningssättet och Värnamo kommun fick istället betala 56 kronor 

per invånare. År 2014 gjordes ytterligare förändringar och avgiften steg till 364 kronor per 

invånare, år 2015 till 379 kronor per invånare, 2016 till 504 kronor per invånare, 2017 till 

826 kronor per invånare, 2018 till 1 130 kronor per invånare och 2019 till 1 700 kronor per 

invånare. Genom förändringar i systemet och uppdatering av underliggande material sjunker 

avgiften 2020 till 1 333 kronor. Definitiva beräkningar av kostnadsutjämningen för bidragså-

ret 2020 är enligt nedan: 

 

Tabellen visar den teoretiskt uträknade kostnader enligt modellerna i kostnadsutjämningen 

för Värnamo kommun. Den jämförs sedan mot medelvärdet i landets alla kommuner. Om den 

totala kostnaden (strukturkostnaden) för Värnamo kommun blir lägre än ett vägt genomsnitt 

för hela landet får kommunen betala mellanskillnaden i form av en kostnadsutjämningsavgift. 

Inför 2020 har Statistiska centralbyrån (SCB) redovisat en beräkning som innebär att kom-

munen får en lägre avgift än 2019 (367 kronor per invånare). Orsaken är en större översyn av 

kostnadsutjämningen som gjorts och beslutades av riksdagen i december 2019. Detta förbätt-

rar förutsättningarna för Värnamo kommun i budgetberäkningarna. Förändringen genomförs 

dock successivt så att de kommuner som ”förlorar” mest vid förändringen får ett bidrag från 

Standardkostnad, kr/inv. Struktur- Utjämnings-

Förskole- Förskole- Gymnasie- Kommunal Individ- Äldre- Verksam- Infra- Kollektiv- kostnad, bidrag(+)/

verksam- klass skola vuxen- och omsorg hets- struktur trafik kr/inv. utjämnings-

Kommun het och och utbildning familje- över- och  avgift(-),

skolbarns- grund- omsorg gripande skydd kr/inv.

omsorg skola kostnader

Vägt genomsnitt: 8 594 11 847 4 025 657 4 506 11 043 194 195 1 203 42 263

Värnamo 7 860 12 211 4 254 633 3 389 11 913 -126 47 749 40 930 -1 333

Effekt 734 -364 -229 24 1 117 -870 320 148 454 1 333

 Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Pro-

gnos 

2019 

Pro-

gnos 

2020 

Pro-

gnos 

2021 

Pro-

gnos 

2022 

Pro-

gnos 

2023 

  Värnamo 2,19% 2,91% 4,34% 4,83% 4,49%   3,46% Prognos samma som för hela riket 

Länet 2,73% 3,31% 4,63% 5,08% 4,67%   3,38%              Prognos samma som för hela riket 

Riket 3,36% 3,16% 5,05% 4,95% 4,49%   3,72% 3,30% 2,60% 3,10% 3,80% 3,80% 
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övriga kommuner. Detta bidrag betalas kollektivt av alla kommuner med 276 kronor per in-

vånare under 2020, 88 kronor per invånare 2021, 23 kronor per invånare 2022 och slutligen 3 

kronor per invånare 2023. 

Den positiva effekten för Värnamo kommuns med anledning av förändringen blir därmed 91 

kronor per invånare (3,1 miljoner kronor) under 2021. 

Det är viktigt att notera i kostnadsjämförelse mellan kommunerna att de strukturella förutsätt-

ningarna är olika. Enligt modellen för kostnadsutjämning ska Värnamo kommuns verksam-

het, enligt dessa nio delmodeller, kunna bedrivas till en kostnad som är cirka 46 miljoner kro-

nor lägre än om strukturen hade varit enligt genomsnittet för landets kommuner. Inför 2021 - 

2023 beräknas i nuläget ingen förändring av kostnadsutjämningen. 

Utfall LSS-utjämningen 2020 

Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2020 baseras på verksamhetsstatistik över antalet 

LSS-insatser 2018, genomsnittliga kostnader enligt Räkenskapssammandraget 2018 samt 

personalkostnadsindex beräknade på 2018 års förhållanden. Under 2019 fick Värnamo kom-

mun ett utjämningsbidrag på 606 kronor per invånare. Till år 2020 har denna ökat till 774 

kronor per invånare. 

Utjämning av LSS-kostnader, utjämningsåret 2020 
 

Folk- Grund- Personal- Standardkostnad Utjämn. 
 

 
mängd läggande kostnads- inklusive PK-IX, korri- bidrag(+)/ 

 

 
den 1 standard- index gerad och omräknad kr per inv 

 

 
nov kostnad (PK-IX) med NPI till 2020 års 

  

 
2019 2018, tkr 2018 beräknade nivå 

  

           tkr         kr per inv   
 

Värnamo 34 576 197 590 1,039  207 849 
 

6 011 +774 
 

 
Tabellen visar att Värnamo kommun får 26,8 miljoner kronor (774 kr/invånare) i utjämnings-

systemet för att bedriva verksamhet enligt LSS eftersom förutsättningarna i Värnamo kom-

mun kräver större insatser än i genomsnittskommunen. 

Inför 2021 - 2023 beräknas i nuläget ingen förändring av LSS-utjämningen. 

 

Extra statsbidrag från 2017  

Våren 2016 presenterade regeringen en permanent satsning till kommuner och regioner om 

10 miljarder kronor fr.o.m. 2017. Efter att riksdagen har beslutat om statsbudgeten för 2017 

har regeringen beslutat om fördelningen av de 7 miljarder kronor som fördelas med hänsyn 

till antalet asylsökande och nyanlända i varje kommun. 

De 3 miljarder kronor som återstår av välfärdsmiljarderna fördelas via anslaget för kommu-

nalekonomisk utjämning med ett enhetligt belopp per invånare. 

Efter hand övergår bidrag till att enbart beräknas utifrån befolkningens storlek. 

Värnamo kommun erhåller preliminärt bidrag: 
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Belopp  mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Enligt flyktingvariabel 13,6 15,0 11,4 7,0 0 

Enligt befolkningsfördelning 7,1 7,1 11,8 16,4 23,5 

Summa  20,7 22,1 23,2 23,4 23,5 

 

Kommunal fastighetsavgift 

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. 

Syftet var att bredda den kommunala skattebasen. Fastighetsavgiften för småhus (såväl per-

manent- som fritidsbostäder) uppgick år 2008 till 6 000 kronor, dock högst 0,75 procent av 

taxeringsvärdet. Fastighetsavgiften för flerbostadshus var 1 200 kronor per bostadslägenhet, 

dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Den maximala avgiften räknas årligen upp med 

inkomstbasbeloppet.  

Införandet 2008 var neutralt, såväl för varje enskild kommun som för staten. Intäkterna från 

den kommunala fastighetsavgiften år 2008 fördelades lika mellan kommunerna, 1 314,52 

kronor per invånare i kommunen den 1 november 2007. Intäkten ”neutraliserades” av att an-

slaget Kommunalekonomisk utjämning minskades med motsvarande belopp.  

Från och med år 2009 tillförs den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften respek-

tive kommun och adderas till det ursprungliga beloppet 2008. 

Det slutliga utfallet år 2018 gav en ökning av intäkterna från fastighetsavgiften med samman-

taget 1 111 miljoner kronor i förhållande till 2017. Under 2018 gjordes en taxering av små-

hus. År 2019 gjordes en fastighetstaxering av hyreshus. År 2020 kommer en fastighetstaxe-

ring av småhus på lantbruk att göras. År 2021 görs åter en ny taxering av småhus där SKR i 

sina beräkningar räknar med avsevärt högre underlag för fastighetsavgiften. 

Intäkterna från fastighetsavgiften i hela landet beräknas öka med 1 304 miljoner kronor mel-

lan åren 2020 och 2021. 

För Värnamo kommun beräknas ökningen för år 2021 enligt prognosen från SKR men för 

åren 2022 - 2023 beräknas ökningen enligt egna antaganden till 1,5 miljoner per år.  

 

 Belopp i tkr 

 

 

 

 

 

 

Startår 

2008 

Bokslut 

2015 

Bokslut 

2016 

Bokslut 

2017 

Bokslut 

2018 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

43 262 56 616 58 061 60 667 63 593 65 602 68 718 74 640 76 140 77 640 

 +1 234 +1 444 +2 606 +2 926 +2 009 +3 116 +5 922 +1 500 +1 500 
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Prisutveckling (KPIF) 

Under finanskrisen var inflationstakten (KPI) mycket låg. Utfallet år 2009 och 2014 blev till 

och med negativt, vilket innebar deflation.  

I begreppet KPIF som redovisas nedan ingår prisförändringar med fast ränta. 

 

Under de senaste åren och i de preliminära budgetramarna för 2021 och framåt har ingen 

kompensation getts till nämnderna för beräknade prisökningar.  

Lönekostnader 

Osäkerheten om den framtida löneutvecklingen är relativt stor, mycket beroende på en före-

stående förhandlingsomgång, konjunkturutveckling och den allmänna prisutvecklingen. An-

tagandena om nivån på den kommande löneutvecklingen följer i princip den prognos som 

Sveriges Kommuner och Regioner gör. Från år 2011 tilldelas inte nämnderna några medel för 

löneökningarna i budgetramarna utan dessa läggs i en central lönepott. När sedan löneutfallet 

är känt fördelas dessa medel till nämnderna i form av budgettillägg. Nämnderna får full kom-

pensation för lönekostnadsökningarna till följd av centrala och lokala avtal. Undantag gäller 

för personalkostnader som finansieras på annat sätt än genom skatteintäkter, t ex vatten- och 

avloppsverksamheten. I denna centrala lönepott ryms även vissa medel till förändring av 

osakliga löneskillnader och den lokala lönestrukturen. 

 
Hyreskompensation 

Vid större förändringar i nämndernas lokalanvändning ges berörd nämnd ramökning motsva-

rande den ökade hyreskostnaden. Från år 2018 sker detta i samband med att lokalerna tas i 

anspråk och ny hyra faktureras. Budgetkompensation för hyresökningen ges som regel med 

85 procent. Kommunstyrelsen avgör hur stor budgetkompensation som ska ges efter framstäl-

lan i varje enskilt fall. All lokalförsörjning ska ske genom tekniska förvaltningens försorg. 
 
Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt 

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt för år 2021 är beräknade till 

sammanlagt 39,7 procent av lönesumman, vilket är oförändrat i förhållande till 2020, då en 

höjning gjordes med 0,5 procentenheter. 

 

Från 2011 har en tillfällig sänkning gjorts eftersom AFA sänkt avgiften för AGS-KL och av-

giftsbefrielseförsäkringen till noll. För åren 2022 - 2023 görs i nuläget inget heller något an-

nat antagande än att avgifterna ligger på samma nivå som 2020 och 2021.  

Arbetsgivaravgiften för de allra yngsta och de äldsta arbetstagarna är lägre.  

 

 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall  

2016 

Utfall  

2017 

Utfall  

 2018 

Pro-

gnos 

2019 

Pro-

gnos 

2020 

Pro-

gnos 

2021 

Pro-

gnos 

2022 

Pro-

gnos 

2023 

0,5% 0,9% 1,4% 2,0% 2,1% 1,7 % 1,8% 1,8% 1,9% 2,0% 
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Avskrivningar 

Avskrivningsnivån ökar i takt med våra nettoinvesteringar. Den senaste femårsperioden 2015 

- 2019) har kommunen investerat för cirka 230 miljoner kronor i snitt varje år (inklusive av-

giftsfinansierad verksamhet). Under samma tid har avskrivningar gjorts med i genomsnitt 

cirka 92 miljoner kronor. För den kommande treårsperioden planeras i nuläget investeringar 

på i genomsnitt 338 miljoner kronor per år. En ökad investeringsnivå medför ökade avskriv-

ningar och ett sämre finansnetto. Effekten i båda fallen är ett minskat ekonomiskt utrymme 

för verksamheterna.  

 

Under år 2015 har övergång skett till komponentavskrivningar, vilket innebär att en investe-

ring delas upp i olika komponenter som var och en får sin egen avskrivningstid. Avskriv-

ningstiderna har också varit föremål för översyn och resultatet är att kostnaden för avskriv-

ningar tillfälligt minskat. Eftersom anslag för periodiskt underhåll av fastigheter och asfalt 

har flyttats från driftredovisningen till investeringsredovisningen ökar investeringar och efter 

hand därmed också avskrivningarna.  

 

 
 
Pensionsskuld/pensionskostnader 

I nuläget belastas den kommunala ekonomin dels med årets pensionskostnad och dels med 

utbetalning av pensionsrätt som intjänades före 1998. Den intjänade pensionsrätten före 1998 

uppgår 2019-12-31 preliminärt till 573 miljoner kronor (inklusive särskild löneskatt). 

Värnamo kommun har under några år gjort inlösen (försäkring) av pensionsskulden för vissa 

årgångar. De totala pensionskostnaderna som redovisas nedan innefattar såväl pensionsutbe-

talningar för intjänad pensionsrätt före 1998 som pensionsrätt för nu anställd personal. 

 

 

 

 

 

     

Bokslut 

2015 

Bokslut 

2016 

Bokslut 

2017 

Bokslut 

2018 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022 

Prognos 

2022 

83  

mnkr 

88  

mnkr 

100  

mnkr 

106 

mnkr 

113 

mnkr 

119 

mnkr 

129 

mnkr 

138 

mnkr 

149 

mnkr 

 
Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022 

Utbetalningar inkl lö-

neskatt, mnkr (ej för-

säkringspremier eller 

avgiftsbestämd del) 

29  30 31 32 31 29 34 34 34 

Totala pensionskost-

nader inkl löneskatt, 

mnkr 

93  98 112 119 125 131 137 137 139 
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Verksamhetsplaner 

Nämnderna ska lämna in verksamhetsplaner för den kommande perioden till kommunsty-

relsen. Detta ska ske med hjälp av den mall och de instruktioner som finns framtagen för 

ändamålet. Antalet sidor ska spegla omfattningen av nämndens verksamhet i förhållande till 

kommunens hela verksamhet. Totalt bör antalet sidor variera mellan 10 och 20. De ekono-

miska förutsättningarna för verksamhetsplanerna är de preliminära budgetramarna som bi-

fogas. Vid upprättande av verksamhetsplanen ska nämnden ta hänsyn till de inträffade och 

förväntade volymförändringarna för verksamheten. Tillsammans med verksamhetsplanen 

ska också protokoll från nämndens behandling och beslut lämnas. Sista dag för inlämning 

av verksamhetsplanerna är 2020-04-07.  

 

Nämndernas mål 

Varje nämnd upprättar mål för den egna verksamheten med koppling till de övergripande 

målen för hela kommunen. Till målen har mätmetoder och målnivåer kopplats som beskri-

ver nuläge och ett önskat framtida läge. 

Förändring av nämndernas mål ska normalt inte ske varje år utan i första hand när en ny 

mandatperiod inträtt. I vissa fall kan det dock finnas behov av vissa justeringar. 

Eventuella förändringar ska redovisas i verksamhetsplanen annars ska de mål som gäller för 

2020 redovisas. 
Nämndernas mål fastställs av respektive nämnd.  

 

     
Effektiviseringsuppdrag 

Kommunens verksamhet måste bedrivas inom ramen för de tillgängliga ekonomiska resur-

serna som finns. Alla nämnderna har ett ansvar för att de av kommunfullmäktige fastställda 

ekonomiska målen för kommunen nås.  

Utifrån de nu kända ekonomiska förutsättningar behöver nämndernas nettokostnader under 

åren 2020 - 2022 reduceras med två procent. Detta kan till någon del ske genom att de ex-

terna intäkterna ökas men till största delen måste det ske genom minskade kostnader. 

 

Samtliga nämnder, med undantag av upphandlingsnämnden, överförmyndaren och kommu-

nens revisorer, har i uppdrag att genomföra en nettokostnadsreducering enligt ovan och 

upprätta Verksamhetsplan 2021 - 2023 med hänsyn till detta effektiviseringsuppdrag. 

Uppdraget fördelas över tre år med en minskad nettobudgetram med 1 procent 2020, ytterli-

gare 0,5 procent 2021 och ytterligare 0,5 procent 2022. Beloppen framgår av respektive 

nämnds preliminära budgetram och uppgår sammanlagt för de tre åren till 37,8 miljoner 

kronor. 

 

De verksamheter som till övervägande del finansieras genom intern försäljning till andra 

nämnder ska inte undantas uppdraget. Även dessa ska genomföra en kostnadsreducering en-

ligt ovan. Detta ska ske i samråd med de interna kunderna (förvaltningarna) och presenteras 

i verksamhetsplanen för den säljande förvaltningen. De verksamheter som åsyftas i detta 

uppdrag är kostverksamheten, lokalvård och intern uthyrning av verksamhetslokaler. 
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Uttag ur nämndernas resultatfonder 

Från 2013 gäller nya gränser för hur stort belopp som varje nämnd årligen får lyfta ur sina 

resultatfonder utan godkännande av kommunstyrelsen. Detta maximala belopp varierar be-

roende på omfattningen av nämndens verksamhet. Om kommunens budgeterade resultat 

som helhet är förhållandevis lågt kan det snabbt bli oacceptabelt lågt om flera nämnder gör 

stora uttag ur sin resultatfond. Kommunstyrelsen har då rätt att fatta beslut om ytterligare 

begränsningar i uttag ur resultatfonderna, så skedde under 2019.  

 
Analysgruppen 
Från hösten 2012 finns en särskild analysgrupp bestående av tjänstepersoner. Denna analys-

grupp har fått i uppdrag av kommunstyrelsen/budgetberedningen att sammanställa gemen-

samma nyckeltal med kvalitet och ekonomi som mått.  

Gruppen ska se till att kommunen ses som en helhet och tar fram mått för samtliga förvalt-

ningar. 

Syftet är att belysa hur kvaliteten och kostnaderna är i verksamheterna i relation till andra 

kommuner och kommungrupper och över tiden. Dessutom ska analyserna medverka till att 

den kommunala verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. 

Resultatet av gruppens arbete under hösten 2019 har redovisats i januari 2020 och finns som 

en del av underlagen för budgetberedningens arbete.  

 
Driftbudget och -plan - Preliminära budgetramar för nämnderna 
Med den antagna budgeten för 2020 - 2022 som grund har preliminära budgetramar upprät-

tats för 2021 - 2023 där sista året är en preliminär framskrivning. Nämndernas verksamhets-

planer ska upprättas med dessa preliminära ramar som utgångsläge. Under budgetbered-

ningens arbete kommer dessa att diskuteras och eventuellt justeras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsbudget Budget % av Plan Plan

Belopp i tkr 2020 2021  budget 2022 2023

Barn- och utbildningsnämnd 852 783 850 778 44,2% 849 740 853 140

Omsorgsnämnd 608 357 606 814 31,5% 604 558 605 290

Medborgarnämnd 140 926 140 020 7,3% 139 354 139 383

Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 86 628 87 449 4,5% 87 070 87 113

Samhällsbyggnadsnämnd 61 584 60 211 3,1% 59 926 59 943

Kulturnämnd 30 731 30 730 1,6% 30 736 30 891

Servicenämnd 32 940 32 804 1,7% 32 668 32 683

Upphandlingsnämnd 431 444 0,0% 457 470

Överförmyndare 2 123 2 189 0,1% 2 255 2 321

Kommunens revisorer 1 582 1 601 0,1% 1 620 1 639

Kommunstyrelse - Campus 20 568 20 570 1,1% 20 282 20 065

Kommunstyrelse - Klf 92 660 90 002 4,7% 90 164 89 462

Summa nämnder 1 931 313 1 923 612 100,0% 1 918 830 1 922 400
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Investeringsbudget och -plan 
 

Utgångspunkten för investeringar under perioden 2021 - 2025 är den nu gällande flerårspla-

nen 2020 - 2024. Denna ska vara starkt vägledande i nämndernas upprättande av investe-

ringsförslaget. Vissa förändringar kommer med stor sannolikhet att ske men i grunden ska de 

två första åren i planen endast förändras i liten omfattning och när särskilda skäl finns. 

 
  Budget Investeringsplan 

 

Belopp i Mkr 2020  2021  2022  2023  2024  
                 

SUMMA SKATTEFINANSIERADE  
INVESTERINGAR 

 
225 

 
289 

 
291 

 
248 

 
223 

      

SUMMA INVESTERINGAR  
MARK & EXPLOATERING 

 
43 

 
68 

 
42 

 
5 

 
48 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE 
INVESTERINGAR 

 
81 

 
89 

 
59 

 
54 

 
38 

      

 
TOTALA INVESTERINGAR 

 
349 

 
446 

 
392 

 
307 

 
308 

 
 
Likvida medel (kassaflöde) 
Till följd av stora investeringsnivåer har behovet av upplåning ökat under de senaste åren. 

Vid 2019 års utgång uppgår kommunens totala låneskuld till 400 miljoner kronor. Låneramen 

för 2020 är beslutad till maximalt 611 miljoner kronor. Nedan finns en preliminär beräkning 

som med utgångsläget inför budgetarbetet visar på ytterligare lånebehov med i genomsnitt 

123 miljoner per år under perioden 2021 - 2023. 

  Budget Budget Plan Plan 

Belopp i mnkr   2020 2021 2022 2023 

Ingående likvida medel (1/1)    100 100 100 100 

Medel från årets resultat   39 53 70 76 

Medel från årets avskrivningar   119 129 138 149 

Årets investeringar (skattefinansierade)  -225 -289 -291 -248 

Årets investeringar (exploatering) -43 -68 -42 -5 

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -80 -89 -59 -54 

Årets investeringsinkomster (exploatering) 30 30 31 43 

Årets investeringsinkomster  

(avgiftsfinansierade) 9 9 9 9 

Försäljning av fastigheter 10 10 10 10 

Nya lån / amorteringar 141 215 134 20 

Utgående likvida medel (31/12)  100 100 100 100 
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Kommunens vision och övergripande mål 
 
En översyn av kommunens vision och övergripande mål har skett i samband med budgetbe-

redningens arbete under våren 2019. Dessa antogs därefter av kommunfullmäktige i juni 

2019.  

 

Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 
 

Värnamo kommun blickar i sin vision fyra mandatperioder framåt i tiden. Värnamo kommun 

ska vara en attraktiv och hållbar kommun socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Kommunen ska 

kunna växa med omkring 5 400 invånare och det kommer då att behövas fler bostäder, ar-

betsplatser och mer service. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar struktur för en växande 

befolkning och samtidigt fortsätta utveckla Värnamos attraktivitet och att vi skapar en trygg 

kommun tillsammans.  

 

Därför finns målkriterier. Kommunen ska nå visionen, men inte på vilket sätt som helst. Mål-

kriterierna ska ses som ramar inom vilken utvecklingen ska ske, och ska prägla målskriv-

ningar och alla beslut på olika nivåer. 

 
 

I en mänsklig tillväxtkommun 

 

 

…finns möjligheter att växa som människa. Möjlighet till utbildning, attraktiva miljöer att 

vistas och bo i samt ett rikt kultur- och föreningsliv. 

…räknas alla. Varje människa är en tillgång. Vi behöver mer mångfald, många olika kompe-

tenser och erfarenheter som ska tas tillvara. En kommun där man kan påverka och vara del-

aktig i utvecklingen. 

…utgår från människans behov när beslut tas. Människan vill utvecklas, hela livet 

 

40 000 invånare 

  
Som många av Sveriges kommuner har vi en demografisk utmaning. Värnamos demografi 
med en lägre andel invånare 20 - 42 år gör inflyttning extra viktigt för balans och skatteun-
derlag. Under de första elva månaderna 2019 har kommunen ökat med 148 invånare. Bygg-
projekt med flerbostadshus pågår på flera platser och fler planeras. 
 
Betoningen på behovet av befolkningsökning i form av inflyttning relaterar även till närings-
livets behov av ett underlag för rekrytering och tillgång till kompetens. Det kommer också 
ställa krav på kommunala tjänster, service och tillgång till verksamhetslokaler. 
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2035 
Tidsperspektivet till 2035 är tillräckligt långt för att kunna påverka genom politiska beslut, 
och tillräckligt kort för att planera övergripande och göra prognoser. Även Värnamo kom-
muns översiktsplan revideras nu och synkas med visionsåret. 
 
Övergripande mål 
Kommunens övergripande mål fokuserar på ett fåtal gemensamma strategiska områden per 

mandatperiod. Övergripande mål är en prioritering av utvecklingsområden. Målen gäller för 

hela kommunorganisationen och för de helägda bolagen. 

 

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 
Vi vill kommunicera och ge a terkoppling avseende ma l, resultat och kvalitet.   
Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha mo jlighet att pa verka kommunens ut-
veckling. 
  
Externt ma l: Va rnamo kommuns medborgare kan pa verka och a r delaktiga i kom-
munens utveckling. 
  
Internt ma l: Medarbetarna a r delaktiga i dialogen om uppdrag och resultat och ut-
vecklar verksamheten. 
 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 
Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla 
medarbetare.  
Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar. 
  
Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och under-
lätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen. Människors erfarenheter och kompetens 
tas tillvara. 
  
Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo 
kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.  

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 
 

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig.   
Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan. 
 
Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter 
att leva och bedriva verksamhet klimatsmart. 
  
Internt: Värnamo kommuns verksamheter minskar sin klimatpåverkan. 
 

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för 
Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Ett underlag fås för verksamhetsutveckl-
ing, att verksamheten följer och säkrar kvalitet. 
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser. 
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till 
medborgarna. 
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Återrapportering 
 
Inom nämndens verksamhet sker återrapportering om måluppfyllelse enligt den kommunge-

mensamma mål-, budget- och uppföljningsprocessen. I återrapporteringen redovisas samman-

hållet nämndens mål, resultat, kvalitet, ekonomi och HR. Resultatet för kommunövergripande 

mål och nämndernas mål återrapporteras vid delårsrapport samt årsredovisning.  

 

Verksamheter utvecklas genom uppföljning av resultat. Det systematiska kvalitetsarbetets ru-

tiner för uppföljning och återkoppling är centrala delar i målstyrning. Detta medverkar till 

ständiga förbättringar i verksamheten. Återrapporteringens fokus är inte enskilda aktiviteter, 

utan resultatet för kommuninvånarna och den/de som verksamheten är till för. Uppföljning 

och analys av resultat bildar ett lärande och underlag för framtida beslut och prioriteringar. 

 

Systematik i återrapporteringen till kommunfullmäktige ger ansvarsutkrävande. Mallen för 

nämndernas verksamhetsplaner kopplas till målstyrningsmodellen. Detta gäller även mallen 

för delårsrapport och årsredovisning, och kommunens styrdokument.  

 

 

Hur mäts måluppfyllelsen? 
 

Begreppet ”resultat” är effekten och värdet som skapats för de som verksamheten finns till 

för. Det redovisas i form av uppnådda resultat för de olika indikatorerna. Utifrån dessa indi-

katorer bedöms måluppfyllelsen. 

I val av indikatorer är det med fördel man använder en kombination av olika typer av resul-

tatmått: 

• kvalitets/resultatmått.  Kvalitet/resultatmått kan delas in i:  

- subjektivt upplevt resultat exempelvis genom brukarundersökning eller 

medborgarundersökning. 

- observerat resultat, som är effekten hos ”kunden”, kopplat till verksamhet-

ens syfte  

• resursmått (ex kr/elev, kr/brukare, antal årsarbetare)  

• aktivitetsmått på verksamhetsmålsnivå (ex antal hemtjänsttimmar).  

 

Då synliggörs att mål och resurser är tydligt sammankopplade. 
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Tidsplan 2020 för målstyrningsarbetet 
 
Uppföljningen av arbetet med målstyrningen i december 2018 visade att 96 procent av verk-

samheterna har satt verksamhetsmål. Medarbetarundersökningen 2019 resultat visar att 86 

procent instämmer i att ” Jag är insatt i min arbetsplats mål” Men bara 72 procent instämmer 

i att ”Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt”. Verksamheterna och dess 

chefer på alla nivåer ska följa upp och föra dialog om mål och resultat. Dialog kring uppdrag, 

och dialog där resultat följs upp, bildar förutsättning för att lärande sker kontinuerligt i verk-

samheten. Resultat och analys med kommentarer sammanställs på aggregerad nivå och bildar 

underlag till att tillsammans med nämndernas indikatorer belysa resultatet i förhållande till 

nämndernas mål.  

 

April: Nämnderna lämnar in verksamhetsplaner för 2021 - 2023 där nämndernas mål och in-

dikatorer, nuläge och målnivåer ingår. 

 

Maj-juni: Underlag till delårsrapporten skapas då verksamhetsmål och indikatorer följs upp 

för första halvåret 2020. I delårsrapporten per 31 augusti görs prognos för måluppfyllelse av 

nämndernas mål. 

  

Juni: Verksamhetsplan 2021 - 2023 antas tillsammans med budget i kommunfullmäktige.  

 

Årsredovisning: Genom verksamheternas uppföljning och analys av sina verksamhetsmål bil-

das underlag för att vid slutet av året eventuellt revidera sina verksamhetsmål, eller ompröva 

arbetssätt eller aktiviteter inför 2021. I årsredovisningen följs kommunens och nämnds- och 

bolagsmål upp. 

 

Samspelet mellan politik och förvaltningsledning är centralt i målstyrningen. Politiken delar 

ut uppdrag, mål och resurser. Förvaltningen återrapporterar resultatet och analyserar orsaker 

till resultatet. För att målstyrning ska leda till förändring och verksamhetsutveckling och om-

prövat arbetssätt behöver dialog kring följande frågor ske: Nådde vi målet? Varför/varför 

inte, vilka orsakssamband ser vi? Vad kan vi lära oss? Vad är viktigt framåt? Tyngdpunkten 

ligger genomgående på delaktighet och en tydlig kommunikation och återkoppling om kvali-

tet och resultat till medarbetare och medborgare.  

 

 

Sammanställning av ekonomiska förutsättningar 
 

 Budget  Budget  Plan  Plan  
Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 

 
Verksamhetens nettokostnad  

 
-2 014 

 
-2 061 

 
-2 114 

 
-2 179 

Skatteintäkter 1 711 1 759 1 826 1 895 

Kommunalekonomisk utjämning och 
kommunal fastighetsavgift 

 
338 

 
354 

 
360 

 
364 

Finansiella intäkter 10 9 9 10 

Finansiella kostnader -6 -7 -10 -14 

ÅRETS RESULTAT  39 53 70 76 

     

Resultat av skatteintäkter, utjämning 
och fastighetsavgift 

 
1,9% 

 
2,5% 

 
3,2% 

 
3,4% 
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Avstämning mot finansiella mål  

Värnamo kommun har i grunden en stabil och välskött ekonomi. Resultaten under 2010 - 

2019 har inneburit att kommunen något enskilt år har haft ett lägre resultat än det ekono-

miska målet angett utan att kommunens ekonomiska ställning som helhet äventyrats. Det 

slutliga bokslutet för 2019 är i skrivande stund inte klart men det är dock klart att resultat 

blir klart mycket lägre än det ekonomiska målet. 

Under perioden 2020 - 2023 är det viktigt att balansen mellan kostnader och intäkter anpas-

sas så att det ekonomiska målet över tiden kan uppnås. 

 

I syfte att också ta ansvar för kommunens framtida ekonomi är inriktningen att det ekono-

miska överskottsmålet med 2,5 procent av skatteintäkter, utjämning och fastighetsskatt över 

tiden ska vara styrande i upprättandet av budget för 2021 - 2023. 

 

Investeringsutrymmet (resultat, avskrivningsmedel, anläggningsavgifter och fastighetsför-

säljningar) medger i dessa budgetförutsättningar investeringar på i storleksordningen 231 

mnkr 2021, 258 mnkr 2022 och 287 mnkr 2023 (inklusive investeringar i affärsverksam-

heten och exploatering). Årets budgeterade resultat och de planerade avskrivningarna ska 

vara vägledande för nivån på investeringarna också under den kommande femårsperioden. 

Enligt plan kommer investeringarna att vara högre, vilket innebär ett upplåningsbehov för 

kommunen. För att inte lånebehovet ska bli allt för stort är det viktigt att resultatnivån ligger 

på en relativt hög nivå. 

 

 

Avslutning 

Värnamo kommun är en kommun med en god kommunal service till en av länets lägsta ut-

taxering av allmän kommunalskatt (21,52 procent). Effekten av den konjunkturnedgång som 

skedde 2009 blev att arbetslösheten ökade avsevärt från extremt låga nivåer. Arbetslösheten 

har därefter minskat åter till en mycket låg nivå. Bland den svenskfödda befolkningen är ar-

betslösheten rekordlåg men Värnamo kommun har, som de flesta andra kommuner, en stor 

utmaning i att fler av de nyanlända ska komma i arbete. 

 

De ekonomiska förutsättningarna innebär att en stor återhållsamhet måste råda i nämnder 

och förvaltningar. De nya behov som uppstår under planperioden måste i första hand finan-

sieras inom tilldelad budgetram. Reformutrymmet eller utrymme av ekonomiska tillskott för 

kvalitetsförbättringar är mycket begränsat. Istället måste nya arbetssätt anammas och effekti-

viseringar genomföras under de närmaste åren.  

 

Nämnderna har stor handlingsfrihet men också ett mycket stort ansvar att inom tilldelad 

budgetram bedriva en resurseffektiv verksamhet till hög kvalitet. 

Samverkan såväl mellan förvaltningar som med andra kommuner behöver ske för att bidra 

till att minska de administrativa kostnaderna och bedriva en rationell och effektiv verksam-

het. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som bidrar till att kommunens övergripande mål 

nås. 
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Kvaliteten på kommunens service ska även i framtiden vara hög och den ska erbjudas invå-

narna till konkurrenskraftig skattenivå och konkurrenskraftiga avgifter. 

 

Verksamheten som kommunen bedriver ska präglas av en vilja att skapa en god välfärd för 

medborgaren. Invånaren ska vara i centrum och fullt fokus ska gälla på att leva upp till vis-

ionen  

 

Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN I VÄRNAMO KOMMUN 

 

 

 

Hans-Göran Johansson  Gottlieb Granberg 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

   

     

     

 

    /Kjell Fransson  

    Biträdande kommundirektör och ekonomichef 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Tidplan Mål och budget 2021 - 2023 

Bilaga 2 - Preliminära driftbudgetramar 2021 - 2023 

Bilaga 3 – Antagen investeringsbudget 2020 med plan 2021 - 2024 
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  Beslutad av kommunstyrelsen 2019-09-17 

 
TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2021 – 2023 
 

 

Tid Deltagare/utförare Aktivitet 

December 2019 Ekonomiavd. Utskick till nämnderna om förutsättningar för investeringsbudget  samt mall för 
verksamhetsplan. 
Utskick av inbjudan till Mål- och budgetdag. 

21 januari 2020  
ca kl 08.00-16.00 

KS 
Nämndernas presidium 
Ledningsgruppen 
Analysgruppen 
Övriga berörda tjänstemän 

Mål- och resursdiskussion där alla nämnders presidier och förvaltningschefer deltar. 
Omvärldsanalys, budgetförutsättningar och aktuellt ekonomiskt läge. 
Översiktlig presentation av respektive nämnd av aktuellt läge avseende verksamhet, 
ekonomi och kvalitet. Presentationen inriktas på framtidsfrågor. 
Analysgruppen presenterar nyckeltal, jämförelse och egna slutsatser. 

Januari  Partierna Diskussion om mål och resursfördelning samt inriktning på prioritering av 
investeringar i respektive partigrupp (interna överläggningar) 

3 februari, kl 10.00 KS ordf och 1:e vice ordf samt 
ekonomiavd. 

Central samverkansgrupp – Information om budgetförutsättningarna  

4 februari 
 

KS Beslut av kommunstyrelsen om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning)  

5 februari Ekonomiavd. Utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning) 

11 mars Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (antagen av nämnden) 

17 mars Ekonomiavd. Info Ks om investeringsbudgetförslag 

mars KS ordf och 1:e vice ordf och 
nämndernas ordförande och 1:e 
vice ordförande 

Avstämningsdialoger om det pågående arbetet i nämnderna med upprättande av 
verksamhetsplan. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

Oppositionspartierna 
 

Dialoger med berörda nämndsledamöter från egna partiet. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

7 april Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden) 

15 april Budgetberedningen 
Nämndernas presidium och 
förvaltningschef 

Kort presentation och dialog om nämndernas lämnade förslag till verksamhetsplan, 
mål och målnivåer samt investeringsbudget (utgångspunkt för verksamhetsplan ska 
vara utrymmet i preliminär budgetram) 

6-7 maj Budgetberedningen Budgetberedning - Information/diskussion och fördjupning avseende aktuellt läge 
för driftbudget och investeringsbudget samt redovisning av eventuella uppdrag.  
Genomgång av nämndernas lämnade verksamhetsplaner, mål och 
investeringsbudget. 

Maj Partierna Eget arbete i partigrupperna. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som 
efterfrågas.  

Maj KS ordf och 1:e vice ordf  Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar 

26 maj Majoriteten Klart budgetförslag från majoriteten i budgetberedningen 

28 maj 
 

KS ordf och 1:e vice ordf  Information till kommunens ledningsgrupp 
 

29 maj, kl 10.00 KS ordf och 1:e vice ordf samt 
ekonomiavd. 

Central samverkansgrupp - Samverkan avseende förslag till Mål & budget 
 

2 juni Budgetberedningen 
Kommunstyrelsen 

Budgetberedning och kommunstyrelse - Beslut om Mål & budget inkl nämndernas 
mål   

4 juni KS ordf och 1:e vice ordf samt 
ekonomiavd. 

Media och de mindre partierna representerade i kommunfullmäktige –  
Information om kommunstyrelsens förslag till Mål & budget 

17 juni 
 

KF Kommunfullmäktige - Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats. 

Aug-Sep Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Revidering av verksamhetsplan och projektblad till investeringar utifrån förändringar 
från preliminär till slutlig budgetram 

17 november KS Anmälningsärende om Mål & Budget (endast ”tekniska justeringar” av 
budgetramarna) 

26 november KF Anmälningsärende till kommunfullmäktige om Mål & Budget (endast ”tekniska 
justeringar” av budgetramarna) 

 

Dialog/uppdrag Göra/samla in Beredning Beslut 

21/1 – 4/2 5/2 – 7/4 8/4 – 26/5 27/5 – 17/6 
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Utfall               

34 576

+204 +269 +290 +303

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 630 34 845 35 135 35 438

Årsbudget Budget % av Plan Plan
Belopp i tkr 2020 2021  budget 2022 2023

Barn- och utbildningsnämnd 852 783 850 778 44,2% 849 740 853 140

Omsorgsnämnd 608 357 606 814 31,5% 604 558 605 290

Medborgarnämnd 140 926 140 020 7,3% 139 354 139 383

Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 86 628 87 449 4,5% 87 070 87 113

Samhällsbyggnadsnämnd 61 584 60 211 3,1% 59 926 59 943

Kulturnämnd 30 731 30 730 1,6% 30 736 30 891

Servicenämnd 32 940 32 804 1,7% 32 668 32 683

Upphandlingsnämnd 431 444 0,0% 457 470

Överförmyndare 2 123 2 189 0,1% 2 255 2 321

Kommunens revisorer 1 582 1 601 0,1% 1 620 1 639

Kommunstyrelse - Campus 20 568 20 570 1,1% 20 282 20 065

Kommunstyrelse - Klf 92 660 90 002 4,7% 90 164 89 462

Summa nämnder 1 931 313 1 923 612 100,0% 1 918 830 1 922 400

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 798 828 828 828

Centrala medel

(utfördelas till verksamheterna) 13 877 19 521 27 169 36 975

Centrala lönemedel

(utfördelas till verksamheterna) 32 793 69 489 111 286 154 044

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0

Pensioner 30 051 34 046 33 900 33 599

Kapitaltjänstintäkter -113 571 -114 671 -115 771 -116 871 

Verksamhetens nettokostn exkl 

avskrivningar 1 895 261 1 932 825 1 976 242 2 030 975

Avskrivningar/nedskrivningar 118 800 128 500 138 000 148 500

Verksamhetens nettokostnader 2 014 061 2 061 325 2 114 242 2 179 475

Årsbudget Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnad (omvänt 

tecken) -2 014 061 -2 061 325 -2 114 242 -2 179 475 

Skatteintäkter 1 711 482 1 758 796 1 825 630 1 895 004

Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 

fastighetsavgift 337 556 353 961 359 648 364 305

Finansiella intäkter 10 450 8 975 9 375 9 775

Finansiella kostnader -6 134 -6 965 -10 297 -13 873 

ÅRETS RESULTAT 39 293 53 442 70 114 75 736

DRIFTBUDGET 2021-2023

1(16) 2020-02-04
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 KS

Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder 

som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 

övergripande mål uppnås). 3 000 3 000 3 000 KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling 

av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även 

extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv 

arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter 

för verksamhetsutveckling. 

5 000 5 000 5 000 KS

Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt 

särskild beräkning via projektblad samt tillfälliga lokaler i väntan 

på permanenta lösningar. Utfördelas till berörd  nämnd när de 

ökade kostnaderna uppstår. Kompensation för hyresökningen ges 

som regel med 85 % om inte kommunstyrelsen beslutar om en 

högre nivå. D6 6 254 13 677 23 583  KS

Ökade hyreskostnader för förhyrda externa lokaler, kompensation 

för kostnadsökningen lämnas som regel med 

85 % om inte kommunstyrelsen beslutar om en högre nivå. D6 3 667 3 892 3 892 KS

Kompensation för ökad kostnader i samband med ombyggnation 

av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 100 100 0 KLF

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF

Kundförluster 200 200 200 KLF

Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 70 70 70 KLF

SUMMA KOSTNADER 20 349 27 997 37 803

Central lönepott (inkl strukturförändringar och 

åtgärder osakliga löneskillnader) 69 489 111 286 154 044 KLF

SUMMA KOSTNADER 69 489 111 286 154 044

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 

anställda 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 371 380 381 035 390 942

Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år) 4 628 4 748 4 871

Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, 

familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 118 121 124

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 255 1 288 1 321

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 328 337 346

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -377 709 -387 529 -397 605 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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  BUDGETRAMAR 2021-2023

Pensioner 
(enligt särskild beräkning av Skandia per 2019-12-31)

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -103 168 -102 551 -104 627 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 23 707 21 292 20 929

Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-

pålägg) 5 751 5 165 5 077

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-

pålägg) 59 319 61 237 63 271

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 

ålderspension (täcks av PO-pålägg) 14 391 14 856 15 350

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 1 235 1 004 650

Utbetalningar - intjänat SAP (förtroendevalda) 117 120 123

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 444 449 1 103

Utbetalningar  - intjänat före 1998 23 542 23 419 23 344

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) -301 -73 -543 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 

och förändrad avsättning 6 074 6 045 5 987

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 

särskild löneskatt 2 000 2 000 2 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 

utöver beräkning från Skandia 485 485 485

Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 

handläggning av individuella val och utbetalningar) 450 450 450

SUMMA KOSTNADER 34 046 33 900 33 599

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 

finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 

kommunen. Räntan beräknas, enl SKL:s rekommendation, 

till 1,5 % under planperioden. -83 071 -83 071 -83 071 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -22 000 -22 500 -23 000 

Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,5%, enl 

SKL:s rekommendation för internränta) -9 600 -10 200 -10 800 

SUMMA INTÄKTER -114 671 -115 771 -116 871 

Summa övrig verksamhet under Finansiering 9 213 57 412 108 575

3(16)
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

  BUDGETRAMAR 2021-2023

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -102 900 -110 000 -118 000 

Ökade avskrivningar utöver tidigare plan -2 100 -4 000 -6 000 

Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -22 000 -22 500 -23 000 

Nedskrivningar -1 500 -1 500 -1 500 

SUMMA KOSTNADER -128 500 -138 000 -148 500 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 758 796 1 825 630 1 895 004

Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 

(+7.378 kr/inv, +7.611 kr/inv, +7.895 kr/inv) 257 086 267 412 279 783

Kostnadsutjämningsavgift (-1.333 kr/inv) -46 448 -46 835 -47 239 

Regleringsbidrag/-avgift 

(+1.197 kr/inv,+1.017 kr/inv, +753 kr/inv) 41 708 35 731 26 687

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+774 kr/inv) 26 975 27 200 27 434

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2021, 

egen uppräkning för 2022-2023) 74 640 76 140 77 640

SUMMA INTÄKTER 2 112 757 2 185 278 2 259 309

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB 1 500 1 500 1 500

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) 

upphör från år 2020 0 0 0

Borgensavgifter 7 400 7 800 8 200

Övrigt - Räntor på kundfordringar 25 25 25

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 50 50 50

SUMMA INTÄKTER 8 975 9 375 9 775

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal 

(inkl särskild löneskatt) -1 315 -1 347 -1 423 

Räntor på upptagna långfristiga lån -5 500 -8 800 -12 300 

Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -6 965 -10 297 -13 873 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 114 767 2 184 356 2 255 211

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt särskild 

beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2019-12-20, cirkulär 19:60) 

4(16)
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 852 783 850 778 849 740

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2019 (-13) -495 0 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2020 (+75) 1 208 0 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2020 (-29)

avser minksning av antal barn från 7 530 till 7 501, helårseffekt -1 095 0 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (+65) 1 073 1 072 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+77) 0 1 341 1 340

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+79) 0 0 1 328

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 

närproducerad och ekologisk mat) 700 700 700

Effektiviseringsuppdrag enligt budgetförutsättningarna enl 190205. -4 183 -4 183 0

Kulturskolan externa evenemang, KS § 430/2019 D1 580 0 0

Justering av kompensation från Central lönepott, avser år 2019 175 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 850 778 849 740 853 140

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 608 357 606 814 604 558

 

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 

närproducerad och ekologisk mat) 300 300 300

Generell ramökning med 5 mnkr år 2019, ytterligare 1 mnkr för år 2020-2021, 

förväntar en rationalisering gällande arbetssätt, verksamhetsutveckling m m. 1 000 0 0

Effektiviseringsuppdrag enligt budgetförutsättningarna enl 190205. -2 988 -2 988 0

Justering av kompensation från Central lönepott, avser år 2019 -287 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 606 814 604 558 605 290

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Medborgarnämnd
Föregående års ram 140 926 140 020 139 354

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29

Effektiviseringsuppdrag enligt budgetförutsättningarna enl 190205. -695 -695 0

Kompensation för tillfälligt ökade hyror lokaler, polishuset. 200101-201031, 

Ks 2019-10-22, § 348 -249 0 0

Justering av kompensation från Central lönepott, avser år 2019 9 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 140 020 139 354 139 383

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 86 628 87 449 87 070

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8

Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35

Medel till ECHO-projektet (Hållbar uppväxt i Värnamo - HUV)  

Budget 2020: 650 tkr -650 0

Fortsättning av projekt Hållbar uppväxt i Värnamo HUV. Förutsätter medel 

från Kampradstiftelsen, annars ska frågan prövas på nytt. 

1 150 tkr per är 2021-2023 D2 1 150 0 0

Effektiviseringsuppdrag enligt budgetförutsättningarna enl 190205. -422 -422 0

Fakturering av arrenden och intäkterna för detta flyttas från Tekniska 

utskottet till Kommunledningsförvaltningen (KS) 700 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 87 449 87 070 87 113

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 61 584 60 211 59 926

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17

Extra tjänster för underlätta byggprocess (detaljplaner, bygglov etc) 

2019-2020, finansieras via statsbidrag (byggbonus). 

Budget 2019: 1 400 tkr. Budget 2020 700 tkr -700 0 0

Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad, Ks§127-2019 -500 0 0

Effektiviseringsuppdrag enligt budgetförutsättningarna enl 190205. -302 -302 0

Inre befäl i räddningstjänsten, KS §356-2019 D3 100 0 0

Justering av kompensation från Central lönepott, avser år 2019 12 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 60 211 59 926 59 943

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Kulturnämnd
Föregående års ram 30 731 30 730 30 736

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12

Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3

Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20

Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27

Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -

25 tkr/år 25 25 25

Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 

överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68

Effektiviseringsuppdrag enligt budgetförutsättningarna enl 190205. -149 -149 0

Justering av kompensation från Central lönepott, avser år 2019 -7 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 30 730 30 736 30 891

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Servicenämnd
Föregående års ram 32 940 32 804 32 668

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15

Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat, gäller från 2018 1 000 1 000 1 000

Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.) -1 000 -1 000 -1 000 

Effektiviseringsuppdrag enligt budgetförutsättningarna enl 190205. -151 -151 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 32 804 32 668 32 683

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 431 444 457

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 444 457 470

  BUDGETRAMAR 2021-2023

12(16)

61



Belopp i tkr 2021 2022 2023

Överförmyndare
Föregående års ram 2 123 2 189 2 255

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6

Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 189 2 255 2 321

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 582 1 601 1 620

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 601 1 620 1 639

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 20 568 20 570 20 282

Tillskott och avdrag:

Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks 160321, 

§ 127, 2017-2020 -89 0 0

Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 

etapp 2, indexjustering 64 64

Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2018, KS 170321,

§132 (viss del betalas av övriga kommuner i GGVV) -38 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) -500 0 0

Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 0 -102 -102 

Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 115 0 -115 

Effektiviseringsuppdrag enligt budgetförutsättningarna enl 190205. -100 -100 0

Medfinansiering förskollärarutbildning intag ht 2020 (3,5 år), 

KS 191001, § 331 D5 400 0 0

Forskning Prostsjöprojektet 150 tkr/år 2020-2021, KS 200114, § 18 D4 150 -150 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 20 570 20 282 20 065

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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Belopp i tkr 2021 2022 2023

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 92 660 90 002 90 164

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155

Allmänna val 2022 (850 tkr) 0 850 -850 

Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 50 50

Medarbetarundersökning 2021 och 2023 200 -200 200

Medborgarundersökning 2021 och 2023 90 -90 90

Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10

Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60

Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 0 0 300

Designers Saturday eller liknande evenemang 2021 och 2023 150 -150 150

Poster som påverkar köp av tjänst från VKIAB:

Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  

(Gummifabriken), -67 -67 -67 

Sänkning av ersättning till VKIAB för genomförandet av 

Gummifabrikskonceptet med 500 tkr från 2021 från 6.145 tkr till 5.645 tkr. 

KS § 428/2019 -500 0 0

Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.

Finns 1,25 mnkr i budget år 2020. -250 0 -800 

Projekt 100% e-handel 1 mnkr. Projektet ska i första hand genomföras 

med egen personal. UF -750 0 0

Firandet av Värnamo 100 år, del av finansiering, Ks§129-2019 -150 0 0

Projektplan Utredning centrumutveckling, Ks§141-2019 -500 0 0

Effektiviseringsuppdrag enligt budgetförutsättningarna enl 190205. -456 -456 0

Fakturering av arrenden och intäkterna för detta flyttas från Tekniska 

utskottet till Kommunledningsförvaltningen (KS) -700 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 90 002 90 164 89 462

  BUDGETRAMAR 2021-2023
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(22)

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Belopp i tkr

2020 2021 2022 2023 2024

SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR,

 sid 2-18 225 316 289 380 291 340 247 980 222 639

SUMMA INVESTERINGAR

MARK & EXPLOATERING, sid 19-20 43 000 68 000 42 000 5 000 48 000

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA,

 sid 21-22 80 500 89 000 59 000 54 400 37 500

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR 348 816 446 380 392 340 307 380 308 139

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -30 000 -30 000 -31 400 -43 400 -49 400 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR -39 000 -39 000 -40 400 -52 400 -58 400

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 309 816 407 380 351 940 254 980 249 739

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 
samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024

1(22)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(22)

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 2024

Tekniska utskottet, sid 3-10 178 237 220 826 241 826 201 254 174 490

Barn- och utbildningsnämnd, sid 11 14 108 24 751 18 209 19 245 25 275

Omsorgsnämnd, sid 12 7 200 9 540 10 260 9 720 8 190

Medborgarnämnd, sid 13 1 283 1 139 1 139 1 139 1 139

Samhällsbyggnadsnämnd, sid 14 4 437 2 957 6 620 999 2 862

Kulturnämnd, sid 15 1 810 6 640 1 573 1 718 1 740

Servicenämnd, sid 16 12 109 14 080 6 983 9 587 4 940

Kommunstyrelse/Campus, sid 17 840 645 455 810 630

Kommunstyrelse/

Kommunledningsförvaltning, sid 18 5 292 8 802 4 275 3 508 3 373

SUMMA 225 316 289 380 291 340 247 980 222 639

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 
samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(22)

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 2024

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd, sid 4 4 891 4 756 1 756 1 784 1 770

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, 

Maskiner/Utrustning, Parker, sid 5-6 28 200 34 820 41 220 22 120 21 870

Fritid, sid 7 3 796 6 750 6 550 6 050 8 050

Fastighet, sid 8-10 141 350 174 500 192 300 171 300 142 800

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 178 237 220 826 241 826 201 254 174 490

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 
samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001

200001

200002 70 80 80 100 100

IT-utrustning TU TU 003

200002

200003 160 176 176 184 170

Lakvattenrening TU TU 109 2 361 500 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 3 5 700 2 000 3 000

Skyfallsvägar
KF-

beslut KF 236 3 300 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000

Översvämningsåtg Omr 1 

östermalm-Malmövägen
KF-

beslut KF 043 3 4 000 4 000

Översvämningsåtg Omr 2a 

Karlsdal
KF-

beslut KF 044 2 8 000 8 000

Översvämningsåtg Omr 2b 

Pelikanen
KF-

beslut KF 045 2 7 000 7 000

Översvämningsåtg Omr 3 

Åbroparken-Lasarettsomr
KF-

beslut KF 046 2 26 000 15 852

Översvämningsåtg Omr 4 

Tinas Ö
KF-

beslut KF 047 2 10 500 10 500

Översvämningsåtg Omr 5 Kv 

broarna - Finngatan
KF-

beslut KF 048 2 1 000 1 000

Översvämningsåtg Omr 6 

Finnvedsvallen-Sandgatan
KF-

beslut KF 049 2 8 500 8 500

Översvämningsåtg Omr 7 

Ljusseveka
KF-

beslut KF 050 2 11 500 11 500
Översvämningsåtg Omr 8 Kv 

Spiggen
KF-

beslut KF 051 2 11 500 11 500

SUMMA TU, Stab, Samhsk 4 891 4 756 1 756 1 784 1 770 79 852

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

K
a

lk
y

ln
iv

å

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8b/1572343932581/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8b/1572343932581/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8c/1572343932599/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041988/1555344798898/TU109Lakvattenrening.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b4/1556976121546/KF027RensningavLagan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b67/1572343932103/KF236_17-311-009Skyfallsvagar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b5/1556976121565/KF043oversvamningsatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b5/1556976121565/KF043oversvamningsatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b6/1556976121577/KF044Oversvamningsatg.Karlsdal.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b6/1556976121577/KF044Oversvamningsatg.Karlsdal.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b7/1556976121607/KF045oversvamningsatgPelikanen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b7/1556976121607/KF045oversvamningsatgPelikanen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b8/1556976121621/KF046Oversvatg,Omr.3Abrop-Lasomr.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b8/1556976121621/KF046Oversvatg,Omr.3Abrop-Lasomr.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b9/1556976121635/KF047oversvamningsatgTinasO.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b9/1556976121635/KF047oversvamningsatgTinasO.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121ba/1556976121648/KF048oversvatgKvbroarna-Finngatan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121ba/1556976121648/KF048oversvatgKvbroarna-Finngatan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bb/1556976121660/KF049oversvamningsatgFinnvedsvall-Sandg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bb/1556976121660/KF049oversvamningsatgFinnvedsvall-Sandg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bc/1556976121672/KF050oversvamningsatgLjusseveka.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bc/1556976121672/KF050oversvamningsatgLjusseveka.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bd/1556976121686/KF051oversvamningsatgKvSpiggen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bd/1556976121686/KF051oversvamningsatgKvSpiggen.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 5(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 3 0008 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 3 0010 300 300 300 300 300

Broar-viadukter TU TU 008 3 0024 500 500 500 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009 3 0015 300 300 300 300 300

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 1133 300 300 300 300 300

Väderskydd och hållplatser TU TU 015 3 0028 100 100 100 100 100

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 3 2 000 250 1 000 250

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 3 2998 6 000 2 000 2 000

Gc-passage Sveavägen- 

Folkhögskolebacken TU KF 204 1 000 1 000

Renovering av vidukten
KF-

beslut KF 025 3 210016 7 000 3 000 4 000

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 3 11 000 11 000

Avsmalning Vråenv
KF-

beslut KF 231 3 2 500 2 500

Parkeringshus i Värnamo 

centrum
KF-

beslut KF 207 3 51 000 51 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 3 3 500 3 000

Trafikåtg ny förskola 

Magnusgatan TU KF 009 3 1 000 1 000

Hastighetsdämpande åtg 

Grevv/Västbog TU TU 217 3 800 400 50% Statsbidrag

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 3 800 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 3 500 500

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 3 5 000 5 000

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 3 211001 4 140 3 150 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 3 850 850

GC-lösning Apladalsg-

Lagmansg TU TU 220 3 1 250 1 250

Säkra skolvägar TU TU 221 3 500 100 100 100 100 100

Planskild korsning Mossle
KF-

beslut KF 252 3 5 000 5 000

Planskild cykelväg 

Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut KF 253 3 2 500 2 500

Samåkningsparkering NÖ 

infarten TU TU 222 3 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 3 800 800 800 800

Handikappåtgärder TU TU 010 3 0011 100 100 100 100 100

Gc-väg Doktorsgatan TU KF 205 3 1 400 1 400

GC-väg Gränsgatan TU TU 223 3 1 000
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041976/1555344740665/TU017_12-311-001 Belaggningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041971/1555344740612/TU007_13-311-004Forbattring gator-trottoarer.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041972/1555344740624/TU008_12-311-002 Broar och viadukter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041973/1555344740637/TU009_13-311-005 Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041978/1555344740692/TU023_15-311-004 Utsmyckning rondeller.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041975/1555344740656/TU015_12-311-003 Vaderskydd och hallplatser.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041977/1555344740679/TU022_15-313-002 Atgarder ny hastighetsplan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196c/1555344740553/KF024_15-311-002 Byggn_Infrastr Gummifabriken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196c/1555344740553/KF024_15-311-002 Byggn_Infrastr Gummifabriken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b64/1572343932037/KF204_16-313-004 GC-Passage Sveav-Folkh%C3%B6gsk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b64/1572343932037/KF204_16-313-004 GC-Passage Sveav-Folkh%C3%B6gsk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5a/1572343931915/KF025_13-311-003 Renovering av viadukten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196b/1555344740537/KF010_06-311-001Lagmansg-Ouchterlonyg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196b/1555344740537/KF010_06-311-001Lagmansg-Ouchterlonyg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196f/1555344740586/KF231_17-311-007 Avsmalning Vraenv%C3%A4gen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196e/1555344740574/KF207 16-311-002 Parkeringshus i Vmocentrum.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196e/1555344740574/KF207 16-311-002 Parkeringshus i Vmocentrum.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041969/1555344740519/KF008_18-311-002UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041969/1555344740519/KF008_18-311-002UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b55/1572343931861/KF009_18-311-004TrafikatgnyforskolaMagnusg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b55/1572343931861/KF009_18-311-004TrafikatgnyforskolaMagnusg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5042a82/1557206085289/TU217Hastighetsdamp atg Grevv_V%C3%A4stbog.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5042a82/1557206085289/TU217Hastighetsdamp atg Grevv_V%C3%A4stbog.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197b/1555344740722/TU218_Karlsdal v%C3%A4g i bostadsomr%C3%A5de_ 19-24900-007.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197c/1555344740731/TU219_Utf Vaxjov_Smalandsg_ 19-24930-008.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041970/1555344740602/KF243_17-311-010 Trafikatgarder Prostsjon.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8d/1572343932610/TU006GC-vagar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198f/1555344825937/TU005Gc-vag_Nydalavagen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041996/1555344826015/TU220 Gc-losning_Apladalsg_Lagsmansg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041996/1555344826015/TU220 Gc-losning_Apladalsg_Lagsmansg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041997/1555344826026/TU221Sakra_skolvagar_ 19-24900-002.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198d/1555344825917/KF252Planskild_korsning_Mossle_ 19-24900-003.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198e/1555344825926/KF253Planskild_cykelvag Silkesv_Halmstadsv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198e/1555344825926/KF253Planskild_cykelvag Silkesv_Halmstadsv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041998/1555344826036/TU222Samakningspark NO infarten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041998/1555344826036/TU222Samakningspark NO infarten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041995/1555344826001/TU203Centrumfornyelsega-ytor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041991/1555344825957/TU010Handikappatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198c/1555344825903/KF205Gc-vagDoktorsgatan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041999/1555344826048/TU223Gc-vag Gransgatan_ 19-24930-006.pdf
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GC-väg Gränsgatan/Doktorsg TU TU 224 3 700

Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 3 1 500 1 500

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 3 8 000 4 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 3 700 700 700 700 700

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

produktionsavdelningen TU TU 025 3 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

Övriga inventarier gata

och förråd TU TU 012 3 210006 600 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och 

lekplatser TU

TU 030-

034 3 214001 1 440 1 350 1 350 1 350 1 350 4 000

Laganstråket TU KF 019 3 214014 1 300 1 300

Investeringar enligt 

Bolaskogsmodellen TU KF 020 3 100 100 100 100 100

Apladalen ny marknadsstuga TU KF 021 3 1 100 800

Apladalen Nybyggnad scen 

och toaletter
KF-

beslut KF 022 3 3 300 3 300

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 2 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 3 500 500

SUMMA TU, Gator mm 28 200 34 820 41 220 22 120 21 870
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504199a/1555344826061/TU224Gc-vag Gransgatan_Doktorsg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198a/1555344825882/KF033GC-ledVarnamo-Bor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198b/1555344825892/KF034GC-ledBredaryd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041993/1555344825980/TU016 11 380 002-Gatubelysning.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8f/1572343932663/TU025_Arbetsmaskiner.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8f/1572343932663/TU025_Arbetsmaskiner.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8e/1572343932634/TU012_Ovr inv gata o forrad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8e/1572343932634/TU012_Ovr inv gata o forrad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b90/1572343932694/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b90/1572343932694/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b59/1572343931899/KF019Laganstaket.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041980/1555344772550/KF020Inv.enligtBolaskogsmodellen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041980/1555344772550/KF020Inv.enligtBolaskogsmodellen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041981/1555344772564/KF021Apladalennymarknadsstuga.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041982/1555344772578/KF022Apladalennybygg.scenochtoaletter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041982/1555344772578/KF022Apladalennybygg.scenochtoaletter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197e/1555344772521/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197e/1555344772521/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197e/1555344772521/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041984/1555344772600/TU210FickparkenPlaten.pdf
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Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 3 2 500 2 500

Nytt boknings-/bidragssystem TU TU 214 3 800 200 200 200 200

Toalett vid skatepark i 

Åbroparken TU KF 083 3 800 800

Satsning spontanidrott 

kransorter TU TU 211 3 1211 300 300 300 300

Satsningar Borgens 

anläggningar TU TU 212 3 300 300 300 300

Inventarier Idrottsanläggningar 

och Värnamo simhall TU

TU071, 

TU083 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Spontanidrottsplatser TU TU 095 3 346

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 3 6 100 6 000

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 3 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 3 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, 

sarg+plexiglas
KF-

beslut KF 016 3 2 000 2 000

Byta konstgräs Ljusevecka
KF-

beslut KF 018 3 3 000 3 000

Ny bassängyta
KF-

beslut KF 248 3 28 500 500 3 000 25 000

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 3 25 000 25 000

Investeringsbehov utifrån 

utredning kring konstgräs TU TU 213 3 1 000 1 000

Sandplan, inkl. 

skötselutrustning 

(Beachfotboll) TU TU 216 3 250 250

Åtgärder för att stärka upp 

bassängen, baserat på 

utredning TU KF 249 3 1 500 1 500

Passersystem / grindar TU TU 215 3 400 400

Ombyggnad och renovering 

Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 3 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 3 796 6 750 6 550 6 050 8 050
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504195e/1555344709207/KF090motionssparBor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041966/1555344709288/TU214Nytt boknings_bidragssystem19-34000-004.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504195d/1555344709196/KF083toalettSkatepark.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504195d/1555344709196/KF083toalettSkatepark.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041964/1555344709271/TU211Satsningspontanidrottkransorter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041964/1555344709271/TU211Satsningspontanidrottkransorter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041965/1555344709280/TU212SatsningarBorgensanlaggningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041965/1555344709280/TU212SatsningarBorgensanlaggningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8a/1572343932570/TU 071,083 Inv Idrottsanl o Vmo simhall.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8a/1572343932570/TU 071,083 Inv Idrottsanl o Vmo simhall.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041963/1555344709259/TU095_Spontanidrottsplats.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041958/1555344709150/KF012KonstsnoBorgen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041959/1555344709161/KF013Forshedabadet.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b56/1572343931871/KF015BelaggnloparbanornaFinnvedsv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b57/1572343931880/KF016BytesargplexiglasTalavidshRydaholm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b57/1572343931880/KF016BytesargplexiglasTalavidshRydaholm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b58/1572343931891/KF018BytakonstgraLjusseveka.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504195f/1555344709216/KF248Ny Bass%C3%A4ngyta_19-34002-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041961/1555344709239/KF250 Ny Isyta_19-34005-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b96/1572343932774/TU213Invbehov utrifr utred konstgras19-34014-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b96/1572343932774/TU213Invbehov utrifr utred konstgras19-34014-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041a28/1555399051613/TU216 Sandplan inkl skotselutrustn_19-34010-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041a28/1555399051613/TU216 Sandplan inkl skotselutrustn_19-34010-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041a28/1555399051613/TU216 Sandplan inkl skotselutrustn_19-34010-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6a/1572343932161/KF249 Atg starkaupp bassang_19-34000-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6a/1572343932161/KF249 Atg starkaupp bassang_19-34000-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6a/1572343932161/KF249 Atg starkaupp bassang_19-34000-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041967/1555344709296/TU215_Passagesystem_grindar_19-34000-002.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6b/1572343932179/KF251_Ombyggn renov Sorsjo stall.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6b/1572343932179/KF251_Ombyggn renov Sorsjo stall.pdf
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Fastighet

Energisparåtgärder TU TU 050 231001 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU TU 051 231005 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 800 800 800 800 800

Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 3 0876 100 100 100 100 100

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU TU 056 3 0766 14 250 14 600 15 000 16 000 16 500

F.d. Västrabo kök o badrum TU KF 082 3 0799 5 500 1 100 1 100

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088 1 13 000 1 000 12 000

Utemiljö helhetslösning Östbo
KF-

beslut KF 065 2 7 000 4 000 2 000

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park
KF-

beslut KF 059 3 231045 100 000 20 000 20 000 15 000 40 000

Rörstorpsskolan idrottshall, 

renovering VVS och omkl. TU KF 210 3 2998 4 000 1 000

Kärda skola, tillbyggnad av 

omlädningsrum TU KF 211 3 2998 6 000 2 000

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

beslut KF 054 3 77 700 77 000

Östboskolan Hus E, 

Ombyggnad av elevhem till 

förvaltn.lokaler/bostäder??
KF-

beslut KF 209 3 20 000

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 3 6 000 1 000 5 000
Räddningstjänsten. Ny 

räddningsstation Bor
KF-

beslut KF 213 3 13 500 13 500

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024

TU/KF, avsatta utredningsmedel 

hanteras av TU utan beslut i KF
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b91/1572343932714/TU050Energisparatgarder,arligt anslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b92/1572343932726/TU051Oforutseddafastighetsinv,arligt anslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b92/1572343932726/TU051Oforutseddafastighetsinv,arligt anslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b92/1572343932726/TU051Oforutseddafastighetsinv,arligt anslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b94/1572343932749/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b94/1572343932749/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b95/1572343932763/TU054Ventilationsombyggnader,arligtanslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041954/1555344657858/TU055LokalvardStad-ochTvattmaskiner.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041955/1555344657870/TU056Planeratunderhallreinvesteringar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041955/1555344657870/TU056Planeratunderhallreinvesteringar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041939/1555344657552/KF082FdVastrabo,kokobadrummm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504193b/1555344657573/KF088OmbtillforvaltningslokalerHusD,Ostboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504193b/1555344657573/KF088OmbtillforvaltningslokalerHusD,Ostboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041936/1555344657516/KF065UtemiljohelhetslosningOstboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5c/1572343931942/KF059Grondalsproj,Folkets park.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5c/1572343931942/KF059Grondalsproj,Folkets park.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5c/1572343931942/KF059Grondalsproj,Folkets park.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5c/1572343931942/KF059Grondalsproj,Folkets park.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041941/1555344657639/KF210 1627001Rorstorspsskidrottshall,renovVVSomkl.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041941/1555344657639/KF210 1627001Rorstorspsskidrottshall,renovVVSomkl.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041942/1555344657650/KF211 1627002Karda skola,tillbyggnadomklrum.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041942/1555344657650/KF211 1627002Karda skola,tillbyggnadomklrum.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041933/1555344657480/KF054OmbyggnadavStadshuset,Varnamo.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b65/1572343932053/KF209 1627016OmbyggnforvHusEOstboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b65/1572343932053/KF209 1627016OmbyggnforvHusEOstboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b65/1572343932053/KF209 1627016OmbyggnforvHusEOstboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041937/1555344657529/KF067Borgenstuganombyggnadochrenovering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121c6/1556979060181/KF213nyraddningsstationiBor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121c6/1556979060181/KF213nyraddningsstationiBor.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-
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Projekt-
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Beslutad av kommunfullmäktige 190619 
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Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024

TU/KF, avsatta utredningsmedel 

hanteras av TU utan beslut i KF
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INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Fastighet/Omsorg

Skogslyckan ombyggnad av 

bostadsrätter (brf) TU KF 217 2 3 000 1 000 1 000 1 000

Fastighet/Kök

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900 900 900 900 900

Gröndalsskolans tillagningskök 

och matsal TU KF 219A 2 2998 31 500 4 000

Mossleskolan Värnamo omb 

av kök TU KF 063 3 2998 10 500 6 500

Figy ombyggnad av kök och 

matsal
KF-

beslut KF 061 2 16 500 12 500

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 3 12 000 1 000 5 000 6 000

Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 3 10 000 5 000 5 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 2 45 000 10 000 20 000 15 000

Ny förskola, Rydaholm, 

4 avdelningar TU KF 077 3 2998 28 000 5 000

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 2 234012 45 000 20 000 15 000

Ny förskola i Värnamo nr 2,      

4 avdelningar TU KF 084 2 0100 30 000 4 000 3 000

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 2 45 000 10 000 20 000 15 000

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo TU/KF KF 223 3 20 000 200 19 800

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar
KF-

beslut KF 074 3 30 000 5 000 15 000 10 000

Ny förskola "Södra 

Ljusseveka"
KF-

beslut KF 245 3 45 000 45 000

Ny förskola "Söder sjukhuset"
KF-

beslut KF 244 3 45 000 45 000

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 0720 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 3 235021 100 000 15 000 30 000 22 000

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 3 2998 250 000 10 000 40 000 100 000 100 000

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 3 300 000

Rörstorpsskolan, anpassning 

till F-3 skola TU KF 241 3 2998 2 000 500

Ombyggnad av

Restaurang Åkanten
KF-

beslut KF 095 3 2998 4 700 4 700

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 3 100 800 21 500 48 000 30 000
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041943/1555344657661/KF217 16270Skogslyckanombyggnbostadsr.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041943/1555344657661/KF217 16270Skogslyckanombyggnbostadsr.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b93/1572343932737/TU052Storkoksutrustningar,arligtanslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041944/1555344657670/KF219AGrondalsskolan,tillagningskokochmatsal.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041944/1555344657670/KF219AGrondalsskolan,tillagningskokochmatsal.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041935/1555344657504/KF063 Mossleskolan_Ombyggnadavkok.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041935/1555344657504/KF063 Mossleskolan_Ombyggnadavkok.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041934/1555344657492/KF061FinnvendensGymnasium,kokochmatsal,ren.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041934/1555344657492/KF061FinnvendensGymnasium,kokochmatsal,ren.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041949/1555344657720/KF240 Tr%C3%A4lleborgsskolans k%C3%B6k, renovering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041949/1555344657720/KF240 Tr%C3%A4lleborgsskolans k%C3%B6k, renovering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b69/1572343932146/KF247 Ombyggnad av Enehagens skolas kok.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b69/1572343932146/KF247 Ombyggnad av Enehagens skolas kok.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b61/1572343932001/KF085Bredarydnyfsk.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b61/1572343932001/KF085Bredarydnyfsk.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121cb/1556979060244/KF077Rydaholmnyfsk4avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121cb/1556979060244/KF077Rydaholmnyfsk4avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5b/1572343931927/KF058NyfskVmonr 3.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5b/1572343931927/KF058NyfskVmonr 3.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b60/1572343931988/KF084NyfskiVmonr2.4avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b60/1572343931988/KF084NyfskiVmonr2.4avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5f/1572343931977/KF075NyfskiVmonr4.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5f/1572343931977/KF075NyfskiVmonr4.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041947/1555344657699/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041947/1555344657699/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5e/1572343931968/KF074NyfskiVmonr6.4avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5e/1572343931968/KF074NyfskiVmonr6.4avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b68/1572343932122/KF245 Ny fsk Prostjoomr6 avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b68/1572343932122/KF245 Ny fsk Prostjoomr6 avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194b/1555344657743/KF244 Ny fsk Mossleplatan, 6 avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041956/1555344657886/TU094Utemiljoskolaochforskola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b62/1572343932012/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b62/1572343932012/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b62/1572343932012/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b62/1572343932012/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b66/1572343932075/KF224NybyggngrundskolaVmovastraF-6 skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b66/1572343932075/KF224NybyggngrundskolaVmovastraF-6 skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194d/1555344657770/KF246  Nybyggnad av grundskola (2).pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194d/1555344657770/KF246  Nybyggnad av grundskola (2).pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194a/1555344657732/KF241RorstorpsskolananpasstillF-3skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194a/1555344657732/KF241RorstorpsskolananpasstillF-3skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b63/1572343932026/KF095OmbyggnadavrestaurangAkanten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b63/1572343932026/KF095OmbyggnadavrestaurangAkanten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5d/1572343931956/KF069FiGygenomgripombyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5d/1572343931956/KF069FiGygenomgripombyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5d/1572343931956/KF069FiGygenomgripombyggnad.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 3 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 3 10 000

SUMMA TU,Fastighet 141 350 174 500 192 300 171 300 142 800
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https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121c5/1556979060169/KF081OmbyggnadavForsheda skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121c5/1556979060169/KF081OmbyggnadavForsheda skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504193e/1555344657606/KF096Rydaholmsskolaom-ochtillbyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504193e/1555344657606/KF096Rydaholmsskolaom-ochtillbyggnad.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt  nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 120 384 198 495 1 020 1 000

Förskola inventarier BUN

BUN 

004a 160100 420 501 420 784 784 840

Grundskola inventarier BUN

BUN 

004b 1 080 1 290 1 080 2 016 2 016 2 160

Inventarier, Gymnasiet + 

Komvux BUN BUN 009 2200 1 500 1 500 1 500 1 700 1 700 1 900

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 100 100 100 130 130 160

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 1731 718 900 591 900 900 1 000

Inventarier förskola väst BUN BUN 007 1 100 500 600

Inventarier förskola norr BUN BUN 008 700 100 600

Inventarier förskola Bredaryd BUN BUN 017 600 600

Inventarier förskola Öst BUN BUN 021 1 100 600 500

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 1 000

Inventarier förskola Rydaholm, 

4 avd BUN BUN 023 800 400 400

Inventarier förskola Ekenhaga BUN BUN 024 1 400 700 700

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 1 005 1 005

Inventarier Trälleborgsskolan BUN BUN 025 4 400 3 900 500

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan BUN BUN 010 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 900 900

Ny F-6 skola Väster BUN BUN 014 4 500 4 000 500

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 6 856 3 356 3 500

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola BUN BUN 029 10 000 5 000 5 000

IT satsning ersätter

BUN 005a-d BUN 005 D8 9 120 9 120 9 120 9 120 9 120 9 120

Enehagens skolgård BUN BUN 015 150 150

Mosslelunds förskola BU N BUN 020 500 500

SUMMA BUN 14 108 24 751 18 209 19 245 25 275
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INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b47/1572343931725/BUN 001 Inventarier f%C3%B6rvaltnings%C3%B6vergripande.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b47/1572343931725/BUN 001 Inventarier f%C3%B6rvaltnings%C3%B6vergripande.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4a/1572343931755/BUN 004a F%C3%B6rskola inventarier.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4b/1572343931764/BUN 004b Grundskola inventarier.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418b8/1555340025365/BUN 009 Gymnasiet och Vux.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418b8/1555340025365/BUN 009 Gymnasiet och Vux.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b50/1572343931811/BUN 011 Kulturskolan inventarier.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b48/1572343931736/BUN 002 Arbetsmilj%C3%B6%C3%A5tg%C3%A4rder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4e/1572343931791/BUN 007 Inventarier f%C3%B6rskola v%C3%A4st.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4f/1572343931800/BUN 008 Inventarier f%C3%B6rskola norr, 2019-05-17.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b52/1572343931829/BUN 017 Inventarier f%C3%B6rskola Bredaryd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c2/1555340025450/BUN 021 Inventarier forskola ost.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c3/1555340025459/BUN 022 Inventarier Forsheda skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b53/1572343931843/BUN 023 Inventarier f%C3%B6rskola Rydaholm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b53/1572343931843/BUN 023 Inventarier f%C3%B6rskola Rydaholm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b54/1572343931852/BUN 024 Inventarier f%C3%B6rskola Ekenhaga.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418b5/1555340025337/BUN 006 Inventarier utbyggnad bef. fsk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c6/1555340025492/BUN 025 Inventarier Tralleborgsskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418b9/1555340025375/BUN 010 Idrottshall Grondalsskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418b9/1555340025375/BUN 010 Idrottshall Grondalsskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418bb/1555340025391/BUN 012 Inventarier Sarskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418bc/1555340025399/BUN 014 Ny skola F-6 Vaster.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c0/1555340025433/BUN 018 Inventarier Finnvedens gymnasium.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c0/1555340025433/BUN 018 Inventarier Finnvedens gymnasium.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c7/1555340025502/BUN 027 Inventarier Rydaholms Skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c8/1555340025511/BUN 029 Ny grundskola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4c/1572343931773/BUN 005 NY ITsatsning Ers%C3%A4tter BUN 005.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4c/1572343931773/BUN 005 NY ITsatsning Ers%C3%A4tter BUN 005.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418bd/1555340025408/BUN 015 Enehagens skolgard.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c1/1555340025442/BUN 020 Inventarier Mosslelunds f%C3%B6rskola.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt  nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi, larm 

och säkerhet, fr.o.m år 2021 

uppdelat på ON 002 och 003

ON ON 001
170000-

170103 2 970

Informationsteknologi

t.o.m år 2020 ingår i ON 001

ON ON 002 170000 3 870 4 590 4 050 2 520

Larm och säkerhet

t.o.m år 2020 ingår i ON 001 ON ON 004
170100-

170103 360 360 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 4 230 5 310 5 310 5 310 5 310

SUMMA ON 7 200 9 540 10 260 9 720 8 190

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024
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Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7f/1572343932437/ON 001 Informationsteknologi larm och s%C3%A4kerhet rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7f/1572343932437/ON 001 Informationsteknologi larm och s%C3%A4kerhet rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7f/1572343932437/ON 001 Informationsteknologi larm och s%C3%A4kerhet rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7f/1572343932437/ON 001 Informationsteknologi larm och s%C3%A4kerhet rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b80/1572343932453/ON 002 Informationsteknologi rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b80/1572343932453/ON 002 Informationsteknologi rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b80/1572343932453/ON 002 Informationsteknologi rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b82/1572343932474/ON 004 Larm och s%C3%A4kerhet rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b82/1572343932474/ON 004 Larm och s%C3%A4kerhet rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b81/1572343932463/ON 003 Inventarier arbets- medicin och tekniska hjalpmedel rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b81/1572343932463/ON 003 Inventarier arbets- medicin och tekniska hjalpmedel rev 190829.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt  nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001
180001- 

180005 1 283 1 139 1 139 1 139 1 139

SUMMA MBN 1 283 1 139 1 139 1 139 1 139

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

K
a
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y
ln
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å

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024

13(22)

78

https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7e/1572343932427/MBN 001 Projektblad MBF 2020 rev 190902.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001
(fr SBN001, 

003,101)

130001, 

130002 757 447 1 260 559 762

Mätintrument SBN SBN 002 130301 530 530 360

Flygfotografering och 

laserscanning SBN SBN 004 500 0 0 0 300

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 250 0 250 150 150

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 300 240 410 200 240

Fordon

SBN SBN 103 130701 2 000 1 650 4 000 0 1 200

Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN SBN 104 130730 100 90 340 90 210

TOTALSUMMA SBN 4 437 2 957 6 620 999 2 862

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

K
a
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y
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å

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b83/1572343932490/SBN 001 Rev Inventarier.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b83/1572343932490/SBN 001 Rev Inventarier.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041890/1555339816846/SBN 002 Matinstrument.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b84/1572343932503/SBN 004 Rev Flygfotografering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b84/1572343932503/SBN 004 Rev Flygfotografering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b85/1572343932511/SBN 101 Rev Ovningsfalt RTJ.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041893/1555339816887/SBN 102 Utlarmering RTJ.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041893/1555339816887/SBN 102 Utlarmering RTJ.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041894/1555339816898/SBN 103 Fordon RTJ.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041894/1555339816898/SBN 103 Fordon RTJ.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b86/1572343932521/SBN 104 Rev Andningsskydd Materiel RTJ.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b86/1572343932521/SBN 104 Rev Andningsskydd Materiel RTJ.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b86/1572343932521/SBN 104 Rev Andningsskydd Materiel RTJ.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 15(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt  nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 80 80 83 88 100

IT-utrustning KN KN 002 150001 100 280 200 240 240

Konstanslag KN KN 004 150002 180 180 190 190 200

Stadshistorisk utställning KN KN 006 150005 450

Bokbuss KN KN 005 150006 5 000

Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 300 400 400 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 003 150004 700 700 700 700 700

SUMMA KN 1 810 6 640 1 573 1 718 1 740

K
a
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y
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å

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6c/1572343932201/KN001 Projektblad 150000 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6d/1572343932217/KN002 Projektblad 150001 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6e/1572343932231/KN004 Projektblad 150002 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6f/1572343932249/KN006 Projektblad 150005 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418ac/1555339978457/KN005 Bokbuss proj 150006.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418a9/1555339978433/KN003 Konstn%C3%A4rlig gestaltn KN proj 150003.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418aa/1555339978441/KN003 Konstn%C3%A4rlig gestaltn TU proj 150004.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Servicenämnd

Inventarier

SN SN 001 95 75 75 80 90

IT utrustning SN SN 002 150 325 28 270 285

Kostorganisationen

Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 2 979 1 170 1 500 1 387 1 035

Logistik

Lösen av förvaltningars minibussar

SN

tidigare 

UN UN 002 80 80 80 0 80

Fordonsadministrationsystem

SN

tidigare 

UN UN 005 100

Fordon understigande 3,5 ton

SN

tidigare 

UN UN 003 350 400

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 750 2 850 250 250 250

E-tjänster/självservice SN SN 008 2 285 425

Kundundersökningssystem 

Kontaktcenter SN SN 030 180 95

Bra digital arbetsplats

(tidigare Framtidens IT-arbetsplats 

samt SN014 och SN 027) SN SN 017 8 000 2 000 1 000 600 500 600

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster (tidigare Utbyte av SAN 

samt del av SN003) SN SN 018 15 535 1 400 4 885 750 4 500

Säker digital identitet och åtkomst 

(tidigare IT säkerhetsaktiviteter) SN SN 026 7 650 1 400 400 1 400 200

Tillräcklig uppkoppling

(tidigare Nätverksinfrastr samt viss del 

av SN 004) SN SN 028 12 500 2 000 2 200 2 300 2 400 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 300 500

SUMMA SN 12 109 14 080 6 983 9 587 4 940

K
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å

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041897/1555339926824/SN 001 Inventarier SF.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041897/1555339926824/SN 001 Inventarier SF.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b87/1572343932533/SN 002 It-utrustning SF Staben.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b88/1572343932544/SN 011 Inventarier och k%C3%B6ksutrusning.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b97/1572343932783/UN 002 L%C3%B6sen av f%C3%B6rvaltningarnas minibussar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418a2/1555339926930/UN 005 Fordonsadministrationssystem.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50432b6/1557928024732/UN003Fordonunderstigande3.5ton.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041898/1555339926835/SN 002 IT-utrustning SF.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189a/1555339926856/SN 008 E-tj%C3%A4nster Sj%C3%A4lvservice.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418a1/1555339926920/SN 030 Kundunders%C3%B6kningssystem Kontaktcenter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418a1/1555339926920/SN 030 Kundunders%C3%B6kningssystem Kontaktcenter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189c/1555339926874/SN 017 Bra digital arbetsplats.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189c/1555339926874/SN 017 Bra digital arbetsplats.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189c/1555339926874/SN 017 Bra digital arbetsplats.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b89/1572343932557/SN 018 Stabil och p%C3%A5litlig lev av system och tj.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b89/1572343932557/SN 018 Stabil och p%C3%A5litlig lev av system och tj.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b89/1572343932557/SN 018 Stabil och p%C3%A5litlig lev av system och tj.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189e/1555339926894/SN 026 S%C3%A4ker digital identitet och %C3%A5tkomst.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189e/1555339926894/SN 026 S%C3%A4ker digital identitet och %C3%A5tkomst.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189f/1555339926903/SN 028 Tillr%C3%A4cklig uppkoppling.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189f/1555339926903/SN 028 Tillr%C3%A4cklig uppkoppling.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189f/1555339926903/SN 028 Tillr%C3%A4cklig uppkoppling.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418a0/1555339926911/SN 029 Hj%C3%A4lp och st%C3%B6d som man %C3%A4r n%C3%B6jd med.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 840 645 455 810 630

SUMMA KS/CAMPUS 840 645 455 810 630

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

K
a
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y
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å

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7d/1572343932406/KS101 20190930 Reviderat projektblad Campus V%C3%A4rnamo 2020-2024.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7d/1572343932406/KS101 20190930 Reviderat projektblad Campus V%C3%A4rnamo 2020-2024.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 18(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering

KS:s anslag för investeringsavvikelser 

och mindre tillkommande investeringar KS KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

beslut i KS KS KS 006 100002 500 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 344 344 344 360 360

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 7 183 945 4 500 738

HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 90 90 90 90 90

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 450 180 180 180 180

Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 153 153 108 108 108 108

Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 90 90

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga 

nämnder KS/KLF KS 015 100102 0 45 225 180 45

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123 6 750 450 450

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100125 90 90 90 90 90

Upphandlingssystem
KS/KLF KS 019 

(UN 004) 100127 180

Inköpsanalyssystem

KS/KLF KS 020 
(UN 006) 360

SUMMA KS/KLF 5 292 8 802 4 275 3 508 3 373

K
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å

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024
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https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f111d4/1555306859963/KS 005 KS investeringsavvikelser.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f111d4/1555306859963/KS 005 KS investeringsavvikelser.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f111d5/1555306859976/KS 006 KS forstudier, projektering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f111d5/1555306859976/KS 006 KS forstudier, projektering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b70/1572343932262/KS 001 Inventarier och IT, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b70/1572343932262/KS 001 Inventarier och IT, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b71/1572343932271/KS 002 HR-system Upphandling, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b72/1572343932285/KS 003 HR-system utveckling, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b73/1572343932295/KS 004 Utdatasyst Beslutsstod, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b75/1572343932317/KS 012 Utveckling av webbplats, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b77/1572343932339/KS 017 Vidareutveckling Evolution, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b76/1572343932328/KS 015 Lasplattor fortroendevalda, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b76/1572343932328/KS 015 Lasplattor fortroendevalda, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b74/1572343932306/KS 011 Ekonomisyst inkl. eh, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b78/1572343932350/KS 018 Ekonomisystem utveckling, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b79/1572343932359/KS 019 Upphandlingssystem, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7a/1572343932368/KS 020  Ink%C3%B6psanalyssystem, rev.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 19(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektn

r ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

(005)
2804/ 

12900 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

(006) 2888 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

BOSTÄDER

Helmershus - bostäder KS

KS103 

(007) 41 500 26 000 15 000

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS

KS104 

(008)
2888/ 

13208 21 000 10 000 10 000

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

del i projektblad KS105 KS

KS105 

(033)
2888/ 

13206 29 000

"Söder sjukhuset,(del av 

Mossle16:20)

Flerbostadshus/villor, Värnamo

del i projektblad KS105 KS

KS105 

(033) 30 000 22 500

Åminne, småhustomter

KS

KS106 

(036) 2888 15 000 4 000

Nytt bostadsområde Värnamo KS

KS107 

(041) 26 000 1 000 25 000

Bor, bostäder KS

KS108 

(013) 4 000 4 000

Rydaholm  - bostäder KS

KS109 

(015) 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS

KS110 

(016) 1 000 1 000 1 000

VERKSAMHETER

Sydsvenska Krysset etapp 3 Gata 

+ Va, del i projektblad KS130 KS

KS130 

(018-019)
2887/ 

13213 21 000 3 000 7 000

Sydsvenska Krysset etapp 3, 

grovpl del i projektblad KS130 KS

KS130 

(018-019)
2887/ 

13213 44 000 8 500 15 000

Norregård, Värnamo KS

KS131 

(022) 1 000 1 000

Bredaryd, Ängarna mm KS

KS132 

(024) 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS

KS133 

(025) 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde gata+va 

del i projektblad KS134 KS

KS134 

(026-027) 4 000 4 000

Bor, verksamhetsområde grovpl, 

del i projektbladKS134 KS

KS134 

(026-027) 5 000 5 000

Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS

KS135 

(028) 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS

KS136 

(029) 2887 1 000 1 000 1 000

43 000 68 000 42 000 5 000 48 000

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024

MARK- OCH 

EXPLOATERINGSVERKSAMHET 

INVESTERINGSBUDGET 2020
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041869/1555339464179/KS MEXX 101 Markforvarv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186a/1555339464191/KS MEXX 102 Arkeologi mm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186a/1555339464191/KS MEXX 102 Arkeologi mm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186b/1555339464213/KS MEXX 103 Helmershus.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7b/1572343932379/KS MEXX 104 Prostskogen rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7b/1572343932379/KS MEXX 104 Prostskogen rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7b/1572343932379/KS MEXX 104 Prostskogen rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186d/1555339464244/KS MEXX 105 Mossle.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186d/1555339464244/KS MEXX 105 Mossle.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186d/1555339464244/KS MEXX 105 Mossle.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186d/1555339464244/KS MEXX 105 Mossle.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186d/1555339464244/KS MEXX 105 Mossle.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186d/1555339464244/KS MEXX 105 Mossle.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186d/1555339464244/KS MEXX 105 Mossle.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186d/1555339464244/KS MEXX 105 Mossle.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186e/1555339464255/KS MEXX 106 Aminne.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186e/1555339464255/KS MEXX 106 Aminne.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186f/1555339464273/KS MEXX 107 Varnamo.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041870/1555339464281/KS MEXX 108 Bor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041871/1555339464294/KS MEXX 109 Rydaholm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041872/1555339464311/KS MEXX 110 Ovr orter bostader.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7c/1572343932392/KS MEXX 130 Sydvenska Krysset rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7c/1572343932392/KS MEXX 130 Sydvenska Krysset rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7c/1572343932392/KS MEXX 130 Sydvenska Krysset rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7c/1572343932392/KS MEXX 130 Sydvenska Krysset rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041874/1555339464333/KS MEXX 131 Norregard.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041875/1555339464355/KS MEXX 132 Bredaryd vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041876/1555339464367/KS MEXX 133 Forsheda vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041877/1555339464381/KS MEXX 134 Bor Vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041877/1555339464381/KS MEXX 134 Bor Vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041877/1555339464381/KS MEXX 134 Bor Vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041877/1555339464381/KS MEXX 134 Bor Vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041878/1555339464393/KS MEXX 135 Rydaholm vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041878/1555339464393/KS MEXX 135 Rydaholm vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041879/1555339464405/KS MEXX 136 Ovr orter.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektn

r ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024

MARK- OCH 

EXPLOATERINGSVERKSAMHET 

INVESTERINGSBUDGET 2020

INVESTERINGSPLAN 2021-2024

K
a

lk
y

ln
iv

å

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder -12 000 -12 000 -13 400 -25 400 -31 400

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

-30 000 -30 000 -31 400 -43 400 -49 400 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

20(22)

85
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 2 9 000 4 000 4 000

Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 3 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 2 12 000 4 000 8 000

Renovera vattentornet VMO
KF-

beslut KF 121 2 15 000 15 000

Förstärkningar detaljplaner
KF-

beslut KF 122 3 35 000 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000

VA nv Hindsen KF-

beslut KF 151 3 7 000 7 000

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 2 30 000 15 000 15 000

Reservtäkt Hindsen, 

Pumpstation och 

råvattenledning
KF-

beslut KF 126 2

Kommer 

kosta mer, 

analys klar i 

höst 8 600 8 600

Vattenverk utbyte av barriär 

UV-ljus TU KF 141 3 500 500 500

Övervakningssystem VA TU TU 100 3 0021 500 500 500 500 500

Vattenverk övriga orter TU TU 102 3 0614 400 400 400 400 400

Avloppspumpstationer TU TU 103 3 0005 500 500 500 500 500

Ledningsförnyelse TU TU 104 3 0020 8 000 13 300 16 500 18 500 18 600

Brandposter TU TU 105 3 0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106 3 0016/ 0017 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 3 300 300 300 300 300

Övriga inventarier VA TU TU 107 3 0649 200 400 400 400 400

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114 2 0645 500 500 500 500 500

Renovering Gällaryds 

vattenverk
KF-

beslut KF 143 3 2 000 2 000

Renovering Alandsryds 

lågreservoar TU KF 144 3 1 000 1 000

Betäckn, brunnar TU TU 115 3 300 300 300 300 300

Avlopp

Rydaholms avloppsverk
KF-

beslut KF 107 3 5 500 500 2 000 3 000

Dannäs avloppsverk
KF-

beslut KF 109 3 1 500 1 000 500

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut KF 145 3 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-

beslut KF 111 3 7 500 7 500

Ny pumpstation Åminne
KF-

beslut KF 146 3 3 000 300 2 700

Nydala, SBR-verk
KF-

beslut KF 152 3 2 500 2 500

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 3 1 500 1 500

LPS-pumpar TU TU 116 3 300 300 300 300 300

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

K
a

lk
y

ln
iv

å

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024

21(22)
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a6/1555344854597/KF130VAHamra.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a1/1555344854543/KF120Projektbladvattenmatare.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f11337/1555394608845/KF131 13540003VAHerrestad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a2/1555344854553/KF121Projektbladvattentorn.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a3/1555344854565/KF122Projektblforstarkdetaljpl.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b1/1555344854745/KF151 VA nv Hindsen huvudledning.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b1/1555344854745/KF151 VA nv Hindsen huvudledning.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419aa/1555344854640/KF142 04540003ReservtHindsen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a5/1555344854585/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a5/1555344854585/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a5/1555344854585/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121d0/1556980021334/KF141 VattenverkutbyteavbarriarUV-ljus.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121d0/1556980021334/KF141 VattenverkutbyteavbarriarUV-ljus.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b3/1555344854763/TU100 12540005Overvakningssystem.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b4/1555344854773/TU102_12-540-007Vattenverkovrigaorter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121cf/1556980021323/TU103 Avloppspumpstationer N.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121ce/1556980021312/TU104_12-540-009Ledningsfornyelse N.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b5/1555344854790/TU105_12-540-010Brandposter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b6/1555344854802/TU106_12-540-011Servisledningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419bb/1555344854859/TU118 ovriga inventarier avlopp.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121cd/1556980021300/TU107_12-540-012Ovrigainventarier VA N.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b7/1555344854818/TU114_13-540-009FlodesmatningVAledningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ab/1555344854669/KF143-renoveringavGallarydsvattenverk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ab/1555344854669/KF143-renoveringavGallarydsvattenverk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ac/1555344854679/KF144RenoveringavAlandsrydslagreservoar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ac/1555344854679/KF144RenoveringavAlandsrydslagreservoar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b8/1555344854829/TU115 Betackningar brunnar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504199c/1555344854494/KF107_15-546-Rydaholmsavlrenverk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504199d/1555344854505/KF109_ Dannasavloppsverk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ad/1555344854692/KF145_17- BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504199f/1555344854524/KF111_15-540-001Varnamopumpstation P2.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ae/1555344854701/KF146_17NypumpststioniAminne.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b2/1555344854754/KF152 Nydala SBR-verk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ba/1555344854849/TU117 Ljusseveka Byte av kol .pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b9/1555344854839/TU116 LPS-pumpar.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2020 samt

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

K
a

lk
y

ln
iv

å

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 

samt efter genomfört nämndsuppdrag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024

Ledningar

Överföringsledning Värnamo-

Bor
KF-

beslut KF 136 3 2998 51 000 16 000 20 000

Överföringsledning Värnamo-

Lanna
KF-

beslut KF 139 3 3 000 3 000

Dubbelmatning, Vråen-

Bredasten
KF-

beslut KF 148 3 5 500 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 3 5 500 5 500

Industriområdet 

Minken/Mården
KF-

beslut KF 123 3 2 000 2 000

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 3 5 500 500 5 000

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 80 500 89 000 59 000 54 400 37 500

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

22(22)
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a7/1555344854607/KF136_14540003OverflednVmo-Bor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a7/1555344854607/KF136_14540003OverflednVmo-Bor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a9/1555344854630/KF139_Overf%C3%B6ringsledningBredaryd-Lanna.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a9/1555344854630/KF139_Overf%C3%B6ringsledningBredaryd-Lanna.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419af/1555344854711/KF148_17DubbelmmellanVraensVTochBredasten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419af/1555344854711/KF148_17DubbelmmellanVraensVTochBredasten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b0/1555344854723/KF150_17DubbelmatnmellanLjussevVraensva.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b0/1555344854723/KF150_17DubbelmatnmellanLjussevVraensva.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a4/1555344854575/KF123_ind_omr_minken_marden.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a4/1555344854575/KF123_ind_omr_minken_marden.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a8/1555344854617/KF137_15540001Nymatnvattentillhogzonen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a8/1555344854617/KF137_15540001Nymatnvattentillhogzonen.pdf


TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-27

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.60

 1 (1)

Budgetberedningens sammansättning 2020

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen finns under vårens budgetarbete och tjänstgör 
från budgetavspark i januari tills överlämning sker till 
kommunstyrelsen, vilket oftast sker i slutet av maj. Denna har de 
senaste åren bestått av ledamöter ur kommunstyrelsen. Normalt har 
det varit kommunstyrelsens ordinarie ledamöter som varit 
budgetberedning. I något undantagsfall har en ersättare i 
kommunstyrelsen varit med istället för den ordinarie ledamoten.

Arbetet är komplext med mycket information som lämnas vid olika 
tillfällen. Det är därför en fördel om ledamöter inte byts ut under 
arbetets gång.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att budgetberedningen under år 2020 i arbetet med förslag till 
driftbudget/-plan 2021-2023 och förslag till investeringsbudget/-
plan 2021-2025 ska utgöras av de 15 ordinarie ledamöterna i 
kommunstyrelsen, samt

att någon ersättare för dessa personer inte ska tjänstgöra om någon 
av ledamöterna tillfälligt får förhinder att närvara. 

Kjell Fransson
Biträdande kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-17

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.7

 1 (1)

Uttag ur resultatfond 2020 till destinationswebb

Ärendebeskrivning

Under 2019 beviljades 300 000 kr till projekt Destinationswebb, 
Ks§167-2019. Planen initialt var att destinationswebben skulle 
lanseras den 1 januari 2020. Samtidigt som destinationswebben 
görs ett omfattande arbete med webbarna totalt i kommunen. 

En bärande del av destinationswebben är en evenemangskalender, 
och vi fick under hösten veta att det inte var möjligt att ta fram den 
funktionen till den 1 januari 2020. Vi tog därför beslut om att inte 
publicera en halvfärdig destinationswebb utan i stället att skjuta 
fram lanseringsdatum till den 1 april 2020. 
Beslutet ledde till att vi valde att prioritera om så att vi fick 
kampanjwebbar färdiga till den 1 januari 2020, för exempelvis 
Värnamo 100 år.

Under 2019 har 97 300 kronor förbrukats av den beviljade 
budgeten för Destinationswebb.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att till kommunledningsförvaltningen bevilja uttag ur resultatfond 
2020 till projekt Destinationswebb om 200 000 kronor.

Maria Berglund Ulf Svensson
Enhetschef Kommundirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-07

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2019.599

 1 (1)

Ansökan om kommunalt bidrag för 2020

Ärendebeskrivning

Forshedabygdens Näringsliv är en ideell förening vars främsta syfte 
är att utveckla Forshedabygden och dess företag. 

I skrivelse inkommen den 21 november 2019 ansöker föreningen 
om 100 000 kronor i kommunalt bidrag för 2020 för att föreningen 
ska kunna fortsätta arbetet med att öka Forshedabygdens 
attraktivitet vad gäller boende, etableringar, turism med mera.
Enligt Riktlinjer för handels- och attraktivitetsbidrag till 
näringslivs- och samhällsföreningar i Värnamo kommun.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att   bevilja Forshedabygdens Näringslivsförening 100 000 kronor 
för aktiviteter under år 2020, ur anslaget bidrag Handel och 
attraktivitet, kransorterna.

Maria Berglund
Destinationsutvecklare
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-07

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2019.654

 1 (1)

Ansökan om kommunalt bidrag för 2020

Ärendebeskrivning

Bors Näringslivsförening är en ideell förening vars främsta syfte är 
att göra Bors samhälle attraktivt att arbeta, bo och leva i. 
Föreningen omstartades under 2019, efter ett antal år som vilande 
förening. Föreningen har nu många långsiktiga idéer för Bors 
utveckling.

I skrivelse från den 26 november 2019 ansöker föreningen om 
100 000 kronor i kommunalt bidrag för 2020 för att föreningen ska 
kunna arbeta med Bors attraktivitet vad gäller boende, etableringar, 
turism med mera.
Enligt Riktlinjer för handels- och attraktivitetsbidrag till 
näringslivs- och samhällsföreningar i Värnamo kommun.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att   bevilja Bors Näringslivsförening 100 000 kronor för aktiviteter 
under år 2020, ur anslaget bidrag Handel och attraktivitet, 
kransorterna.

Maria Berglund
Destinationsutvecklare
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-13

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.15

 1 (1)

Översyn av hanteringen av miljöåtgärder 

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun har länge haft ett strukturerat miljöarbete genom 
olika styrdokument. Under de senaste åren har mycket av det 
övergripande arbetet kopplat till de svenska miljömålen skett 
genom en plan som tagits i kommunfullmäktige vart fjärde år och 
en åtgärdsplan som tagits i kommunstyrelsen varje år. 

I åtgärdsplanen samlas åtgärder som olika nämnder har ansvar för 
att genomföra på kort eller lite längre sikt, och som de har ställt sig 
bakom. I slutet av varje år följs åtgärdsplanen upp och samtidigt 
görs en ny för kommande år. I arbetet med att följa upp åtgärderna 
samt framtagandet av nya åtgärder ses brister i kopplingen mellan 
åtgärdsarbetet och verksamhets- och budgetplaneringen. 

En översyn av hanteringen av miljöåtgärderna behöver göras för att 
utreda hur genomförande av beslutade miljöåtgärder kan ske i 
större utsträckning.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge utvecklingsavdelningen uppdraget att göra en översyn av 
hanteringen av miljöåtgärder

Martina Palm Ulf Svensson
Miljöstrateg Kommundirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-21

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2019.362

 1 (3)

Källsortering i kommunala verksamheter
Ärendebeskrivning

Under 2019 har ett nytt insamlingssystem för hushållens avfall 
införts i kommunen. De flesta hushåll är nu anslutna till ett 
system för fastighetsnära insamling av sorterat avfall, som 
hanteras av kommunalförbundet SÅM. Förslaget i ärendet innebär 
att de kommunala verksamheterna och kommunala offentliga 
utrymmen ska hantera sitt avfall på samma miljömässigt goda sätt 
som hushållen. 

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att   ge nämnderna i uppdrag att införa källsortering av 
hushållsavfall i sina verksamheter i kommunala lokaler,

att    ge nämnderna i uppdrag att i största möjliga utsträckning 
även källsortera hushållsavfall i verksamheter i inhyrda lokaler, 

att   ge nämnderna i uppdrag att i största möjliga utsträckning 
även källsortera verksamhets- och matavfall, 

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att säkerställa att det finns 
goda möjligheter att lämna sitt sorterade avfall i anslutning till 
kommunägda fastigheter,

att    ge tekniska utskottet i uppdrag att i samverkan med SÅM 
utforma en tydlighet kring omhändertagandet av verksamheternas 
avfall,

att  ge kommunikationsenheten i uppdrag att ta fram och 
distribuera ett kommunikationsmaterial för att underlätta 
införandet i verksamheterna samt 

att  uppdragen ska vara genomförda senast 20201231

Stina Gof Ulf Svensson
Verksamhetschef  Kommundirektör
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Utredning

Att källsortera avfallet på jobbet ska vara lika självklart som att 
göra det hemma. I takt med att allt fler hushåll ansluter sig till 
FNI-systemet (fastighetsnära insamling) så ökar också 
förväntningarna på att också kunna göra miljömässigt rätt på 
arbetet eller då man besöker en offentlig verksamhet. På omvänt 
sätt kan en ökad förståelse för avfallshantering och källsortering i 
de kommunala verksamheterna bidra till ökad sorteringsvilja 
hemma.

Många av kommunens verksamheter har länge arbetat med 
miljömässigt riktig avfallshantering och har källsorterat i många 
år. Ofta har dock detta varit beroende av intresse och initiativ från 
enskilda medarbetare. Det som nu behövs är ett helhetsgrepp och 
en förmedlad förväntan på alla kommunens verksamheter och 
dess fastighetsägare. Detta är också i linje med GGVV-
kommunernas gemensamma avfallsplan.

Förslaget innebär att kommunens verksamheter får i uppdrag att 
sortera sitt hushållsavfall. Med hushållsavfall avses detsamma 
som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer 
från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
(Se även Värnamo kommuns Föreskrift för avfallshantering.) Det 
är till exempel förpackningar och returpapper.

Verksamheterna ansvarar för att sorteringskärl finns tillgängligt 
och att sortering sker, samt för att det sorterade avfallet töms i av 
fastighetsägaren anvisade behållare. Där kommunen är 
fastighetsägare ska tekniska förvaltningen se till att det finns goda 
möjligheter att tömma sitt sorterade avfall och att detta 
bortskaffas på riktigt sätt.

Förslaget innebär också att verksamheterna ska sträva efter att 
även sortera sitt verksamhetsavfall, och sitt matavfall. Matavfall 
är en typ av hushållsavfall, men uppdraget kring att sortera 
matavfall föreslås att inte vara strikt utan ska istället ske i största 
möjliga utsträckning. Eventuellt kan andra rutiner för tömning av 
matavfall behövas, exempelvis av lokalvården. Med 
verksamhetsavfall avses avfall som uppstår i samband med 
produktion av varor och tjänster. Det är till exempel grovsopor, 
byggavfall och matavfall från tillagningskök. 
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Där kommunen inte är fastighetsägare ska verksamhetsutövaren 
ha en dialog om möjlighet att lämna sorterat avfall i anslutning till 
fastigheten. 

Liksom vid införandet av FNI hos hushållen så kommer behovet 
av tydlig information finnas. Kommunens kommunikatörer 
föreslås få i uppdrag att ta fram ett kommunikationsmaterial som 
distribueras till verksamheterna. 

Riskbedömning  

Uppdragen innebär en i flera fall tillkommande del i arbetet för 
medarbetarna, om än inte så tidskrävande.

Anskaffningen av sorteringskärl belastar verksamheternas 
ekonomi. 

Det finns ingen utpekad verksamhet, exempelvis 
fastighetsavdelning, eller tjänsteperson som ansvarar för helheten 
i uppdragens genomförande eller som har rollen att stötta 
verksamheterna i införandet i de frågor som kan uppkomma.  
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Initiativ för Agenda 2030 

Ärendebeskrivning

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 
2015 för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. 
Sveriges regering har sagt att Sverige ska vara ledande i arbetet 
med att uppnå målen. För att göra detta behöver alla parter i 
samhället bidra. 

Värnamo kommun samverkar redan idag med ett antal externa 
aktörer i frågor som har stark koppling till de globala målen, bland 
annat genom Fairtrade City och Earth hour. Engagemanget för 
dessa enskilda frågor har dock svalnat men intresset att samverka 
mellan kommun, civilsamhälle, kyrka, förening- och näringsliv 
finns däremot kvar, liksom viljan att uppmärksamma frågor som 
rättvisemärkta produkter och klimat inom ramen för Agenda 2030.   

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att utveckla en extern 
samverkan kring Agenda 2030,

att behålla ambitionerna och målen om att öka inköpen av 
Fairtrade-märkta produkter, samt 

att därmed inte förnya ansökning om diplomering av Fairtrade 
City.

Martina Palm Ulf Svensson
Miljöstrateg Kommundirektör
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Utredning

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 
2015 för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. 
Sveriges regering har sagt att Sverige ska vara ledande i arbetet 
med att uppnå målen. För att göra detta behöver alla parter i 
samhället bidra. 

Agenda 2030 är något som har engagerat näringslivet och de 
globala målen syns allt mer i olika sammanhang. Hållbar 
utveckling är ett brett koncept men med hjälp av de globala målen 
finns ett tydligt koncept och kommunikationsunderlag att använda 
sig av. Samtidigt kan de globala målen samla de krafter i samhället 
som vill arbeta för såväl globala frågor, som för sociala- eller 
miljöfrågor utan att dessa uppfattas som olika intressen.

Värnamo kommun samverkar redan idag med ett antal externa 
aktörer i frågor som har stark koppling till de globala målen, bland 
annat genom Fairtrade City och Earth hour vilket Värnamo 
kommun lägger 15 000 vardera på om året. Intresset för att 
engagera sig i diplomeringen Fairtrade city har dock svalnat bland 
de tidigare aktörer som deltagit och det finns bland dessa inget 
intresse att förnya en ansökan om diplomering. Engagemanget för 
Earth hour är inte heller lika starkt som det tidigare varit. Intresset 
att samverka mellan kommun, civilsamhälle, kyrka, förening- och 
näringsliv finns däremot kvar, liksom viljan att uppmärksamma 
rättvisemärkta produkter inom ramen för Agenda 2030.   

Genom att inom befintlig budget dirigera om medel som tidigare 
satsats på enskilda frågor och istället samla dessa i en gemensam 
pott kan medel disponeras under hela året i syfte att skapa 
aktiviteter som lyfter Agenda 2030. För att skapa delaktighet och 
engagemang kring ett bredare hållbarhetsfokus föreslås att en grupp 
med representanter från civilsamhället samt näringslivet skapas där 
en plan kan tas fram på hur det gemensamma hållbarhetsarbetet kan 
ske under året.
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Motion - Loggpunkt fossilfritt

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har inkommit med en motion – Loggpunkt fossilfritt.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att           avslå motionen

Henric Davidsson / Mikael Karlsson Ulf Svensson
Energirådgivare / Näringslivsutvecklare Kommundirektör
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Utredning

Enligt motion vill miljöpartiet föreslå aktiviteter med syfte att nå 
målen om att minska växthusgasen koldioxid med 70% till år 2030.

Miljöpartiet föreslår:

- att kommunförvaltningen ger uppdrag till utvecklingsavdelning att 
skapa ett nätverk med näringslivet för fossilfria bränsle på Bredasten 

-att utvecklingsavdelningen bjuder in organisationer och näringsliv för 
att skapa en fossilfri loggpunkt på Bredasten och skapa ett kommunalt 
koncept kring fossilfritt bränsle i kommun.

Motionen ligger i linje med hur kommunen arbetar idag. Detta är, 
precis som miljöpartiet skriver, en viktig del i omställningsarbetet.

Utvecklingsavdelningen har sedan två år påbörjat ett arbete med att 
nätverka med olika aktörer som försörjer eller vill försörja marknaden 
med olika fossiloberoende fordonsbränslen. Kontakter är etablerade 
med flera olika, t.ex. Toyota, Svenstigs Bil AB och därigenom VAG 
gruppen, Småländska bränslen. Det finns flera aktörer som kontaktat 
företagslotsen för att sondera möjligheten att etablera just det 
Miljöpartiet föreslår – ett tankställe som erbjuder alla typer av 
fossiloberoende bränslen. I nuläget handlar det om el, HVO, vätgas, 
fordonsgas och man utesluter inte möjligheten för att addera fler i den 
händelse att utvecklingen bringar fram nyheter. 
Utvecklingsavdelningen har vidare bjudit in organisationer och 
näringsliv för en diskussion om att identifiera optimala platser för 
framtida etablering av en eller flera tankställen av denna typ.
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MOTION : Loggpunkt fossilfritt 

Till kommunfullmäktige i Värnamo 

 

Agenda 2030 betyder att vi skall minska vårt fossilberoende inom transportsektorn. Vi skall  
minska växthusgasen koldioxid med 70 % till 2030 inom transportsektorn och sedan till 
målet nollutsläpp 2045.Ett steg är att utveckla vätgas till ett bränsle för transporter. 
Bränsleceller är den teknik som anses kan var lösning för tunga transporter. De stora 
tillverkarna av tunga transportfordon storsatsar på vätgas som drivmedel. Bredasten är en 
loggpunkt för fordonstrafik med sitt läge invid Europaväg 4 för tung lastbilstrafik. Då är det 
naturligt för att klara Agenda 2030 att med visionen Värnamo 2035 skapa en fossilfri 
loggpunkt tillsammans med näringslivet på Bredasten. Där utvecklingsavdelningen skall 
nätverkar och skapar denna hållbara loggpunkt för fossilfria bränslen för transporter. Där 
Bredasten blir tankställe för el,biogas,E85 samt vätgas för att nå målet Agenda 2030. 
Värnamo Energi kan enskilt eller i samarbete med andra aktörer skapa infrastrukturer för 
el laddning och elektrolys framställning av vätgas. 

 

 

 

Vi föreslå 

- att kommunförvaltningen ger uppdrag till utvecklingsavdelning att skapa ett nätverk med       
näringslivet för fossilfria bränsle på Bredasten 

 

-att utvecklingsavdelningen bjuder in organisationer och näringsliv för att skapa en fossilfri 
loggpunkt på Bredasten och skapa ett kommunalt koncept kring fossilfritt bränsle i 
kommun. 

 

 

 

 

Värnamo den 27 November 2019 

 

För Miljöpartiet de Gröna / Jörgen Skärin 
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Reglemente för Krisledningsnämnden i Värnamo  
Krisledningsnämnden är Värnamo kommuns ledande politiska 

organ vid extraordinära händelser i fredstid, enligt lag (2006:544). 

 

Reglemente för Krisledningsnämnden berättar hur och när 

nämnden får aktiveras, vilka beslut den får fatta och när den bör 

avaktiveras. 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås: 

 

att  godkänna förslag till ”Reglemente för Krisledningsnämnden i  

 Värnamo”  

 

att  överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande 

 

 

 

 

Jannika Tunefjord 

Beredskapssamordnare  

 

Räddningstjänsten 
Jannika Tunefjord, beredskapssamordnare 
Telefon: 0370-37 00 00  
E-post: jannika.tunefjord@varnamo.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Värnamo kommun 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
Antagen av kommunfullmäktige datum och paragraf  
 
Gäller fr o m 2020 

________________________________________________________________ 

 

 

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I VÄRNAMO 

 

§ 1  Krisledningsnämndens uppgift  
Krisledningsnämnden är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära händelser i 

fredstid, enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap.  

 

Nämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med detta 

reglemente (4 §).  

 

§ 2  Krisledningsnämndens behörighet  
Kommundirektör, eller av denne utsedd ersättare, äger beslut om att lämna begränsat ekonomiskt 

stöd till enskild, enligt 4 kap. 3 § i ovanstående lag.  

 

Vid förfall av Kommundirektör, eller av denne utsedd ersättare, äger Krisledningsnämnden beslut 

om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild, enligt 4 kap. 3 § i ovanstående lag. 

 

§ 3  Beslut om att aktivera och avaktivera krisledningsnämnd  
Ordföranden eller, om denne har förhinder, förste eller andre vice ordföranden bedömer när en 

extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Samråd skall dock ske med 

kommundirektör och beredskapssamordnare alternativt tjänsteman i beredskap eller motsvarande.  

 

Anser krisledningsnämnden att förutsättningar för dess verksamhet inte längre föreligger beslutar 

nämnden att den skall träda ur funktion.  

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse äger besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall 

upphöra.  

 

De verksamhetsområden krisledningsnämnden övertagit återgår härigenom till ordinarie nämnd.  

 

§ 4  Övertagande av verksamhetsområden från övriga nämnder  
När nämnden trätt i funktion får den besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders 

verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den inträffade 

händelsens art och omfattning.  

 

Ett sådant beslut skall omgående delges berörd nämnd. De händelser som kan hanteras inom 

ordinarie organisation ska således hanteras i denna och får inte övertas.  

 

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de verksamhetsområden som 

nämnden övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.  
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§ 5  Anmälningsskyldighet  

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande kommunfullmäktige-

sammanträde.  

 

§ 6  Behov av brådskande nämndbeslut  
Ordföranden eller, om denne har förhinder, förste eller andre vice ordförande får besluta å 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.  

 

Beslutet skall snarast anmälas till nämnden.  

 

§ 7  Krisledningsnämndens arbetsformer  
Krisledningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Bland ledamöterna utser 

kommunfullmäktige en ordförande, samt en förste och andre vice ordförande.  

 

Är vid sammanträde varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden närvarande, 

får nämnden utse ordföranden för detta tillfälle.  

 

Kommundirektören ska tillse att sekreterare finns disponibel för nämnden. Vid kommundirektörs 

förfall väljer krisledningsnämnden tillfällig mötessekreterare. 

  

§ 8  Kallelse  
Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar skyndsammare 

handläggning tillställas ledamöter och ersättare fyra dagar före sammanträdet. Om möjligt skall 

kallelsen åtföljas av föredragningslista upptagande ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.  

 

§ 9  Förberedelser för verksamhet under höjdberedskap  
Under höjd beredskap verkar inte Krisledningsnämnden. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för 

ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. 
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Ändringar efter nämndbeslut 
Sbn 2019-12-11 

 

Dokument:  
Reglemente för 
krisledningsnämnden  

Diarienummer:  
19.3000.170 

Ansvarig tjänsteman:  
Jannika Tunefjord 
Beredskapssamordnare 

Datum: 
2020-01-14 

 

Nämnd/Förvaltning  Uppgiftslämnare: Remissyttrande och ändringar: 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden och 
förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Conny Eskilson   

 Ändring: Under § 1 har en definition 
för vilka politiker som utgör 
krisledningsnämnden lagts till.  
 

 Ändring: Under § 3 har 
beredskapssamordnare ändrats till 
säkerhetssamordnare. Vid förra 
mandatperiodens uppdatering hade 
beredskapssamordnaren de mandat 
som säkerhetssamordnare har idag.   

Kommunlednings- 
förvaltningen 

Jurist, 
Anna Hedqvist 

 Ändring: Under § 2 har 
kommundirektörens rätt till att 
besluta om ekonomiskt stöd till 
enskild tagits bort och ersatts att 
endast krisledningsnämnden har 
detta mandat.  
 

 I 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap 
framgår att bestämmelser om 
krisledningsnämnden finns i lagens 2 
kap. I övrigt tillämpas 
kommunallagens bestämmelser.  
 
Enligt 6 kap. 38 § 3 p. 
kommunallagen får beslutanderätten 
inte delegeras när det gäller ärenden 
som rör myndighetsutövning mot 
enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 
 
Att lämna ekonomiskt stöd till 
enskilda i anledning av extraordinär 
händelse i fredstid får anses vara ett 
ärende av större vikt. Det är då inte 
möjligt för en nämnd att delegera 
den uppgiften.  
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
Antagen av kommunfullmäktige datum och paragraf  
 
Gäller fr o m 2020 

________________________________________________________________ 

 

 

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I VÄRNAMO 

 

§ 1  Krisledningsnämndens uppgift  
Krisledningsnämnden är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära händelser i 

fredstid, enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap.  

 

Krisledningsnämnden utgörs i Värnamo kommun av Kommunstyrelsen (KS). Ordförande (KSO) 

och vise ordförande i styrelsen innehar samma befattning inom nämnden.  

 

Nämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med detta 

reglemente (4 §).  

 

§ 2  Krisledningsnämndens behörighet  
Krisledningsnämnden äger beslut om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild, enligt 4 kap. 

3 § i ovanstående lag.  

 

§ 3  Beslut om att aktivera och avaktivera krisledningsnämnd  
Ordföranden eller, om denne har förhinder, förste eller andre vice ordföranden bedömer när en 

extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Samråd skall dock ske med 

kommundirektör och säkerhetssamordnare alternativt tjänsteman i beredskap eller motsvarande.  

 

Anser krisledningsnämnden att förutsättningar för dess verksamhet inte längre föreligger beslutar 

nämnden att den skall träda ur funktion.  

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse äger besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall 

upphöra.  

 

De verksamhetsområden krisledningsnämnden övertagit återgår härigenom till ordinarie nämnd.  

 

§ 4  Övertagande av verksamhetsområden från övriga nämnder  
När nämnden trätt i funktion får den besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders 

verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den inträffade 

händelsens art och omfattning.  

 

Ett sådant beslut skall omgående delges berörd nämnd. De händelser som kan hanteras inom 

ordinarie organisation ska således hanteras i denna och får inte övertas.  

 

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de verksamhetsområden som 

nämnden övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.  
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§ 5  Anmälningsskyldighet  
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande kommunfullmäktige-

sammanträde.  

 

§ 6  Behov av brådskande nämndbeslut  
Ordföranden eller, om denne har förhinder, förste eller andre vice ordförande får besluta å 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.  

 

Beslutet skall snarast anmälas till nämnden.  

 

§ 7  Krisledningsnämndens arbetsformer  
Krisledningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Bland ledamöterna utser 

kommunfullmäktige en ordförande, samt en förste och andre vice ordförande.  

 

Är vid sammanträde varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden närvarande, 

får nämnden utse ordföranden för detta tillfälle.  

 

Kommundirektören ska tillse att sekreterare finns disponibel för nämnden. Vid kommundirektörs 

förfall väljer krisledningsnämnden tillfällig mötessekreterare. 

  

§ 8  Kallelse  
Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar skyndsammare 

handläggning tillställas ledamöter och ersättare fyra dagar före sammanträdet. Om möjligt skall 

kallelsen åtföljas av föredragningslista upptagande ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.  

 

§ 9  Förberedelser för verksamhet under höjdberedskap  
Under höjd beredskap verkar inte Krisledningsnämnden. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för 

ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-28, § 117 
 
Gäller fr o m 2015-05-28 

________________________________________________________________ 
 
 
REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I VÄRNAMO  
 
§ 1 Krisledningsnämndens uppgift 
 
Krisledningsnämnden är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjdberedskap (se lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). 
 
Nämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med 
detta reglemente (4 §). 
 
§ 2 Krisledningsnämndens behörighet 
 
Krisledningsnämnden äger besluta om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild enligt 4 
kap. 3 § i ovanstående lag. 
 
§ 3 Beslut om att aktivera krisledningsnämnd 
 
Ordföranden eller om denne har förhinder, förste eller andre vice ordföranden bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Samråd skall dock ske med 
kommunchef och beredskapssamordnare alt tjänsteman i beredskap eller motsv. 
 
Anser krisledningsnämnden att förutsättningar för dess verksamhet inte längre föreligger 
beslutar nämnden att den skall träda ur funktion. 
 
Kommunfullmäktige äger besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. 
 
De verksamhetsområden krisledningsnämnden övertagit återgår härigenom till ordinarie 
nämnd. 
 
§ 4 Övertagande av verksamhetsområden från övriga nämnder 
 
När nämnden trätt i funktion får den besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders 
verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den inträffade 
händelsens art och omfattning. 
 
Ett sådant beslut skall omgående delges berörd nämnd. 
 

 1 (2) 
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De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation ska således hanteras i denna och 
får inte övertas. 

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de verksamhetsområden som 
nämnden övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
§ 5 Anmälningsskyldighet 
 
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande kommunfullmäktige-
sammanträde. 
 
§ 6 Behov av brådskande nämndsbeslut 
 
Ordföranden eller vid förfall, förste eller andre vice ordförande får besluta å nämndens vägnar 
i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 
 
Beslutet skall snarast anmälas till nämnden. 
 
§ 7 Krisledningsplan 
 
Kommunstyrelsen skall för varje ny mandatperiod tillse att en plan utarbetas för hur 
extraordinära händelser och höjd beredskap hanteras i kommunen – Krisledningsplan. 
 
§ 8 Krisledningsnämndens arbetsformer 
 
Krisledningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Bland ledamöterna utser 
kommunfullmäktige en ordförande, samt en förste och andre vice ordförande. 
 
Är vid sammanträde varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden 
närvarande, får nämnden utse ordföranden för detta tillfälle. 
 
Kommunchefen utgör nämndens sekreterare. Vid dennes förfall väljer krisledningsnämnden 
tillfällig mötessekreterare. 
 
§ 9 Förberedelser för verksamhet under höjdberedskap 
 
Under höjd beredskap ansvarar nämnden för åtgärder och ledning av den del av det civila 
försvaret som kommunen skall bedriva enligt 3 kap. i ovanstående lag. 
 
§ 10 Kallelse 
 
Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar 
skyndsammare handläggning tillställas ledamöter och ersättare fyra dagar före sammanträdet. 
Om möjligt skall kallelsen åtföljas av föredragningslista upptagande ärenden som skall 
behandlas vid sammanträdet. 
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B E S Ö K S A D R E S S 
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Lundbyvägen 1, 331 53 Värnamo 
T E L E F ON 

0370-37 79 00  
O R G  N R 

212000-0555 

E – P O S T 

raddning@varnamo.se 
W E B B P L A T S 

www.varnamo.se 
T E L E F A X  

0370-158 59 
B A N K G I R O 

141-7195 
 

Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 
  
Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 är ett av Trygg och säker 

kommun 2019–2022 underliggande styrdokument.  

 

Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, 

vistas och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i 

att skydda och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena 

är allt från vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och 

krig. Det är därför viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska 

sannolikheten för och konsekvenserna av händelser. 

 

Åtgärdsplan för krisberedskap ska användas som sammanhållande 

styrdokument för kommunens krisberedskap och ska framhålla de åtgärder 

som skall vidast under mandatperioden. Krav på åtgärdsplan och att 

kommunen innehar en kontinuitetshantering återfinns i lag (2006:544) och i 

Överenskommelsen om kommuners krisberedskap mellan MSB och SKL.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås 

 

att  godkänna förslag till ”Åtgärdsplan för krisberedskap  

 2019–2022”  

 

att ge kommunens beredskapssamordnare uppdrag att samråda 

 åtgärdsplanen med de organisationer som kan ha ett 

 väsentligt intresse i saken 

 

att  överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande 

 

 

 

 Jannika Tunefjord 

 Beredskapssamordnare 

 

Räddningstjänsten 
Jannika Tunefjord, beredskapssamordnare 
Telefon: 0370-37 00 00  
E-post: jannika.tunefjord@varnamo.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Värnamo kommun 
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Sekretessreglerade bilagor (I, II och III) 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 

Dokumentet gäller från: 2020 

Dokumentet gäller för: Värnamo kommuns verksamheter 

Dokumentansvarig: Beredskapssamordnare, Samhällsbyggnadsförvaltningen   

 
Reglemente 

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 

och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 

Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 

Kommunala taxor och avgifter. 

Policy 

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 

vägledning inom det aktuella området. 

Plan 

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som  

kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. 

Åtgärdsplan 

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 

visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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Akronym 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

SKL – Sveriges kommuner och landsting 

TIB – Tjänsteman i beredskap 

WIS – Webbaserat informationssystem 

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktion  

POSOM – Psykiskt och socialt omhändertagande 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten 
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Inledning 
Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas 

och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i att skydda 

och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från 

vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och krig. Det är därför 

viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska sannolikheten för och 

konsekvenserna av händelser. Kommunen har därför åtgärdsplaner och riktlinjer 

som inriktas på preventiva åtgärder. Utöver dessa har kommunen även riktlinjer 

för arbetsmetodiken när händelser har inträffat, för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt kunna hantera och åtgärda händelsers efterföljande konsekvenser. 

 

Figur 1. Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Värnamo kommun bedriver sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap 

utifrån gällande lagar, förordningar och överenskommelser samt utifrån 

kommunens egna interna mål samt målkriterier.  

 

Det finns flera personer och arbetsgrupper inom kommunen som i sin vardagliga 

verksamhet arbetar med trygghets-, säkerhets- och beredskapsfrågor. Det finns 

likaså temagrupper och råd, med representanter från flera olika verksamheter, 

som samverkar i syfte att öka tryggheten och säkerheten inom kommunen. 

Bakgrund 
Åtgärdsplan för krisberedskap är underliggande Plan för trygg och säker kommun 

som ett av styrdokumenten inom verksamhetsområdet Krisberedskap. 

Kommunen skall enligt lag1 inneha dokumentation för hur kommunens ämnar 

arbete med krisberedskap, tillika kontinuitetsplanering, under varje 

mandatperiod. Detta dokument är därför utformat för att återge samtliga 

verksamhetsdelar inom kommunens krisberedskaps område. 

Kommunen skall enligt lag1 planera för att minimera sårbarheter och öka 

beredskapen inom kommunen. I överenskommelsen2 framgår det att 

 
1 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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framtagandet av åtgärder skall utgå ifrån kommunens Risk- och 

sårbarhetsanalys3. I analysen identifieras de brister som hindrar kommunen från 

att bedriva samhällsviktig verksamhet och som hämmar kommunens förmåga att 

hantera extraordinära händelser. De identifierade bristerna tillsammans med 

uppmärksammade fokusområden och aktuella projekt resulterar i den 

åtgärdsplaneringen som återges i detta dokument. 

Syfte 
Syftet med Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 är att redogöra för 

Värnamo kommuns arbetsuppgifter inom krisberedskap under mandatperioden 

2019–2022. Åtgärdsplanen ska lyfta fram hur kommunen uppfyller de krav, 

åtaganden och rekommendationer som ställs på kommunen utifrån lagen4, 

överenskommelsen5 och den svenska modellen6.  

Åtgärdsplanen ska likaledes vara sammankopplande för övriga åtgärdsplaner 

och riktlinjer inom verksamhetsområdet krisberedskap. 

Mål 
Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 ska ge en övergripande bild av 

kommunens krisberedskapsarbete och förtydliga hur kommunen upprätthåller 

kontinuiteten inom arbetet.  

Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 ska även återge de åtgärder som ska 

reducera eller eliminera sårbarheter som uppdagats i Risk- och 

sårbarhetsanalysen3.  

Användning av ersättning 
Användning av ersättningen från anslag 2:4 kommer under 2019–2022 användas 

på följande sätt i kommunen: 

• Delfinansiering av löner till tjänstepersoner vars uppdrag är att arbeta med 

kommunens krisberedskap. 

• Planering och genomförande av utbildningsinsatser inom krisberedskap. 

• Planering och genomförande av övningar inom krisberedskap. 

• Underhåll av utomhusvarning (tyfoner för VMA). 

• Samverkansåtgärder utifrån geografiskt områdesansvar på kommun- och 

länsnivå. 

Kommunens krisberedskapsarbete 
Följande kapitel redogör för kommunen arbete inom verksamhetsområdet 

krisberedskap.  

Syfte 
Värnamo kommun ska arbeta med krisberedskap utifrån sitt geografiska 

områdesansvar i syfte att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, minska 

 
3 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
4 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
5 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
6 MSB (2017) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 
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sannolikheten för och konsekvenser av samhällsstörningar samt i syfte att värna 

våra skyddsvärden7. 

Mål 
Sverige har nationella mål för krisberedskapen i landet och Värnamo kommun 

har dessutom upprättat lokala mål för sin verksamhet inom området. 

Nationella 
Sveriges krisberedskap måste ständigt utvecklas för att kunna möta olika 

utmaningar. Dessa kan sträcka sig från allvarliga olyckor och kriser till i värsta 

fall krig, vilket då inkluderar samhället förmåga att bidra inom Sveriges 

totalförsvar.  

Det internationella målet är att värna samhällets skyddsvärden7. 

 

Överenskommelsen8 
I överenskommelsen anges MSB:s och SKL:s resonemang kring hur uppgifter 

ska genomföras för att uppnå kraven i lagen. Uppgifterna inkluderar: 

• Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys 

• Planering, för att under mandatperioden minimera sårbarheter och 

stärka beredskapen 

• Planering, för att kunna hantera inträffade samhällsstörningar (inklusive 

extraordinära händelser) 

• Geografiskt områdesansvar 

• Utbildning och Övning 

• Rapportering  

 

Värnamo kommun 
Värnamo kommuns lokala mål utgår från det nationella målet att värna 

skyddsvärden, överenskommelsen8, kommunens kvalitetsmål och målkriterier. 

Fokus ligger på förebyggande och förberedande åtgärder och kan sammanfattas 

i att kommunen ska: 

• Minska sårbarheter som uppdagats i Risk- och sårbarhetsanalysen9.  

• Kunna fortsätta bedriva kommunala samhällsviktiga verksamheter vid 

samhällsstörningar. 

• Upprätthålla en effektiv ledning och informationsorganisation under 

längre tid och med stor uthållighet vid samhällsstörningar genom 

samverkan mellan kommunens förvaltningar och med externa 

verksamheter samt myndigheter.   

• Kunna delge länsstyrelsen och allmänheten aktuell information inför 

och vid samhällsstörningar.  

 
Arbetsgrupp 
Kommunens Riskhanteringsgrupp är den arbetsgrupp som deltar i kommunens 

övergripande arbete med krisberedskap. Det är kommunens 

beredskapssamordnare som leder arbetet och som med hjälp av arbetsgruppen 

planerar och genomför arbetet.  

 
 

7 Människors liv och hälsa; Samhällets funktionalitet; Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter; Miljö och 

ekonomiska värden; Nationell suveränitet. 
8 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
9 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
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Kommunens arbete utifrån överenskommelsen8  
I följande avsnitt beskrivs kommunens arbete inom överenskommelsens 

utpekade uppgifter.  

Risk- och sårbarhetsanalys  
Kommunen har tagit fram en Risk- och sårbarhetsanalys10 för mandatperioden 

2019–2022 som överskådligt redogör för resultaten från bedömningar av 

kommunens Riskanalys11 och sårbarhetsanalyser. Det är dessa två delprocesser 

i analysarbetet som ger kommunen det beslutsstöd och de sårbarhetsindikeringar 

som Överenskommelsen12 efterfrågar. Risk- och sårbarhetsanalysen10, 

tillsammans med Riskanalysen11, uppfyller kravet på att informera länsstyrelsen 

och allmänheten om hotbilden i kommunen samt om kommunens sårbarheter.  

Se kommunens Riskanalys11 och Risk- och sårbarhetsanalys10 för mer 

information.  

Planering 
Åtgärdsplan och kontinuitetsplanering 

Värnamo kommun redogör för sin kontinuitetsplanering för krisberedskap i 

denna åtgärdsplan. Med kontinuitetsplanering menas det ständigt pågående 

arbetet med att upprätthålla och om möjligt förbättra krisberedskapen. Detta kan 

ske genom att kommunen utför varaktiga engångsåtgärder som stärker 

beredskapen eller minska sårbarheter. Kommunen kan också utveckla rutiner för 

att bibehålla en god beredskap även i det vardagliga arbetet eller tillhandhålla 

utbildningar och övningar för att förbättra krishanteringen alternativt den 

generella förståelsen för behovet av krisberedskap. 

I styrdokumentets bilagor redovisas de specifika åtgärder som är planerade att 

genomföras under mandatperioden 2019–2022. Åtgärdsplanen har även en 

uppföljning av föregående mandatperiods åtgärdshantering.  

Krisledning 

Kommunen har en Riktlinje för krisledningsorganisation13, som är tillika 

krisledningsplan och plan vid extraordinär händelse. Den beskriver hur 

kommunen skall organisera sig vid en samhällsstörning. Riktlinjen utgår ifrån 

den svenska modellen14 och återger krisledningsplatser, stabsinkluderade 

tjänstemän, kommunikationsmedel med mera. Riktlinjen innehåller anvisningar 

för hur kommunens kommunikationsverksamhet skall bedrivas vid en kris, vilket 

därmed ersätter den sedan tidigare fristående riktlinjen för kriskommunikation. 

Riktlinje för krisledningsorganisation13 är delvis sekretessreglerad.  

Kommunen har ett Reglemente för Krisledningsnämnd, den eventuella politiska 

ledningen vid kris. Reglementet berättar hur och när nämnden får aktiveras, vilka 

beslut den får fatta och när den bör avaktiveras.  

Se kommunens Riktlinje för krisledningsorganisation13 och Reglemente för 

Krisledningsnämnd för mer information.  

 
10 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
11 Riskanalys 2019–2022. Dnr: 19.2692.170 
12 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
13 Riktlinje för krisledningsorganisation; Dnr: 19.3000.170 
14 MSB (2017) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 
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Uppföljning 

Kommunen ska ha förmågan att utvärdera sina insatser och inträffade händelser. 

Hur detta arbete genomförs förklaras närmare i Riktlinje för 

krisledningsorganisation13. 

Geografiskt områdesansvar 

Lokal samverkan 

Kommunen har inte beslutandemandat över andra aktörer eller myndigheter, 

men innehar ett ansvar att möjliggöra samverkan mellan dessa för gemensamt 

arbete innan, inför, under och efter en händelse. Kommunen skall enligt 

överenskommelsen15 tillse att aktörer inom det geografiska området 

(kommunens gränser) ges möjlighet att samverka, så att de i beredskapsarbeten 

och vid krishantering har möjlighet att samordna resurser och inrikta 

gemensamma insatser.  

Värnamo kommun har en riktlinje16 för att upprätta mötesform på lokalnivå, 

Lokal ISF. Syftet med mötet är att berörda förvaltningar, organisationer, 

verksamheter och bolag får dela med sig av sina lägesbilder och därmed skapa 

en gemensam lägesbild, för bättre riktade insatser och effektivisering av 

resursanvändning. 

Kommunen har även en krisstödsgrupp, POSOM, som bistår allmänheten med 

psykologiskt och socialt stöd vid en större händelse. Denna grupp ska ha en nära 

samverkan med kommunens övergripande krisledning, för att skapa gemensam 

lägesbild och möjliggöra för gemensamma insatser.   

Kommunen har en intern Riskhanteringsgrupp. I den finns alla kommunens 

förvaltningar och de kommunala bolagen Finnvedsbostäder AB samt Värnamo 

Energi AB representerade. Gruppen arbetar kontinuerligt med kommunens 

krisberedskap genom att exempelvis utföra risk- och sårbarhetsanalyser och ta 

fram åtgärdsplaner.   

Under den internationella krisberedskapsveckan bjuds frivilliga 

försvarsorganisationer in till kommunen för att delta på evenemang riktade mot 

allmänheten eller för att hålla i specifika utbildningar. Detta gynnar 

kommunikationen mellan kommunen och organisationerna. 

Kommunen anordnar också informationstillfällen under årens gång (enskilt och 

tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer) i syfte att stärka samverkan 

med allmänheten genom att tydliggöra kommunens uppdrag och den enskilda 

individens eget ansvar vid en kris.  

Regional samverkan 

Värnamo kommun ingår i F-samverkan, vilket är en fördjupad samverkan inom 

Jönköpings län mellan myndigheter, kommuner och organisationer samt företag. 

Syftet med samverkan är att stärka samhällets beredskap före, under, och efter 

en kris eller olycka.  

Värnamo kommun ingår i RäddSam-F, vilket är ett samarbete mellan 

räddningstjänsterna i Jönköpings län och räddningstjänsten i Ydre kommun i 

Östergötlands län samt SOS Alarm. Det övergripande målet är att möjliggöra 

 
15 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
16 Riktlinje för Lokal ISF; Dnr: 19.3000.170 
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effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande verksamhet genom 

samverkan och effektivt resursnyttjande. 

Värnamo ingår i länsstyrelsens projekt om en länsgemensam frivillig 

förstärkningsresurs, vilket bidrar till att stärka kommunens samarbete med 

frivilliga försvarsorganisationer.  

Utbildning och övning 
Kommunen har en Övnings- och utbildningsplan17 som kartlägger vilka delar av 

krisledningsorganisationen som skall utbildas eller övas under mandatperioden. 

Överenskommelsen18  understryker att minst två övningar skall genomföras per 

mandatperiod och att dessa skall utvärderas efteråt. Kravet inkluderar att den 

politiska ledningen respektive tjänstemannaledningen övas minst en gång 

vardera under perioden.  

Kommunen eftersträvar att delta på regionala utbildningar och övningar 

tillsammans med andra aktörer och kommuner i länet, för bättre samverkan och 

gemensamma grunder. 

Rapportering 
Kommunen har ett starkt samverkansnätverk med länsstyrelsen genom tidigare 

nämnda samverkansgrupper (F-samverkan och RäddSam-F) och deras 

arbetsgrupper. Det är bland annat via dessa samverkanskonstellationer 

rapportering om pågående arbeten inom kommunen sker. 

Kommunen delger även länsstyrelsen de styrdokument och annan dokumenterad 

information som överenskommelsen18 anger att kommunen skall inneha.  

Rapportering vid händelser kan ske genom direktkontakt med länsstyrelsens TIB 

eller annan funktion. Kommunen har även anställda med behörighet i 

rapporteringsverktyget WIS för lägesbildsuppdatering. Det finns dessutom 

möjlighet att använda kommunens RAKEL-enheter för rapportering inför, under 

och efter inträffad händelse.   

Åtgärdsplanering 
Bilaga I 
Uppgifter kommunen ämnar genomföra inom verksamhetsområdet 

krisberedskap under mandatperioden 2019–2022 anges i Bilaga 1 i detta 

dokument. Bilagans innehåll är beslutat av Kommunfullmäktige sammantaget 

med beslut av detta styrdokument i sin helhet.  

Förvaltningarna kommer i vissa fall behöva avsätta resurser för att kunna 

genomföra åtgärderna. 

 

Bilaga II 
Vid händelse under mandatperioden vars utredning påvisar behov att åtgärder 

inom en snar framtid kan Bilaga II användas. Kommunens tjänstemannaledning 

får besluta om åtgärder utifrån inkomna utvärderingar och ska dokumentera 

dessa i Bilaga II. Där skall åtgärderna tillsammans med tidsplaner, ansvariga 

insatser och motivering till beslut anges. Underskrift av kommundirektör eller av 

denne utsedd ersättare krävs vid beslut om tillägg av åtgärder i Bilaga II.  

 
17 Övnings- och utbildningsplan; Dnr: 19.3000.170 
18 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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Kommunens krisberedskapssamordnare ansvarar för att ifylld och beslutad 

Bilaga II läggs in i gällande åtgärdsplan, arkiveras och att åtgärder lägg in i 

kommunens uppföljningssystem.  

Uppföljning av åtgärder i bilagor 
Uppföljning av hur arbetet med åtgärderna i Bilaga I och Bilaga II framskrider 

sker i kommunens måluppföljningssystem. Det är upp till varje förvaltningschef 

att rapportera in via systemet om förvaltningens aktiviteter har påbörjats, pågår, 

är utförda eller har blivit inaktuella.  

Kommunens krisberedskapssamordnare ansvarar för att kontrollera 

åtgärdsrapporteringen löpande under mandatperioden. 

Bilaga III 
Föregående mandatperiods åtgärder och status på dessa återfinns i Bilaga III. 

Huruvida ej utförda åtgärder flyttas med till nästa mandatperiod beror på Risk- 

och sårbarhetsanalysens19 påvisade sårbarheter samt huruvida åtgärderna 

fortfarande anses aktuella utifrån kommunens behov.  

Sekretess 
Kommunens Riskanalys20  finns i sin helhet tillgänglig på kommunens webb 

som offentlig handling. 

Listorna över identifierad samhällsviktig verksamhet är levande arbetsmaterial 

och är sekretessreglerade, därmed kan utlämning nekas eller så kan viss 

inskränkning av information förekomma vid begäran om utlämning. 

Sårbarhetsanalyser och beroendeanalyser är levande arbetsmaterial och är 

sekretessreglerade, därmed kan utlämning nekas eller så kan viss inskränkning 

av information förekomma vid begäran om utlämning.  

Risk- och sårbarhetsanalysen19 finns i sin helhet tillgänglig på kommunens 

webb som offentlig handling. 

Åtgärdsplan för krisberedskap är delvis sekretessreglerad och därmed kan viss 

inskränkning av information förekomma vid begäran om utlämning. Bilaga I, II 

och III är sekretessreglerade.  

Revidering 
Inför varje ny mandatperiod ska Åtgärdsplan för krisberedskap uppdateras 

utifrån inträffade händelser under mandatperioden, kommunens riskanalys samt 

kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Åtgärdsplanen skall sedan fastställas av 

Kommunfullmäktige.  

Vid större förändringar inom kommunens krisberedskapsarbete kan 

åtgärdsplanen behöva uppdateras och fastställas på nytt av Kommunfullmäktige 

under mandatperioden.  

Åtgärdsplanens Bilaga II kan uppdateras av kommunens tjänstemannaledning 

vid behov under mandatperioden.   

 
19 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
20 Riskanalys 2019–2022. Dnr: 19.2692.170 
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Bilaga I 

Åtgärdslista för mandatperiod 2019–2022  

Omsorgsförvaltningen 

Informationskälla Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Serviceförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Samhällsbyggnadsförvaltnignen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Tekniska förvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Medborgarförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Kommunledningsförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Kulturförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga II 

Delegerad åtgärdslista för mandatperiod 2019–2022 
 

Åtgärd Motivation Period   Ansvarig Underskrift och datum 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Namnförtydligande:  

Datum:  

  
Sekretessreglerad bilaga 

8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga III 

Åtgärdsstatus från mandatperiod 2015–2018 

Social oro 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 
Sekretessreglerad bilaga 

8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Pågående dödligt våld 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Informationssäkerhet 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Övergripande aktiviteter för kommunens krisberedskap 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Längre elavbrott 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Databortfall/Datanätsbortfall 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

 

 

Dricksvatten 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Pandemi 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

 

 

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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År 2015 År 2016 

Krisarbete 

 

Övning 

 

 

Utbildning 

 

Krisarbete 

 

Övning 

 

Utbildning  

År 2017 År 2018 

Krisarbete 

 

Övning 

 

Utbildning  

Krisarbete 

 

Övning 

 

Utbildning 

 

 

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Sammanställning remissyttrande 
Enligt beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-11, Beredskapssamordnare Sbn § 425 

 

Dokument:  
Åtgärdsplan för krisberedskap  
2019-2022 

Diarienummer:  
19.3000.170 

Ansvarig tjänsteman:  
Jannika Tunefjord 
Beredskapssamordnare 

Datum: 
2020-01-13 

 

Nämnd/Förvaltning  Uppgiftslämnare: Remissyttrande och ändringar: 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Nämnden och 
förvaltningschef,  
Conny Eskilson 

 Ändring: Lagt till källreferens i kapitlet 
Användning av ersättning.  

Kommunlednings- 
förvaltning 

Beredskapssamordnare, 
Jannika Tunefjord 

 Ändring: Ändrat referensfel i 
Informationskälla/Risk i bilaga 1.  

 Ändring: Lagt in status på föregående 
mandatperiods åtgärder.  

Kommunlednings- 
förvaltning 

Beredskapssamordnare, 
Jannika Tunefjord, 
efter samråd med jurist, 
Anna Hedqvist 

 Sekretessregleringsrutan på första sidan och 
i bilagor behövs inte, då styrdokument alltid 
skall granskas inom kommunen innan 
utlämning.  
Beredskapssamordnare anser att rutan bör 
kvarstå för att förtydliga att styrdokumentet 
innehåller känslig information samt i syfte 
att underlätta arbetet vid 
utlämningsbegäran och eventuell 
sekretessbeläggning.  

 

 Ändring: Lagt till sekretesshänvisning 18 
kap. 13§ i sekretessregleringsruta på 
förstasidan och i bilagor. 18 kap. 13§ 
förtydligar varför innehållet är känsligt.  
 

 Ändring: Har ändrat så att 
sårbarhetsanalyser, beroendeanalyser samt 
listor över samhällsviktig verksamhet inte 
anges vara arbetsmaterial under kapitlet 
Sekretess. Detta då filerna kanske inte 
bedöms vara arbetsmaterial. Texten som 
upplyser om att materialen är 
sekretessreglerade kvarstår däremot i 
styrdokumentet. 

Kommunlednings- 
förvaltning 

Förvaltningschef, 
Ulf Svensson 

Åtgärder för Kommunledningsförvaltningen 
bilaga 1: 

 Ändring: Justerat tidsperiod för åtgärd 1 till 
samma period som MSB-projektet (Dnr: 
KS.2019.580), men lokal skall fortfarande 
utses Q1 2020. 

 Ändring: Justerad tidsperiod för åtgärd 3 till 
Q4 2020. 
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Medborgar- 
förvaltningen 

Förvaltningschef,  
Heidi Skov Ragnar 

Åtgärder för Medborgarförvaltningen bilaga 1: 

 Ändring: Ändrat Period till Q3 2020 istället 
för Q4 2020 i Åtgärd 1.  

 Arbete med åtgärd 3 är delvis genomfört, 
men det kommer arbetas vidare under 
perioden.   

Barn och utbildnings-
förvaltningen  

Utsedd av 
förvaltningschef: 
Intendent, 
Lovisa Brasch 

Åtgärder för Barn och utbildningsförvaltningen 
bilaga 1: 

 Ändring: Skola och skolorna har ersatts med 
enhet samt enheter i åtgärd 2.  

 I åtgärd 2 kan ambitionsnivån läggas på 
mycket olika nivåer. För vissa enheter 
kommer troligen tekniska åtgärder krävas 
för att få ut mest av planen. Detta är dock 
inget som lyfts i åtgärdsplanen (ekonomiskt 
perspektiv för åtgärder anges i 
dokumentet), men förvaltningen vill flagga 
för att begräsningar i åtgärder kan 
förekomma om tillskott i resurser inte sker 
utifrån önskemål baserad på intern 
behovsanalys.  

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Förvaltningschef, 
Conny Eskilson 

 Ändring: SKL är ändrat till SKR i texten, 
gäller ej referenser.  

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Räddningschef,  
Anders Björk 

Åtgärder för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
bilaga 1: 

 Ändring: I åtgärd 3 har införa ändrats till 
uppdatera.  

 Ändring: Period för åtgärd 5 ändrat till Q2 
2021.  

Serviceförvaltningen Förvaltningschef, 
Annelie Andersson 

 Inga ändringar.  

Tekniska 
förvaltningen 

Förvaltningschef, 
Jesper du Rietz 

 Ändring: Ändrat i kapitel Åtgärdsplanering i 
underrubrik Bilaga 1 sista stycket. Istället 
för förvaltningar anges nu både nämnder 
och förvaltningar. 

Åtgärder för Tekniska förvaltningen bilaga 1: 

 Ändring: Åtgärd 1 omformulerad till Inför 
reservåtgärd eller rutin om… inte mottar och 
kvitterar… 

 Ändring: I åtgärd 9 har perioden ändrats till 
Q4 2022. 

Kultur och fritids-
förvaltningen 

Förvaltningschef, 
Lars Alkner 

Åtgärder för Kultur och fritidsförvaltningen 
bilaga 1: 

 Ändring: Ändrat namn från 
Antikbevarelseplan till Insatsplan för 
kulturmiljövärden. 

Omsorgs-
förvaltningen 

Förvaltningschef, 
Ulrika Gustafsson  

 Inga ändringar. 
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Sekretessreglerade bilagor (I, II och III) 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 

Dokumentet gäller från: 2019 

Dokumentet gäller för: Värnamo kommuns verksamheter 

Dokumentansvarig: Beredskapssamordnare, Samhällsbyggnadsförvaltningen   

 
Reglemente 

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 

och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 

Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 

Kommunala taxor och avgifter. 

Policy 

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 

vägledning inom det aktuella området. 

Plan 

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som  

kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. 

Åtgärdsplan 

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 

visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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Akronym 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

SKR – Sveriges kommuner och regioner (f.d. SKL) 

TIB – Tjänsteman i beredskap 

WIS – Webbaserat informationssystem 

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktion  

POSOM – Psykiskt och socialt omhändertagande 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten 
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Inledning 
Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas 

och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i att skydda 

och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från 

vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och krig. Det är därför 

viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska sannolikheten för och 

konsekvenserna av händelser. Kommunen har därför åtgärdsplaner och riktlinjer 

som inriktas på preventiva åtgärder. Utöver dessa har kommunen även riktlinjer 

för arbetsmetodiken när händelser har inträffat, för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt kunna hantera och åtgärda händelsers efterföljande konsekvenser. 

 

Figur 1. Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Värnamo kommun bedriver sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap 

utifrån gällande lagar, förordningar och överenskommelser samt utifrån 

kommunens egna interna mål samt målkriterier.  

 

Det finns flera personer och arbetsgrupper inom kommunen som i sin vardagliga 

verksamhet arbetar med trygghets-, säkerhets- och beredskapsfrågor. Det finns 

likaså temagrupper och råd, med representanter från flera olika verksamheter, 

som samverkar i syfte att öka tryggheten och säkerheten inom kommunen. 

Bakgrund 
Åtgärdsplan för krisberedskap är underliggande Plan för trygg och säker kommun 

som ett av styrdokumenten inom verksamhetsområdet Krisberedskap. 

Kommunen skall enligt lag1 inneha dokumentation för hur kommunens ämnar 

arbete med krisberedskap, tillika kontinuitetsplanering, under varje 

mandatperiod. Detta dokument är därför utformat för att återge samtliga 

verksamhetsdelar inom kommunens krisberedskaps område. 

Kommunen skall enligt lag1 planera för att minimera sårbarheter och öka 

beredskapen inom kommunen. I överenskommelsen2 framgår det att 

 
1 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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framtagandet av åtgärder skall utgå ifrån kommunens Risk- och 

sårbarhetsanalys3. I analysen identifieras de brister som hindrar kommunen från 

att bedriva samhällsviktig verksamhet och som hämmar kommunens förmåga att 

hantera extraordinära händelser. De identifierade bristerna tillsammans med 

uppmärksammade fokusområden och aktuella projekt resulterar i den 

åtgärdsplaneringen som återges i detta dokument. 

Syfte 
Syftet med Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 är att redogöra för 

Värnamo kommuns arbetsuppgifter inom krisberedskap under mandatperioden 

2019–2022. Åtgärdsplanen ska lyfta fram hur kommunen uppfyller de krav, 

åtaganden och rekommendationer som ställs på kommunen utifrån lagen4, 

överenskommelsen5 och den svenska modellen6.  

Åtgärdsplanen ska likaledes vara sammankopplande för övriga åtgärdsplaner 

och riktlinjer inom verksamhetsområdet krisberedskap. 

Mål 
Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 ska ge en övergripande bild av 

kommunens krisberedskapsarbete och förtydliga hur kommunen upprätthåller 

kontinuiteten inom arbetet.  

Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 ska även återge de åtgärder som ska 

reducera eller eliminera sårbarheter som uppdagats i Risk- och 

sårbarhetsanalysen3.  

Användning av ersättning 
Användning av ersättningen från anslag 2:45 kommer under 2019–2022 

användas på följande sätt i kommunen: 

• Delfinansiering av löner till tjänstepersoner vars uppdrag är att arbeta med 

kommunens krisberedskap. 

• Planering och genomförande av utbildningsinsatser inom krisberedskap. 

• Planering och genomförande av övningar inom krisberedskap. 

• Underhåll av utomhusvarning (tyfoner för VMA). 

• Samverkansåtgärder utifrån geografiskt områdesansvar på kommun- och 

länsnivå. 

Kommunens krisberedskapsarbete 
Följande kapitel redogör för kommunen arbete inom verksamhetsområdet 

krisberedskap.  

Syfte 
Värnamo kommun ska arbeta med krisberedskap utifrån sitt geografiska 

områdesansvar i syfte att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, minska 

 
3 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
4 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
5 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
6 MSB (2017) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 
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sannolikheten för och konsekvenser av samhällsstörningar samt i syfte att värna 

våra skyddsvärden7. 

Mål 
Sverige har nationella mål för krisberedskapen i landet och Värnamo kommun 

har dessutom upprättat lokala mål för sin verksamhet inom området. 

Nationella 
Sveriges krisberedskap måste ständigt utvecklas för att kunna möta olika 

utmaningar. Dessa kan sträcka sig från allvarliga olyckor och kriser till i värsta 

fall krig, vilket då inkluderar samhället förmåga att bidra inom Sveriges 

totalförsvar.  

Det internationella målet är att värna samhällets skyddsvärden7. 

Överenskommelsen8 
I överenskommelsen anges MSB:s och SKR:s resonemang kring hur uppgifter 

ska genomföras för att uppnå kraven i lagen. Uppgifterna inkluderar: 

• Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys 

• Planering, för att under mandatperioden minimera sårbarheter och 

stärka beredskapen 

• Planering, för att kunna hantera inträffade samhällsstörningar (inklusive 

extraordinära händelser) 

• Geografiskt områdesansvar 

• Utbildning och Övning 

• Rapportering  

 

Värnamo kommun 
Värnamo kommuns lokala mål utgår från det nationella målet att värna 

skyddsvärden, överenskommelsen8, kommunens kvalitetsmål och målkriterier. 

Fokus ligger på förebyggande och förberedande åtgärder och kan sammanfattas 

i att kommunen ska: 

• Minska sårbarheter som uppdagats i Risk- och sårbarhetsanalysen9.  

• Kunna fortsätta bedriva kommunala samhällsviktiga verksamheter vid 

samhällsstörningar. 

• Upprätthålla en effektiv ledning och informationsorganisation under 

längre tid och med stor uthållighet vid samhällsstörningar genom 

samverkan mellan kommunens förvaltningar och med externa 

verksamheter samt myndigheter.   

• Kunna delge länsstyrelsen och allmänheten aktuell information inför 

och vid samhällsstörningar.  

 
Arbetsgrupp 
Kommunens Riskhanteringsgrupp är den arbetsgrupp som deltar i kommunens 

övergripande arbete med krisberedskap. Det är kommunens 

beredskapssamordnare som leder arbetet och som med hjälp av arbetsgruppen 

planerar och genomför arbetet.  

 
 

 
7 Människors liv och hälsa; Samhällets funktionalitet; Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter; Miljö och 

ekonomiska värden; Nationell suveränitet. 
8 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
9 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
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Kommunens arbete utifrån överenskommelsen8  
I följande avsnitt beskrivs kommunens arbete inom överenskommelsens 

utpekade uppgifter.  

Risk- och sårbarhetsanalys  
Kommunen har tagit fram en Risk- och sårbarhetsanalys10 för mandatperioden 

2019–2022 som överskådligt redogör för resultaten från bedömningar av 

kommunens Riskanalys11 och sårbarhetsanalyser. Det är dessa två delprocesser 

i analysarbetet som ger kommunen det beslutsstöd och de sårbarhetsindikeringar 

som Överenskommelsen12 efterfrågar. Risk- och sårbarhetsanalysen10, 

tillsammans med Riskanalysen11, uppfyller kravet på att informera länsstyrelsen 

och allmänheten om hotbilden i kommunen samt om kommunens sårbarheter.  

Se kommunens Riskanalys11 och Risk- och sårbarhetsanalys10 för mer 

information.  

Planering 
Åtgärdsplan och kontinuitetsplanering 

Värnamo kommun redogör för sin kontinuitetsplanering för krisberedskap i 

denna åtgärdsplan. Med kontinuitetsplanering menas det ständigt pågående 

arbetet med att upprätthålla och om möjligt förbättra krisberedskapen. Detta kan 

ske genom att kommunen utför varaktiga engångsåtgärder som stärker 

beredskapen eller minska sårbarheter. Kommunen kan också utveckla rutiner för 

att bibehålla en god beredskap även i det vardagliga arbetet eller tillhandhålla 

utbildningar och övningar för att förbättra krishanteringen alternativt den 

generella förståelsen för behovet av krisberedskap. 

I styrdokumentets bilagor redovisas de specifika åtgärder som är planerade att 

genomföras under mandatperioden 2019–2022. Åtgärdsplanen har även en 

uppföljning av föregående mandatperiods åtgärdshantering.  

Krisledning 

Kommunen har en Riktlinje för krisledningsorganisation13, som är tillika 

krisledningsplan och plan vid extraordinär händelse. Den beskriver hur 

kommunen skall organisera sig vid en samhällsstörning. Riktlinjen utgår ifrån 

den svenska modellen14 och återger krisledningsplatser, stabsinkluderade 

tjänstemän, kommunikationsmedel med mera. Riktlinjen innehåller anvisningar 

för hur kommunens kommunikationsverksamhet skall bedrivas vid en kris, vilket 

därmed ersätter den sedan tidigare fristående riktlinjen för kriskommunikation. 

Riktlinje för krisledningsorganisation13 är delvis sekretessreglerad.  

Kommunen har ett Reglemente för Krisledningsnämnd15, den eventuella 

politiska ledningen vid kris. Reglementet berättar hur och när nämnden får 

aktiveras, vilka beslut den får fatta och när den bör avaktiveras.  

Se kommunens Riktlinje för krisledningsorganisation13 och Reglemente för 

Krisledningsnämnd15 för mer information.  

 
10 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
11 Riskanalys 2019–2022. Dnr: 19.2692.170 
12 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
13 Riktlinje för krisledningsorganisation; Dnr: 19.3000.170 
14 MSB (2017) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 
15 Reglemente för Krisledningsnämnd; Dnr: 19.3000.170 
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Uppföljning 

Kommunen ska ha förmågan att utvärdera sina insatser och inträffade händelser. 

Hur detta arbete genomförs förklaras närmare i Riktlinje för 

krisledningsorganisation13. 

Geografiskt områdesansvar 

Lokal samverkan 

Kommunen har inte beslutandemandat över andra aktörer eller myndigheter, 

men innehar ett ansvar att möjliggöra samverkan mellan dessa för gemensamt 

arbete innan, inför, under och efter en händelse. Kommunen skall enligt 

överenskommelsen16 tillse att aktörer inom det geografiska området 

(kommunens gränser) ges möjlighet att samverka, så att de i beredskapsarbeten 

och vid krishantering har möjlighet att samordna resurser och inrikta 

gemensamma insatser.  

Värnamo kommun har en riktlinje17 för att upprätta mötesform på lokalnivå, 

Lokal ISF. Syftet med mötet är att berörda förvaltningar, organisationer, 

verksamheter och bolag får dela med sig av sina lägesbilder och därmed skapa 

en gemensam lägesbild, för bättre riktade insatser och effektivisering av 

resursanvändning. 

Kommunen har även en krisstödsgrupp, POSOM, som bistår allmänheten med 

psykologiskt och socialt stöd vid en större händelse. Denna grupp ska ha en nära 

samverkan med kommunens övergripande krisledning, för att skapa gemensam 

lägesbild och möjliggöra för gemensamma insatser.   

Kommunen har en intern Riskhanteringsgrupp. I den finns alla kommunens 

förvaltningar och de kommunala bolagen Finnvedsbostäder AB samt Värnamo 

Energi AB representerade. Gruppen arbetar kontinuerligt med kommunens 

krisberedskap genom att exempelvis utföra risk- och sårbarhetsanalyser och ta 

fram åtgärdsplaner.   

Under den internationella krisberedskapsveckan bjuds frivilliga 

försvarsorganisationer in till kommunen för att delta på evenemang riktade mot 

allmänheten eller för att hålla i specifika utbildningar. Detta gynnar 

kommunikationen mellan kommunen och organisationerna. 

Kommunen anordnar också informationstillfällen under årens gång (enskilt och 

tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer) i syfte att stärka samverkan 

med allmänheten genom att tydliggöra kommunens uppdrag och den enskilda 

individens eget ansvar vid en kris.  

Regional samverkan 

Värnamo kommun ingår i F-samverkan, vilket är en fördjupad samverkan inom 

Jönköpings län mellan myndigheter, kommuner och organisationer samt företag. 

Syftet med samverkan är att stärka samhällets beredskap före, under, och efter 

en kris eller olycka.  

Värnamo kommun ingår i RäddSam-F, vilket är ett samarbete mellan 

räddningstjänsterna i Jönköpings län och räddningstjänsten i Ydre kommun i 

Östergötlands län samt SOS Alarm. Det övergripande målet är att möjliggöra 

 
16 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
17 Riktlinje för Lokal ISF; Dnr: 19.3000.170 
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effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande verksamhet genom 

samverkan och effektivt resursnyttjande. 

Värnamo ingår i länsstyrelsens projekt om en länsgemensam frivillig 

förstärkningsresurs, vilket bidrar till att stärka kommunens samarbete med 

frivilliga försvarsorganisationer.  

Utbildning och övning 
Kommunen har en Övnings- och utbildningsplan18 som kartlägger vilka delar av 

krisledningsorganisationen som skall utbildas eller övas under mandatperioden. 

Överenskommelsen19  understryker att minst två övningar skall genomföras per 

mandatperiod och att dessa skall utvärderas efteråt. Kravet inkluderar att den 

politiska ledningen respektive tjänstemannaledningen övas minst en gång 

vardera under perioden.  

Kommunen eftersträvar att delta på regionala utbildningar och övningar 

tillsammans med andra aktörer och kommuner i länet, för bättre samverkan och 

gemensamma grunder. 

Rapportering 
Kommunen har ett starkt samverkansnätverk med länsstyrelsen genom tidigare 

nämnda samverkansgrupper (F-samverkan och RäddSam-F) och deras 

arbetsgrupper. Det är bland annat via dessa samverkanskonstellationer 

rapportering om pågående arbeten inom kommunen sker. 

Kommunen delger även länsstyrelsen de styrdokument och annan dokumenterad 

information som överenskommelsen19 anger att kommunen skall inneha.  

Rapportering vid händelser kan ske genom direktkontakt med länsstyrelsens TIB 

eller annan funktion. Kommunen har även anställda med behörighet i 

rapporteringsverktyget WIS för lägesbildsuppdatering. Det finns dessutom 

möjlighet att använda kommunens RAKEL-enheter för rapportering inför, under 

och efter inträffad händelse.   

Åtgärdsplanering 
Bilaga I 
Uppgifter kommunen ämnar genomföra inom verksamhetsområdet 

krisberedskap under mandatperioden 2019–2022 anges i Bilaga 1 i detta 

dokument. Bilagans innehåll är beslutat av Kommunfullmäktige sammantaget 

med beslut av detta styrdokument i sin helhet.  

Nämnder och förvaltningar kommer i vissa fall behöva avsätta resurser för att 

kunna genomföra åtgärderna. 

 

Bilaga II 
Vid händelse under mandatperioden vars utredning påvisar behov att åtgärder 

inom en snar framtid kan Bilaga II användas. Kommunens tjänstemannaledning 

får besluta om åtgärder utifrån inkomna utvärderingar och ska dokumentera 

dessa i Bilaga II. Där skall åtgärderna tillsammans med tidsplaner, ansvariga 

insatser och motivering till beslut anges. Underskrift av kommundirektör eller av 

denne utsedd ersättare krävs vid beslut om tillägg av åtgärder i Bilaga II.  

 
18 Övnings- och utbildningsplan; Dnr: 19.3000.170 
19 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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Kommunens krisberedskapssamordnare ansvarar för att ifylld och beslutad 

Bilaga II läggs in i gällande åtgärdsplan, arkiveras och att åtgärder lägg in i 

kommunens uppföljningssystem.  

Uppföljning av åtgärder i bilagor 
Uppföljning av hur arbetet med åtgärderna i Bilaga I och Bilaga II framskrider 

sker i kommunens måluppföljningssystem. Det är upp till varje förvaltningschef 

att rapportera in via systemet om förvaltningens aktiviteter har påbörjats, pågår, 

är utförda eller har blivit inaktuella.  

Kommunens krisberedskapssamordnare ansvarar för att kontrollera 

åtgärdsrapporteringen löpande under mandatperioden. 

Bilaga III 
Föregående mandatperiods åtgärder och status på dessa återfinns i Bilaga III. 

Huruvida ej utförda åtgärder flyttas med till nästa mandatperiod beror på Risk- 

och sårbarhetsanalysens20 påvisade sårbarheter samt huruvida åtgärderna 

fortfarande anses aktuella utifrån kommunens behov.  

Sekretess 
Kommunens riskanalys finns i sin helhet tillgänglig på kommunens webb. 

Listorna över identifierad samhällsviktig verksamhet är sekretessreglerade, 

därmed kan utlämning nekas eller så kan viss inskränkning av information 

förekomma vid begäran om utlämning. 

Sårbarhetsanalyser och beroendeanalyser är sekretessreglerade, därmed kan 

utlämning nekas eller så kan viss inskränkning av information förekomma vid 

begäran om utlämning.  

Risk- och sårbarhetsanalysen finns i sin helhet tillgänglig på kommunens 

webb. 

Åtgärdsplan för krisberedskap är delvis sekretessreglerad och därmed kan viss 

inskränkning av information förekomma vid begäran om utlämning. Bilaga I, II 

och III är sekretessreglerade.  

Revidering 
Inför varje ny mandatperiod ska Åtgärdsplan för krisberedskap uppdateras 

utifrån inträffade händelser under mandatperioden, kommunens riskanalys samt 

kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Åtgärdsplanen skall sedan fastställas av 

Kommunfullmäktige.  

Vid större förändringar inom kommunens krisberedskapsarbete kan 

åtgärdsplanen behöva uppdateras och fastställas på nytt av Kommunfullmäktige 

under mandatperioden.  

Åtgärdsplanens Bilaga II kan uppdateras av kommunens tjänstemannaledning 

vid behov under mandatperioden.   

 
20 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
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Bilaga I 

Åtgärdslista för mandatperiod 2019–2022  

Omsorgsförvaltningen 

Informationskälla Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Serviceförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Sekretessreglerad bilaga 

8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 
 

156



14 ( 28 ) 
Åtgärdsplan för krisberedskap  2019-2022 

 
Bilaga I 

Samhällsbyggnadsförvaltnignen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Tekniska förvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Sekretessreglerad bilaga 

8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Medborgarförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Kommunledningsförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Kulturförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga II 

Delegerad åtgärdslista för mandatperiod 2019–2022 
 

Åtgärd Motivation Period   Ansvarig Underskrift och datum 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Namnförtydligande:  

Datum:  

  
Sekretessreglerad bilaga 

8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga III 

Åtgärdsstatus från mandatperiod 2015–2018 

Social oro 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Pågående dödligt våld 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Informationssäkerhet 

      

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Övergripande aktiviteter för kommunens krisberedskap 
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Längre elavbrott 

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
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Databortfall/Datanätsbortfall 

      

      

      

      

 

 

Dricksvatten 

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
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Pandemi 
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År 2015 År 2016 
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Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022 
Med målet att identifiera vilka större samhällsstörningar som kan 

inträffa i kommunen under fredstid och övergripande redogöra 

för hur dessa händelser kan påverka kommunens egna 

verksamheter arbetas en Risk- och sårbarhetsanalys fram varje ny 

mandatperiod, vilket framhålls i lag (2006:544).  Risk-och 

sårbarhetsanalysen skall även påvisa brister inom kommunens 

förmåga att hantera större samhällsstörningar. 

 

Risk-och sårbarhetsanalysen är menad att, tillsammans med 

Riskanalysen 2019–2022, användas som underlag i kommunens 

arbete inom krisberedskap och är tänkt att därigenom öka 

kommunens förmåga att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 

verksamhet och hantera större samhällsstörningar. 

 

Risk- och sårbarhetsanalysen ska: 

• Ska förklara arbetsprocessen bakom Risk- och sårbarhetsanalysen 

• Överskådligt förklara vilka prioriteringar som gjorts inom identifierade 

sårbarheter och val av åtgärdsområden  

• Tillsammans med dess underlag, i form av sårbarhetsanalyser och 

kommunens Riskanalys 2019–2022, vara ett beslutsstöd inom det 

riskreducerande arbetet 
 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås: 

 

att  godkänna förslag till ”Risk- och sårbarhetsanalys  

 2019–2022”  

 

att  överlämna förslaget till kommunstyrelsen för antagande 

 

 

 

Jannika Tunefjord 

Beredskapssamordnare  

 

Räddningstjänsten 
Jannika Tunefjord, beredskapssamordnare 
Telefon: 0370-37 00 00  
E-post: jannika.tunefjord@varnamo.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Värnamo kommun 
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Inledning 
Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas 

och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i att skydda 

och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från 

vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och krig. Det är därför 

viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska sannolikheten för och 

konsekvenserna av händelser. Kommunen har därför åtgärdsplaner och riktlinjer 

som inriktas på preventiva åtgärder. Utöver dessa har kommunen även riktlinjer 

för arbetsmetodiken när händelser har inträffat, för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt kunna hantera och åtgärda händelsers efterföljande konsekvenser. 

 

Figur 1. Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Värnamo kommun bedriver sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap 

utifrån gällande lagar, förordningar och överenskommelser samt utifrån 

kommunens egna interna mål samt målkriterier.  

 

Det finns flera personer och arbetsgrupper inom kommunen som i sin vardagliga 

verksamhet arbetar med trygghets-, säkerhets- och beredskapsfrågor. Det finns 

likaså temagrupper och råd, med representanter från flera olika verksamheter, 

som samverkar i syfte att öka tryggheten och säkerheten inom kommunen. 

Bakgrund 
Kommunen skall enligt lag1 ta fram en risk- och sårbarhetsanalys inför varje ny 

mandatperiod. Denna skall identifiera vilka större samhällsstörningar och 

extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen under fredstid och den ska 

värdera hur dessa händelser kan påverka de egna verksamheterna. 

I överenskommelsen2 framgår det att analysen skall avse det geografiska 

området, kommunens organisation, kommunala bolag och kommunalförbund. I 

analysen skall brister som hindrar kommunen från att bedriva samhällsviktig 

 
1 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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verksamhet identifieras och brister som hämmar kommunens förmåga att hantera 

extraordinära händelser3 skall utvärderas.  

Värnamo kommun har valt att samordna Risk- och sårbarhetsanalysen med 

riskanalysen i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunen har därför 

delat upp risk- och sårbarhetsanalysens arbetsprocess i flera delar: Riskanalys 

2019–20224, identifiering av samhällsviktig verksamhet och sårbarhetsanalyser 

inklusive händelseutvärderingar. Avslutningsvis sammanställs dessa processer i 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022.  

Genom att dela upp arbetet kan varje del utvidgas, inkludera fler lagkrav och 

användas inom flera olika projekt. Kommunen undviker därmed dubbelarbete 

och får en gemensam grund för flera verksamhetsområden inom arbetet med 

trygghet, säkerhet och beredskap.   

Syfte 
Risk-och sårbarhetsanalysen är menad att användas som underlag i kommunens 

arbete inom krisberedskap, se Åtgärdsplan inom krisberedskap 2019–20225, och 

är tänkt att därigenom öka kommunens förmåga att kontinuerligt bedriva 

samhällsviktig verksamhet och hantera större samhällsstörningar.  

Mål 
Risk-och sårbarhetsanalysen skall identifiera vilka större samhällsstörningar, 

inklusive extraordinära händelser, som kan inträffa i kommunen under fredstid 

och skall övergripande redogöra för hur dessa händelser kan påverka de egna 

verksamheterna. 

Risk-och sårbarhetsanalysen skall påvisa brister inom kommunens förmåga att 

hantera större samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Arbetsgrupp 
Kommunens Riskhanteringsgrupp6 är den arbetsgrupp som ansvarar för att 

kommunens Risk- och sårbarhetsanalys tas fram. Det är kommunens 

beredskapssamordnare som leder arbetet och som med hjälp av arbetsgruppen 

planerar och genomför arbetet.  

Metod 
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är en utvärdering som ska identifiera de 

största sårbarheterna inom kommunens verksamheter och kommunens förmåga 

att hantera händelser inom det geografiska området. Utvärderingen baseras på 

flera olika informationskällor: kommunens Riskanalys4, arbetet med att 

identifiera samhällsviktig verksamhet och verksamhetsinriktade 

 
3 Händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun 
4 Riskanalysen 2019–2022; Dnr: 19.2692.170 
5 Åtgärdsplan inom krisberedskap 2019–2022; Dnr: 19.3000.170 
6 Riktlinje för Riskhanteringsgruppen; Dnr 19.3000.170 
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sårbarhetsanalyser samt utvärderingar från händelser som inträffat under 

föregående mandatperiod. Arbetet med dessa beskrivs i avsnittet Process.  

Process 

Riskanalys  
Riskanalysen grundas på händelseperspektiv och lyfter fram de risker som kan 

inträffa inom kommunens gränser. Riskerna sträcker sig över ett större spektrum 

från olyckor, brott och antagonistiska attacker till bortfallsrisker och extern 

påverkan.  Anledningen är att riskanalysen är ämnad att användas inom flera av 

kommunens verksamhetsområden inom trygghet och säkerhet7. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys lyfts de risker ut som: 

• Kan eskalera till större samhällsstörningar som kommunens 

verksamheter måste hantera.  

• Kan påverka kommunens samhällsviktiga verksamheter, men riskerna är 

då sammanfogade till verksamhetsanpassade risker8.  

• Kan påverka externa eller interna verksamheter som kommunen är 

beroende av. 

Dessa risker värdas sedan utifrån: 

• Sannolikheten att riskerna inträffar inom kommunens geografiska 

område. 

• Hur de påverkar allmänheten eller kommunens verksamheter. 

• Kommunens förmåga att hantera dessa risker vid inträffande. 

Samhällsviktig verksamhet 
En samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som är nödvändig för att 

kommunen skall kunna värna om skyddsvärden9.  Ett bortfall av, eller en svår 

störning i verksamheten (som ensamt eller tillsammans med motsvarande 

händelser i andra verksamheter) kan på kort tid leda till att en allvarlig kris 

inträffar i samhället. Alternativt att verksamheten är nödvändig eller mycket 

väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras. 

Kommunen identifierade interna samhällsviktiga verksamheter utifrån 

ovanstående resonemang och utifrån MSB:s lista10 över samhällsviktiga sektorer 

och funktioner. Identifieringen av interna och externa samhällsviktiga 

verksamheter genomfördes av Riskhanteringsgruppen11. 

Nästa steg (som genomfördes i sårbarhetsanalyserna) var att bedöma 

konsekvensnivåerna vid bortfall av dessa verksamheter, för att kunna värdera 

verksamheternas betydelse sinsemellan.   

Konsekvensnivåerna bedömdes utifrån skala 1 till 5 inom områdena Hälsa, 

Ekonomi, Miljö, Samhälle och Kommunens juridiska ansvar. Medelvärdet av 

konsekvensnivåerna används sedan vidare i sårbarhetsanalyserna för att räkna ut 

 
7 Plan för trygg och säker kommun; Dnr: 19.3000.170 
8 Personalbortfall, begränsad framkomlighet, bortfall av lokaler eller verksamhetsmedel, antagonistisk attack, 

informationsläckage, misstro och ohälsosamma externa förhållanden samt specifika risker utifrån Riskanalysen 2019–2022.   
9 Människors liv och hälsa; Samhällets funktionalitet; Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter; Miljö och 

ekonomiska värden; Nationell suveränitet.  
10 MSB (2019) Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (sidan 8) 
11 Riktlinje för Riskhanteringsgruppen; Dnr 19.3000.170 
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sårbarhetsnivåerna12 för verksamheterna och vad det egentligen innebär för 

samhället om dessa slutar fungera. 

Kommunen identifierade även externa samhällsviktiga verksamheter, för att få 

ett bättre prioriteringsunderlag vid händelser samt identifiera externa beroenden.  

Sårbarhetsanalyser 
Det är i sårbarhetsanalyserna som konsekvenserna vid bortfall bedöms av de egna 

verksamheterna.  

Genom sårbarhetsanalyserna bedömdes vilken beredskap och vilka sårbarheter 

som finns inom kommunens samhällsviktiga verksamheter utifrån 

verksamhetsrisker13 och beroenden verksamheter emellan. Bedömningarna 

resulterade i sårbarhetsnivåer som numeriskt visar verksamhetens sårbarhet och 

beroenden samt beredskapsbeskrivningar som i text förklarar bakgrunden till 

nivåerna.  

Sårbarheten hos de externa samhällsviktiga verksamheterna bedöms inte av 

kommunen. Istället bedömer kommunen om beroendet gentemot dessa 

verksamheter kan innebära en sårbarhet för de egna verksamheterna.  

Händelser och utvärderingar 
Sårbarhetsanalysen baseras också på de händelserapporter och de åtgärdsförslag 

som upprättats efter händelser från föregående mandatperiod.  

Avgränsningar 
Beredskapsnivå 

Risk och sårbarhetsanalysen har inriktats på sårbarheter i fredstid och de 

identifierade samhällsviktiga verksamheterna identifierades utifrån allmänhetens 

behov i fredstid.  

Verksamheter och deras sårbarheter har inte värderats avseende Sveriges 

säkerhet och sårbarheterna har därmed inte heller värderats utifrån risker vid höjd 

beredskap. 

Risker 
Riskanalysens14 utpekade risker värderas utifrån lagens15  avgränsningar om 

vilka händelser som ska förebyggas inom krisberedskapen. Exempelvis ligger 

kommunens arbete med brottförebyggande insatser och skydd mot olyckor inom 

andra verksamhetsområden och skall, förtydligat i överenskommelsen16, inte 

hanteras inom krisberedskapen.  

Däremot används samtliga risker i riskanalysen, för att identifiera sårbarheter 

inom verksamheter. Genom att kategorisera riskerna, utifrån vilka bortfall de kan 

 
12 Produkten av medelvärdet av konsekvensnivåerna multiplicerat med medelvärdet av sannolikheterna att en inträffad 

verksamhetsrisk resulterar i bortfall av verksamheten. 
13 Personalbortfall, begränsad framkomlighet, bortfall av lokaler eller verksamhetsmedel, antagonistisk attack, 

informationsläckage, misstro och ohälsosamma externa förhållanden samt specifika risker utifrån Riskanalysen 2019–2022.   
14 Riskanalysen 2019–2022; Dnr: 19.2692.170  
15 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
16 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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orsaka alternativt annan påverkan de kan åstadkomma inom verksamheter, 

skapas verksamhetsrisker17 mot vilka verksamheternas beredskap testas.   

Sårbarhetsanalyser 
I syfte att begränsa omfattningen av risk- och sårbarhetsanalysen har endast 

sårbarheter för kommunala verksamheter som bedömts samhällsviktiga 

identifierats och värderats i kommunens sårbarhetsanalyser.  

De kommunala bolagen utvärderade sårbarheterna inom sina egna 

samhällsviktiga verksamheter, men deras funktioner har beroendeprövats mot 

kommunens förvaltningsägda samhällsviktiga verksamheter. Vidare åtgärder 

och samverkan kommer lyftas utifrån det. 

Inga sårbarheter hos privata aktörer har bedömts, men deras funktioner har 

beroendeprövats mot kommunens förvaltningsägda samhällsviktiga 

verksamheter.  

Analys 

Geografiska området 
Vid prioritering av vilka risker som kommunen skall vara beredda att hantera 

inom det geografiska området gallrades först de riskkategorier18 som inte anses 

ligga inom krisberedskapens verksamhetsområde bort. Sedan genomfördes en 

värdering av kvarvarande kategorier och enskilda risker utifrån kommunens 

faktiska ansvar och förmåga att påverka riskens sannolikhet och konsekvenser. 

Resultatet visade att riskkategorin Extern påverkan samt riskerna antagonistisk 

attack och dricksvattenbortfall återstod.  

Vidare jämfördes sannolikheterna för olika händelser och eventuella 

konsekvenser vid inträffande, vilket återges i riskanalysen. Kommunens 

personella, organisatoriska och materiella förmågor att hantera riskerna vägdes 

sedan in för att identifiera hanteringssvårigheter.   

Kommunens sårbarheter gentemot riskerna kan bero på bristande 

samverkansarbete med andra myndigheter, verksamheter eller aktörer alternativt 

bristande åtgärderplanering, avsaknad av material, bristande rutiner eller icke 

utbildad personal. Sårbarheter kan även grundas i bristande förmåga att förhindra 

risken från att inträffa till att börja med.  

Kommunens samhällsviktiga verksamheters sårbarhet 
Vid identifiering av sårbarheter inom samhällsviktiga verksamheter värderades 

först hur länge ett ensamt19 bortfall av verksamheter kunde pågå utan att det 

frångår styrdokument, bryter mot lagar eller resulterar i större konsekvenser. Det 

var inte alltid möjligt att ange en exakt tidsperiod, då veckodag, årstider, externa 

förhållanden med mera kunde påverka vad som ansågs vara en okej bortfallstid. 

Efter att OK bortfallstid angivits för verksamheten bedömdes de eventuella 

konsekvenserna vid ett ensamt19 bortfall som varar 24 timmar längre än OK 

bortfallstid.    

 
17 Personalbortfall, begränsad framkomlighet, bortfall av lokaler eller verksamhetsmedel, antagonistisk attack, 

informationsläckage, misstro och ohälsosamma externa förhållanden samt specifika risker utifrån Riskanalysen 2019–2022.   
18 Riskanalysen 2019–2022; Dnr: 19.2692.170  
19 Endast en verksamhet slutar fungera, ingen annan kris pågår i samhället. 
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Exempelvis: Om räddningstjänsten inte fungerar efter bedömd OK bortfallstid 

vad blir då konsekvenserna inom hälsa, ekonomi, miljö, andra samhällsfunktioner 

och kommunens juridiska ansvar de närmaste 24 timmarna? 

Bedömning av konsekvenser genomfördes utifrån primärt perspektiv och 

bedömdes utifrån påverkan på närmaste kund och inte kundens kund.  

Utifrån ovan prioriterades åtgärder inom de samhällsviktiga verksamheter som 

har stora konsekvenser inom hälsa och samhällets funktionalitet (Samhälle). 

Anledningen till denna prioritering var att bestämma beredskapsarbetets 

inriktning samt att det uppdagades nödvändigt, då bedömningarna som endast 

grundades i sårbarhetsnivåer20 kunde vara missvisande i syftet att hitta 

kommunens största sårbarheter. En hög sannolikhet kunde ge en mindre viktig 

samhällsfunktion hög sårbarhetssiffra eller så kunde ett lågt medelvärde bland 

konsekvensnivåerna resultera i att en verksamhet som hade stor betydelse för 

människors liv och hälsa prioriterades bort.  

De samhällsviktiga verksamheterna delades upp i kritiska processer21 och sedan 

identifierades kritiska faktorer som måste finnas för att bedriva dessa kritiska 

processer. Faktorerna sorterades inom kategorierna människa, teknik och 

organisation samt beroenden. Beroenden är de faktorer som verksamheten själv 

inte rår över.  

Exempel kritisk process: Räddningsinsatser.  

Exempel faktorer: Människa kan vara brandmän, teknik kan vara släckmaterial, 

organisation kan vara rutiner vid utryckning och beroende materielleveranser. 

 
20 Produkten av medelvärdet av konsekvensnivåerna multiplicerat med medelvärdet av sannolikheterna att en inträffad 

verksamhetsrisk resulterar i bortfall av verksamheten. 
21 De delar av verksamheten som anses samhällsviktiga. 

 Små (1) Lindrig (2) Stor (3) Mycket stor (4) Katastrofal (5) 

Hälsa 
Övergående 

lindriga obehag 

Enstaka skadade 
med varaktiga 

obehag 

Enstaka svårt 
skadade med svåra 

obehag. Enstaka 
dödsfall 

Flera svårt skadade 
med svåra obehag. 
Flertalet dödsfall 

Fler än tiotal svårt 
skadade med svåra 

obehag.   
Fler än tiotal  

dödsfall. 

Ekonomi 
Mindre än 

0,1 miljoner kr 
0,1-1 miljoner kr 1-5 miljoner kr 5-20 miljoner kr 

Mer än 
20 miljoner kr 

Miljö 
Ingen utbredning. 

Ingen sanering 

Mindre utbredning 
med enkel 
sanering. 

Stor utbredning 
med enkel sanering. 

Liten utbredning med 
svår sanering. 

 
Månader/år för 
återhämtning. 

Stor utbredning med svår 
sanering. 

 
Flera år för eller omöjlig 

återhämtning 

Samhälle Ingen påverkan. 
Hanterbar 

påverkan på 
funktioner. 

Kräver åtgärder 
inom funktion/er. 

Kräver åtgärder inom 
och samordning mellan 

flera funktioner. Kan 
behöva hjälp från 
andra kommuner. 

Kräver stora åtgärder 
inom funktioner som även 
behöver hjälp från andra 
kommuner, län och/eller 

stat. 

Kommunens 
juridiska ansvar 

för uppdrag 

Finns inget juridiskt 
ansvar 

/ 
Ingen påverkan på 

uppdraget. 

Mindre påverkan, 
men kommunen 

uppfyller sitt 
uppdrag. 

Påverkan som leder 
till brist inom 
uppdrag, som 

kräver rapportering. 

Stor påverkan på 
juridiskt ansvar som 
kräver rapportering 

och leder till 
skadestånd 

 

Stor påverkan på juridiskt 
ansvar som kräver direkt 

rapportering, leder till 
skadestånd och kan 

resultera i misstroende 
förklaring. 

Tabell 1: Konsekvensområden och numeriska konsekvensnivåer. I Korstabellen anges de olika 
områdenas konsekvenser kopplat till den numeriska nivån.  
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De tidigare nämnda verksamhetsrisker22 testades mot de faktorer där de var 

applicerbara och verksamhetens sårbarhet bedömdes, vilket angavs i text och 

sannolikhetsnivåer23.  

Verksamheternas sårbarheter räknades ut och hela bedömningen, vilket 

inkluderar varför verksamheten är samhällsviktig, dess konsekvensnivåer, 

medelvärde av konsekvensnivåer, OK bortfallstid, sannolikhet till bortfall på 

grund av olika risker, sårbarheter gentemot olika risker samt vem som ansvarar 

för verksamheten sammanställs och jämförs med kommunens andra 

samhällsviktiga verksamheter.   

Det är utifrån denna sammanställning som kommunens sårbarheter värderas och 

åtgärdsområden kan tas fram.  

Kommunens beroenden internt och externt 
De kommunala samhällsviktig verksamheternas beroende gentemot andra interna 

och externa samhällsviktiga verksamheter, funktioner och sektorer prövades. 

Bedömningen dokumenterades med textade förklaringar och beroendenivåer24  

Beroendenivåerna och tillhörande motiverande texter placerades i en korstabell 

som vid mötande punkter visar den ena verksamhetens beroende gentemot den 

andra. Detta leder till att olika verksamheters betydelse gentemot samhällsviktiga 

verksamheter kan bedömas och beroendemedelvärden kan tas fram.  

Vid denna bedömning prioriterades de verksamheter som är betydande för driften 

av de samhällsviktiga verksamheter med stora konsekvensnivåer inom hälsa och 

samhällets funktionalitet samt de verksamheter som är betydande för många 

samhällsviktiga verksamheters drift. 

  

 
22 Personalbortfall, begränsad framkomlighet, bortfall av lokaler eller verksamhetsmedel, antagonistisk attack, 

informationsläckage, misstro och ohälsosamma externa förhållanden samt specifika risker utifrån Riskanalysen 2019–2022.   
23 Sannolikheten att verksamheten slutar fungera, och konsekvensnivåerna uppnås, på grund av att risken inträffar.  
24 Sannolikheten att den egna verksamheten slutar fungera på grund av att den andra interna eller externa verksamheten slutar 

fungera. 

Mycket Osannolikt 
(1) 

Ganska Osannolikt 
(2) 

Sannolikt 
 (3) 

Ganska sannolikt 
 (4) 

Mycket sannolikt 
(5) 

Ingen påverkan. 
Hanterbar påverkan på 

funktioner. 

Kräver åtgärder/ 
Mer kostsamma eller 

tidskrävande 
reservrutiner krävs 

Tillräckliga åtgärder 
saknas/ 

Reservrutiner kan inte 
ersätta alla bortfall 

Ohanterlig påverkan/ 
Finns inga reservrutiner 
som kan hindra totalt 

bortfall. 

Tabell 2: Numeriska sannolikhetsnivåer och förklaring till dessa. 

Inget beroende  
(1) 

Lite beroende  
(2) 

Beroende  
(3) 

Större beroende  
(4) 

Avgörande beroende 
(5) 

Ingen påverkan/ 
Opåverkad drift  

Hanterbar påverkan/ 
Använder enkla 

reservrutiner 

Kräver åtgärder/ 
Mer kostsamma eller 

tidskrävande 
reservrutiner krävs  

Tillräckliga åtgärder saknas/ 
Reservrutiner kan inte 

ersätta alla bortfall 

Ohanterlig påverkan/ 
Finns inga reservrutiner 

som kan ersätta bortfallet. 

Tabell 3: Numeriska beroendenivåer och förklaring till dessa. 

183



11 ( 13 ) 
 Risk- och Sårbarhetsanalys 2019–2022 

 

Slutsats 
Värnamo kommun kommer inrikta sig på att inom det geografiska området arbeta 

för åtgärder och samverkan för att förhindra och hantera risker inom riskkategorin 

Extern påverkan och riskerna antagonistisk attack samt dricksvattenbortfall.   

Värnamo kommun kommer prioritera framtagande av åtgärder inom 

samhällsviktiga verksamheter som har stora konsekvenser för människors liv och 

hälsa och samhällets funktionalitet, vilket innebär stora konsekvenser för andra 

verksamheter, om de inte fungerar. Vilka verksamheter som har stor och allvarlig 

påverkan på andra verksamheter vid bortfall styrks ytterligare genom 

beroendebedömningarna.  

Det kan konstateras att de senaste decenniernas digitaliseringen har påverkat hur 

sårbarheterna och beroendenivåerna ser ut i dagsläget.  

Kommunen kommer i andra hand se över behovet av åtgärdsmöjligheter inom de 

verksamheter som har hög sårbarhetsnivåer oberoende av konsekvensnivåernas 

fördelning. 

Värnamo kommun kommer arbeta med att minska beroendet mot interna och 

externa verksamheter om möjligt. Förbättrat samarbetet med verksamheter som 

anses betydande för de egna verksamheterna kommer också prioriteras.  

Vidare arbete  
Resultatet från Risk- och sårbarhetsanalysen och dess bakomliggande processer 

används för att identifiera åtgärder som läggs in i kommunens Åtgärdsplan för 

krisberedskap 2019–202225. 

Analysen används även vid revidering av kommunens krisledningsplanering, för 

att öka beredskapen inför och effektivisera agerandet vid en händelse.  

Sekretess 
Kommunens riskanalys finns i sin helhet tillgänglig på kommunens webb som 

offentlig handling. 

Listorna över identifierad samhällsviktig verksamhet är levande arbetsmaterial 

och är sekretessreglerade, därmed kan utlämning nekas eller så kan viss 

inskränkning av information förekomma vid begäran om utlämning. 

Sårbarhetsanalyser och beroendeanalyser är levande arbetsmaterial och är 

sekretessreglerade, därmed kan utlämning nekas eller så kan viss inskränkning 

av information förekomma vid begäran om utlämning.  

Risk- och sårbarhetsanalysen finns i sin helhet tillgänglig på kommunens webb 

som offentlig handling. 

Åtgärdsplan för krisberedskap är delvis sekretessreglerad och därmed kan viss 

inskränkning av information förekomma vid begäran om utlämning. Bilaga I, II 

och III är sekretessreglerade.  

 
25 Åtgärdsplan för krisberedskap 2019-2022; Dnr: 19.3000.170 
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Revidering 
Inför varje ny mandatperiod ska kommunen göra en ny bedömning av 

kommunens sårbarheter och publicera resultatet i risk- och sårbarhetsanalysen. 

Kommunens beredskapssamordnare ansvarar för att detta arbete genomförs.  
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          Bilaga I 

Felkällor och förbättringsområden 

• Samtliga samhällsviktiga verksamheter eller funktioner inom kommunen har 

inte sårbarhetsprövats, då vissa funktioner är av subjektiv eller tillfällig 

karaktär. Exempel på verksamheter är det politiska systemet och andra 

ledningssystem som kommunen samverkar i. Dessa verksamheter har därför 

endast prövats utifrån beroende perspektiv. De är därmed bedömda, men har 

inte lika mycket underlag som de objektiva verksamheterna.  

• Risk- och sårbarhetsanalysens arbetsprocess har ändrats något i förhållande 

till arbetet som gjorts under föregående mandatperioder26. Resultaten från de 

första sårbarhetsanalyserna och beroendeprövningarna kan därför skilja sig 

från de sist genomförda på grund av att det nya konceptet har lärts in under 

arbetsgång och därmed har processen beprövats samt utvecklats med tiden.  

• Vissa verksamheter delar kritiska processer med varandra vilket har lett till 

att vissa mindre uppdrag har lämnats utanför bedömningarna, då de 

uppmärksammats sent i arbete. Uppdragens konsekvenser vid bortfall har 

noterats i sammanställningen och de har inkluderats i likartade uppdrag hos 

de ansvariga förvaltningarna. De har därmed bedömts att vidare värderingar 

inte behöver genomföras denna mandatperiod, men att de kritiska 

processerna bör inkluderas från start nästa mandatperiod 2023–2026. 

• Det fanns vissa svårigheter att utvärdera de verksamheter som har 

kommunens förvaltningar som närmaste kund jämfört med de verksamheter 

som har allmänheten som kund. Det var svårt att jämföra verksamheterna 

och bedömningarna inom kommuninriktade verksamheter behövde förklaras 

tydligare. Eventuella ändringar i arbetsprocessen kan behöva göras inför 

nästa mandatperiod, så att processerna blir bättre anpassade för de 

verksamheters som ska bedömas.  

• På grund av bristande fantasi, vilket återges i Riskanalysen27, kan 

verksamheters betydelse ha missbedömts, konsekvensnivåerna kan vara 

feluppfattade och sårbarheterna kan vara missvisande utifrån okända 

händelser eller magnituder på händelser. Detta tar arbetsgruppen hänsyn till 

vid framtagande av åtgärder.  

• De kommunala samhällsviktiga bolagens sårbarhet bedöms inte i analysen, 

utan endast kommunala verksamheters beroende av dessa. Därmed kan det 

vara svårt att peka på förbättringspunkter för bolagen i åtgärdsplanen, utan 

istället måste åtgärder göras inom de förvaltningsägda verksamheterna. 

Nästa mandatperiod bör bolagens sårbarhetsutvärderingar inkluderas i den 

kommunövergripande analysen.  

 

 

 
26 Sårbarhetsanalyserna frångår numera direkta scenarion, för att bättre passa ihop med ett 

kontinuitetshanteringsperspektiv samt för att ge en mer generell bild av kommunens sårbarheter. 
27 Riskanalysen 2019–2022; Dnr: 19.2692.170 
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Inledning 
Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas 

och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i att skydda 

och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från 

vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och krig. Det är därför 

viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska sannolikheten för och 

konsekvenserna av händelser. Kommunen har därför åtgärdsplaner och riktlinjer 

som inriktas på preventiva åtgärder. Utöver dessa har kommunen även riktlinjer 

för arbetsmetodiken när händelser har inträffat, för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt kunna hantera och åtgärda händelsers efterföljande konsekvenser.  

 

Figur 1. Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Värnamo kommun bedriver sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap 

utifrån gällande lagar, förordningar och överenskommelser samt utifrån 

kommunens egna interna mål samt målkriterier.  

 

Det finns flera personer och arbetsgrupper inom kommunen som i sin vardagliga 

verksamhet arbetar med trygghets-, säkerhets- och beredskapsfrågor. Det finns 

likaså temagrupper och råd, med representanter från flera olika verksamheter, 

som samverkar i syfte att öka tryggheten och säkerheten inom kommunen. 

Bakgrund 
Kommunen skall enligt lag1 ta fram en risk- och sårbarhetsanalys inför varje ny 

mandatperiod. Denna skall identifiera vilka större samhällsstörningar och 

extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen under fredstid och den ska 

värdera hur dessa händelser kan påverka de egna verksamheterna. 

I överenskommelsen2 framgår det att analysen skall avse det geografiska 

området, kommunens organisation, kommunala bolag och kommunalförbund. I 

analysen skall brister som hindrar kommunen från att bedriva samhällsviktig 

 
1 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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verksamhet identifieras och brister som hämmar kommunens förmåga att hantera 

extraordinära händelser3 skall utvärderas.  

Värnamo kommun har valt att samordna Risk- och sårbarhetsanalysen med 

riskanalysen i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunen har därför 

delat upp risk- och sårbarhetsanalysens arbetsprocess i flera delar: Riskanalys 

2019–20224, identifiering av samhällsviktig verksamhet och sårbarhetsanalyser 

inklusive händelseutvärderingar. Avslutningsvis sammanställs dessa processer i 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022.  

Genom att dela upp arbetet kan varje del utvidgas, inkludera fler lagkrav och 

användas inom flera olika projekt. Kommunen undviker därmed dubbelarbete 

och får en gemensam grund för flera verksamhetsområden inom arbetet med 

trygghet, säkerhet och beredskap.   

Syfte 
Risk-och sårbarhetsanalysen är menad att användas som underlag i kommunens 

arbete inom krisberedskap, se Åtgärdsplan inom krisberedskap 2019–20225, och 

är tänkt att därigenom öka kommunens förmåga att kontinuerligt bedriva 

samhällsviktig verksamhet och hantera större samhällsstörningar.  

Mål 
Risk-och sårbarhetsanalysen skall identifiera vilka större samhällsstörningar, 

inklusive extraordinära händelser, som kan inträffa i kommunen under fredstid 

och skall övergripande redogöra för hur dessa händelser kan påverka de egna 

verksamheterna. 

Risk-och sårbarhetsanalysen skall påvisa brister inom kommunens förmåga att 

hantera större samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Arbetsgrupp 
Kommunens Riskhanteringsgrupp6 är den arbetsgrupp som ansvarar för att 

kommunens Risk- och sårbarhetsanalys tas fram. Det är kommunens 

beredskapssamordnare som leder arbetet och som med hjälp av arbetsgruppen 

planerar och genomför arbetet.  

Metod 
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är en utvärdering som ska identifiera de 

största sårbarheterna inom kommunens verksamheter och kommunens förmåga 

att hantera händelser inom det geografiska området. Utvärderingen baseras på 

flera olika informationskällor: kommunens Riskanalys4, arbetet med att 

identifiera samhällsviktig verksamhet och verksamhetsinriktade 

 
3 Händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun 
4 Riskanalysen 2019–2022; Dnr: 19.2692.170 
5 Åtgärdsplan inom krisberedskap 2019–2022; Dnr: 19.3000.170 
6 Riktlinje för Riskhanteringsgruppen; Dnr 19.3000.170 
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sårbarhetsanalyser samt utvärderingar från händelser som inträffat under 

föregående mandatperiod. Arbetet med dessa beskrivs i avsnittet Process.  

Process 

Riskanalys  
Riskanalysen grundas på händelseperspektiv och lyster fram de risker som kan 

inträffa inom kommunens gränser. Riskerna sträcker sig över ett större spektrum 

från olyckor, brott och antagonistiska attacker till bortfallsrisker och extern 

påverkan.  Anledningen är att riskanalysen är ämnad att användas inom flera av 

kommunens verksamhetsområden inom trygghet och säkerhet7. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys lyfts de risker ut som: 

• Kan eskalera till större samhällsstörningar som kommunens 

verksamheter måste hantera.  

• Kan påverka kommunens samhällsviktiga verksamheter, men riskerna är 

då sammanfogade till verksamhetsanpassade risker8.  

• Kan påverka externa eller interna verksamheter som kommunen är 

beroende av. 

Dessa risker värdas sedan utifrån: 

• Sannolikheten att riskerna inträffar inom kommunens geografiska 

område. 

• Hur de påverkar allmänheten eller kommunens verksamheter. 

• Kommunens förmåga att hantera dessa risker vid inträffande. 

Samhällsviktig verksamhet 
En samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som är nödvändig för att 

kommunen skall kunna värna om skyddsvärden9.  Ett bortfall av, eller en svår 

störning i verksamheten (som ensamt eller tillsammans med motsvarande 

händelser i andra verksamheter) kan på kort tid leda till att en allvarlig kris 

inträffar i samhället. Alternativt att verksamheten är nödvändig eller mycket 

väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras. 

Kommunen identifierade interna samhällsviktiga verksamheter utifrån 

ovanstående resonemang och utifrån MSB:s lista10 över samhällsviktiga sektorer 

och funktioner. Identifieringen av interna och externa samhällsviktiga 

verksamheter genomfördes av Riskhanteringsgruppen11. 

Nästa steg (som genomfördes i sårbarhetsanalyserna) var att bedöma 

konsekvensnivåerna vid bortfall av dessa verksamheter, för att kunna värdera 

verksamheternas betydelse sinsemellan.   

Konsekvensnivåerna bedömdes utifrån skala 1 till 5 inom områdena Hälsa, 

Ekonomi, Miljö, Samhälle och Kommunens juridiska ansvar. Medelvärdet av 

konsekvensnivåerna används sedan vidare i sårbarhetsanalyserna för att räkna ut 

 
7 Plan för trygg och säker kommun; Dnr: 19.3000.170 
8 Personalbortfall, begränsad framkomlighet, bortfall av lokaler eller verksamhetsmedel, antagonistisk attack, 

informationsläckage, misstro och ohälsosamma externa förhållanden samt specifika risker utifrån Riskanalysen 2019–2022.   
9 Människors liv och hälsa; Samhällets funktionalitet; Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter; Miljö och 

ekonomiska värden; Nationell suveränitet.  
10 MSB (2019) Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (sidan 8) 
11 Riktlinje för Riskhanteringsgruppen; Dnr 19.3000.170 
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sårbarhetsnivåerna12 för verksamheterna och vad det egentligen innebär för 

samhället om dessa slutar fungera. 

Kommunen identifierade även externa samhällsviktiga verksamheter, för att få 

ett bättre prioriteringsunderlag vid händelser samt identifiera externa beroenden.  

Sårbarhetsanalyser 
Det är i sårbarhetsanalyserna som konsekvenserna vid bortfall bedöms av de egna 

verksamheterna.  

Genom sårbarhetsanalyserna bedömdes vilken beredskap och vilka sårbarheter 

som finns inom kommunens samhällsviktiga verksamheter utifrån 

verksamhetsrisker13 och beroenden verksamheter emellan. Bedömningarna 

resulterade i sårbarhetsnivåer som numeriskt visar verksamhetens sårbarhet och 

beroenden samt beredskapsbeskrivningar som i text förklarar bakgrunden till 

nivåerna.  

Sårbarheten hos de externa samhällsviktiga verksamheterna bedöms inte av 

kommunen. Istället bedömer kommunen om beroendet gentemot dessa 

verksamheter kan innebära en sårbarhet för de egna verksamheterna.  

Händelser och utvärderingar 
Sårbarhetsanalysen baseras också på de händelserapporter och de åtgärdsförslag 

som upprättats efter händelser från föregående mandatperiod.  

Avgränsningar 
Beredskapsnivå 

Risk och sårbarhetsanalysen har inriktats på sårbarheter i fredstid och de 

identifierade samhällsviktiga verksamheterna identifierades utifrån allmänhetens 

behov i fredstid.  

Verksamheter och deras sårbarheter har inte värderats avseende Sveriges 

säkerhet och sårbarheterna har därmed inte heller värderats utifrån risker vid höjd 

beredskap. 

Risker 
Riskanalysens14 utpekade risker värderas utifrån lagens15  avgränsningar om 

vilka händelser som ska förebyggas inom krisberedskapen. Exempelvis ligger 

kommunens arbete med brottförebyggande insatser och skydd mot olyckor inom 

andra verksamhetsområden och skall, förtydligat i överenskommelsen16, inte 

hanteras inom krisberedskapen.  

Däremot används samtliga risker i riskanalysen, för att identifiera sårbarheter 

inom verksamheter. Genom att kategorisera riskerna, utifrån vilka bortfall de kan 

 
12 Produkten av medelvärdet av konsekvensnivåerna multiplicerat med medelvärdet av sannolikheterna att en inträffad 

verksamhetsrisk resulterar i bortfall av verksamheten. 
13 Personalbortfall, begränsad framkomlighet, bortfall av lokaler eller verksamhetsmedel, antagonistisk attack, 

informationsläckage, misstro och ohälsosamma externa förhållanden samt specifika risker utifrån Riskanalysen 2019–2022.   
14 Riskanalysen 2019–2022; Dnr: 19.2692.170  
15 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
16 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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orsaka alternativt annan påverkan de kan åstadkomma inom verksamheter, 

skapas verksamhetsrisker17 mot vilka verksamheternas beredskap testas.   

Sårbarhetsanalyser 
I syfte att begränsa omfattningen av risk- och sårbarhetsanalysen har endast 

sårbarheter för kommunala verksamheter som bedömts samhällsviktiga 

identifierats och värderats i kommunens sårbarhetsanalyser.  

De kommunala bolagen utvärderade sårbarheterna inom sina egna 

samhällsviktiga verksamheter, men deras funktioner har beroendeprövats mot 

kommunens förvaltningsägda samhällsviktiga verksamheter. Vidare åtgärder 

och samverkan kommer lyftas utifrån det. 

Inga sårbarheter hos privata aktörer har bedömts, men deras funktioner har 

beroendeprövats mot kommunens förvaltningsägda samhällsviktiga 

verksamheter.  

Analys 

Geografiska området 
Vid prioritering av vilka risker som kommunen skall vara beredda att hantera 

inom det geografiska området gallrades först de riskkategorier18 som inte anses 

ligga inom krisberedskapens verksamhetsområde bort. Sedan genomfördes en 

värdering av kvarvarande kategorier och enskilda risker utifrån kommunens 

faktiska ansvar och förmåga att påverka riskens sannolikhet och konsekvenser. 

Resultatet visade att riskkategorin Extern påverkan samt riskerna antagonistisk 

attack och dricksvattenbortfall återstod.  

Vidare jämfördes sannolikheterna för olika händelser och eventuella 

konsekvenser vid inträffande, vilket återges i riskanalysen. Kommunens 

personella, organisatoriska och materiella förmågor att hantera riskerna vägdes 

sedan in för att identifiera hanteringssvårigheter.   

Kommunens sårbarheter gentemot riskerna kan bero på bristande 

samverkansarbete med andra myndigheter, verksamheter eller aktörer alternativt 

bristande åtgärderplanering, avsaknad av material, bristande rutiner eller icke 

utbildad personal. Sårbarheter kan även grundas i bristande förmåga att förhindra 

risken från att inträffa till att börja med.  

Kommunens samhällsviktiga verksamheters sårbarhet 
Vid identifiering av sårbarheter inom samhällsviktiga verksamheter värderades 

först hur länge ett ensamt19 bortfall av verksamheter kunde pågå utan att det 

frångår styrdokument, bryter mot lagar eller resulterar i större konsekvenser. Det 

var inte alltid möjligt att ange en exakt tidsperiod, då veckodag, årstider, externa 

förhållanden med mera kunde påverka vad som ansågs vara en okej bortfallstid. 

Efter att OK bortfallstid angivits för verksamheten bedömdes de eventuella 

konsekvenserna vid ett ensamt19 bortfall som varar 24 timmar längre än OK 

bortfallstid.    

 
17 Personalbortfall, begränsad framkomlighet, bortfall av lokaler eller verksamhetsmedel, antagonistisk attack, 

informationsläckage, misstro och ohälsosamma externa förhållanden samt specifika risker utifrån Riskanalysen 2019–2022.   
18 Riskanalysen 2019–2022; Dnr: 19.2692.170  
19 Endast en verksamhet slutar fungera, ingen annan kris pågår i samhället. 
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Exempelvis: Om räddningstjänsten inte fungerar efter bedömd OK bortfallstid 

vad blir då konsekvenserna inom hälsa, ekonomi, miljö, andra samhällsfunktioner 

och kommunens juridiska ansvar de närmaste 24 timmarna? 

Bedömning av konsekvenser genomfördes utifrån primärt perspektiv och 

bedömdes utifrån påverkan på närmaste kund och inte kundens kund.  

Utifrån ovan prioriterades åtgärder inom de samhällsviktiga verksamheter som 

har stora konsekvenser inom hälsa och samhällets funktionalitet (Samhälle). 

Anledningen till denna prioritering var att bestämma beredskapsarbetets 

inriktning samt att det uppdagades nödvändigt, då bedömningarna som endast 

grundades i sårbarhetsnivåer20 kunde vara missvisande i syftet att hitta 

kommunens största sårbarheter. En hög sannolikhet kunde ge en mindre viktig 

samhällsfunktion hög sårbarhetssiffra eller så kunde ett lågt medelvärde bland 

konsekvensnivåerna resultera i att en verksamhet som hade stor betydelse för 

människors liv och hälsa prioriterades bort.  

De samhällsviktiga verksamheterna delades upp i kritiska processer21 och sedan 

identifierades kritiska faktorer som måste finnas för att bedriva dessa kritiska 

processer. Faktorerna sorterades inom kategorierna människa, teknik och 

organisation samt beroenden. Beroenden är de faktorer som verksamheten själv 

inte rår över.  

Exempel kritisk process: Räddningsinsatser.  

Exempel faktorer: Människa kan vara brandmän, teknik kan vara släckmaterial, 

organisation kan vara rutiner vid utryckning och beroende materielleveranser. 

 
20 Produkten av medelvärdet av konsekvensnivåerna multiplicerat med medelvärdet av sannolikheterna att en inträffad 

verksamhetsrisk resulterar i bortfall av verksamheten. 
21 De delar av verksamheten som anses samhällsviktiga. 

 Små (1) Lindrig (2) Stor (3) Mycket stor (4) Katastrofal (5) 

Hälsa 
Övergående 

lindriga obehag 

Enstaka skadade 
med varaktiga 

obehag 

Enstaka svårt 
skadade med svåra 

obehag. Enstaka 
dödsfall 

Flera svårt skadade 
med svåra obehag. 
Flertalet dödsfall 

Fler än tiotal svårt 
skadade med svåra 

obehag.   
Fler än tiotal  

dödsfall. 

Ekonomi 
Mindre än 

0,1 miljoner kr 
0,1-1 miljoner kr 1-5 miljoner kr 5-20 miljoner kr 

Mer än 
20 miljoner kr 

Miljö 
Ingen utbredning. 

Ingen sanering 

Mindre utbredning 
med enkel 
sanering. 

Stor utbredning 
med enkel sanering. 

Liten utbredning med 
svår sanering. 

 
Månader/år för 
återhämtning. 

Stor utbredning med svår 
sanering. 

 
Flera år för eller omöjlig 

återhämtning 

Samhälle Ingen påverkan. 
Hanterbar 

påverkan på 
funktioner. 

Kräver åtgärder 
inom funktion/er. 

Kräver åtgärder inom 
och samordning mellan 

flera funktioner. Kan 
behöva hjälp från 
andra kommuner. 

Kräver stora åtgärder 
inom funktioner som även 
behöver hjälp från andra 
kommuner, län och/eller 

stat. 

Kommunens 
juridiska ansvar 

för uppdrag 

Finns inget juridiskt 
ansvar 

/ 
Ingen påverkan på 

uppdraget. 

Mindre påverkan, 
men kommunen 

uppfyller sitt 
uppdrag. 

Påverkan som leder 
till brist inom 
uppdrag, som 

kräver rapportering. 

Stor påverkan på 
juridiskt ansvar som 
kräver rapportering 

och leder till 
skadestånd 

 

Stor påverkan på juridiskt 
ansvar som kräver direkt 

rapportering, leder till 
skadestånd och kan 

resultera i misstroende 
förklaring. 

Tabell 1: Konsekvensområden och numeriska konsekvensnivåer. I Korstabellen anges de olika 
områdenas konsekvenser kopplat till den numeriska nivån.  
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De tidigare nämnda verksamhetsrisker22 testades mot de faktorer där de var 

applicerbara och verksamhetens sårbarhet bedömdes, vilket angavs i text och 

sannolikhetsnivåer23.  

Verksamheternas sårbarheter räknades ut och hela bedömningen, vilket 

inkluderar varför verksamheten är samhällsviktig, dess konsekvensnivåer, 

medelvärde av konsekvensnivåer, OK bortfallstid, sannolikhet till bortfall på 

grund av olika risker, sårbarheter gentemot olika risker samt vem som ansvarar 

för verksamheten sammanställs och jämförs med kommunens andra 

samhällsviktiga verksamheter.   

Det är utifrån denna sammanställning som kommunens sårbarheter värderas och 

åtgärdsområden kan tas fram.  

Kommunens beroenden internt och externt 
De kommunala samhällsviktig verksamheternas beroende gentemot andra interna 

och externa samhällsviktiga verksamheter, funktioner och sektorer prövades. 

Bedömningen dokumenterades med textade förklaringar och beroendenivåer24  

Beroendenivåerna och tillhörande motiverande texter placerades i en korstabell 

som vid mötande punkter visar den ena verksamhetens beroende gentemot den 

andra. Detta leder till att olika verksamheters betydelse gentemot samhällsviktiga 

verksamheter kan bedömas och beroendemedelvärden kan tas fram.  

Vid denna bedömning prioriterades de verksamheter som är betydande för driften 

av de samhällsviktiga verksamheter med stora konsekvensnivåer inom hälsa och 

samhällets funktionalitet samt de verksamheter som är betydande för många 

samhällsviktiga verksamheters drift. 

  

 
22 Personalbortfall, begränsad framkomlighet, bortfall av lokaler eller verksamhetsmedel, antagonistisk attack, 

informationsläckage, misstro och ohälsosamma externa förhållanden samt specifika risker utifrån Riskanalysen 2019–2022.   
23 Sannolikheten att verksamheten slutar fungera, och konsekvensnivåerna uppnås, på grund av att risken inträffar.  
24 Sannolikheten att den egna verksamheten slutar fungera på grund av att den andra interna eller externa verksamheten slutar 

fungera. 

Mycket Osannolikt 
(1) 

Ganska Osannolikt 
(2) 

Sannolikt 
 (3) 

Ganska sannolikt 
 (4) 

Mycket sannolikt 
(5) 

Ingen påverkan. 
Hanterbar påverkan på 

funktioner. 

Kräver åtgärder/ 
Mer kostsamma eller 

tidskrävande 
reservrutiner krävs 

Tillräckliga åtgärder 
saknas/ 

Reservrutiner kan inte 
ersätta alla bortfall 

Ohanterlig påverkan/ 
Finns inga reservrutiner 
som kan hindra totalt 

bortfall. 

Tabell 2: Numeriska sannolikhetsnivåer och förklaring till dessa. 

Inget beroende  
(1) 

Lite beroende  
(2) 

Beroende  
(3) 

Större beroende  
(4) 

Avgörande beroende 
(5) 

Ingen påverkan/ 
Opåverkad drift  

Hanterbar påverkan/ 
Använder enkla 

reservrutiner 

Kräver åtgärder/ 
Mer kostsamma eller 

tidskrävande 
reservrutiner krävs  

Tillräckliga åtgärder saknas/ 
Reservrutiner kan inte 

ersätta alla bortfall 

Ohanterlig påverkan/ 
Finns inga reservrutiner 

som kan ersätta bortfallet. 

Tabell 3: Numeriska beroendenivåer och förklaring till dessa. 
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Slutsats 
Värnamo kommun kommer inrikta sig på att inom det geografiska området arbeta 

för åtgärder och samverkan för att förhindra och hantera risker inom riskkategorin 

Extern påverkan och riskerna antagonistisk attack samt dricksvattenbortfall.   

Värnamo kommun kommer prioritera framtagande av åtgärder inom 

samhällsviktiga verksamheter som har stora konsekvenser för människors liv och 

hälsa och samhällets funktionalitet, vilket innebär stora konsekvenser för andra 

verksamheter, om de inte fungerar. Vilka verksamheter som har stor och allvarlig 

påverkan på andra verksamheter vid bortfall styrks ytterligare genom 

beroendebedömningarna.  

Det kan konstateras att de senaste decenniernas digitaliseringen har påverkat hur 

sårbarheterna och beroendenivåerna ser ut i dagsläget.  

Kommunen kommer i andra hand se över behovet av åtgärdsmöjligheter inom de 

verksamheter som har hög sårbarhetsnivåer oberoende av konsekvensnivåernas 

fördelning. 

Värnamo kommun kommer arbeta med att minska beroendet mot interna och 

externa verksamheter om möjligt. Förbättrat samarbetet med verksamheter som 

anses betydande för de egna verksamheterna kommer också prioriteras.  

Vidare arbete  
Resultatet från Risk- och sårbarhetsanalysen och dess bakomliggande processer 

används för att identifiera åtgärder som läggs in i kommunens Åtgärdsplan för 

krisberedskap 2019–202225. 

Analysen används även vid revidering av kommunens krisledningsplanering, för 

att öka beredskapen inför och effektivisera agerandet vid en händelse.  

Sekretess 
Kommunens riskanalys finns i sin helhet tillgänglig på kommunens webb. 

Listorna över identifierad samhällsviktig verksamhet är sekretessreglerade, 

därmed kan utlämning nekas eller så kan viss inskränkning av information 

förekomma vid begäran om utlämning. 

Sårbarhetsanalyser och beroendeanalyser är sekretessreglerade, därmed kan 

utlämning nekas eller så kan viss inskränkning av information förekomma vid 

begäran om utlämning.  

Risk- och sårbarhetsanalysen finns i sin helhet tillgänglig på kommunens 

webb. 

Åtgärdsplan för krisberedskap är delvis sekretessreglerad och därmed kan viss 

inskränkning av information förekomma vid begäran om utlämning. Bilaga I, II 

och III är sekretessreglerade.  

 

 
25 Åtgärdsplan för krisberedskap 2019-2022; Dnr: 19.3000.170 
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 Risk- och Sårbarhetsanalys 2019–2022 

 

Revidering 
Inför varje ny mandatperiod ska kommunen göra en ny bedömning av 

kommunens sårbarheter och publicera resultatet i risk- och sårbarhetsanalysen. 

Kommunens beredskapssamordnare ansvarar för att detta arbete genomförs.  
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 Risk- och Sårbarhetsanalys 2019–2022 

 

          Bilaga I 

Felkällor och förbättringsområden 

 

• Samtliga samhällsviktiga verksamheter eller funktioner inom kommunen har 

inte sårbarhetsprövats, då vissa funktioner är av subjektiv eller tillfällig 

karaktär. Exempel på verksamheter är det politiska systemet och andra 

ledningssystem som kommunen samverkar i. Dessa verksamheter har därför 

endast prövats utifrån beroende perspektiv. De är därmed bedömda, men har 

inte lika mycket underlag som de objektiva verksamheterna.  

• Risk- och sårbarhetsanalysens arbetsprocess har ändrats något i förhållande 

till arbetet som gjorts under föregående mandatperioder26. Resultaten från de 

första sårbarhetsanalyserna och beroendeprövningarna kan därför skilja sig 

från de sist genomförda på grund av att det nya konceptet har lärts in under 

arbetsgång och därmed har processen beprövats samt utvecklats med tiden.  

• Vissa verksamheter delar kritiska processer med varandra vilket har lett till 

att vissa mindre uppdrag har lämnats utanför bedömningarna, då de 

uppmärksammats sent i arbete. Uppdragens konsekvenser vid bortfall har 

noterats i sammanställningen och de har inkluderats i likartade uppdrag hos 

de ansvariga förvaltningarna. De har därmed bedömts att vidare värderingar 

inte behöver genomföras denna mandatperiod, men att de kritiska 

processerna bör inkluderas från start nästa mandatperiod 2023–2026.  

• Det fanns vissa svårigheter att utvärdera de verksamheter som har 

kommunens förvaltningar som närmaste kund jämfört med de verksamheter 

som har allmänheten som kund. Det var svårt att jämföra verksamheterna 

och bedömningarna inom kommuninriktade verksamheter behövde förklaras 

tydligare. Eventuella ändringar i arbetsprocessen kan behöva göras inför 

nästa mandatperiod, så att processerna blir bättre anpassade för de 

verksamheters som ska bedömas.  

• På grund av bristande fantasi, vilket återges i riskanalysen27, kan 

verksamheters betydelse ha missbedömts, konsekvensnivåerna kan vara 

feluppfattade och sårbarheterna kan vara missvisande utifrån okända 

händelser eller magnituder på händelser. Detta tar arbetsgruppen hänsyn till 

vid framtagande av åtgärder.  

• De kommunala samhällsviktiga bolagens sårbarhet bedöms inte i analysen, 

utan endast kommunala verksamheters beroende av dessa. Därmed kan det 

vara svårt att peka på förbättringspunkter för bolagen i åtgärdsplanen, utan 

istället måste åtgärder göras inom de förvaltningsägda verksamheterna. 

Nästa mandatperiod bör bolagens sårbarhetsutvärderingar inkluderas i den 

kommunövergripande analysen.  

 

 

 
26 Sårbarhetsanalyserna frångår numera direkta scenarion, för att bättre passa ihop med ett 

kontinuitetshanteringsperspektiv samt för att ge en mer generell bild av kommunens sårbarheter. 
27 Riskanalysen 2019–2022; Dnr: 19.2692.170 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2019-11-13 

Justerare

§ 127 Dnr: UHN.2018.259

Internkontroll 2019

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att godkänna internkontrollen 2019 och remitteras till kommunstyrelsen
att tillstyrka förslagna åtgärder

Ärendebeskrivning
I reglementet för internkontroll ska nämnden redovisa resultatet över 
utförd internkontroll avseende kontrollområden och kontrollmoment i 
den omfattning som fastställts i internkontrollplanen.
Upphandlingsnämnden beslutade 9 januari 2019, § 8 om vilka 
kontrollområden som ska utgöra internkontrollplan för 2019. 

Förslag till beslut
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta 
att godkänna internkontrollen 2019 och remitteras till kommunstyrelsen 
att tillstyrka förslagna åtgärder 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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 1 (2)

Internkontroll 2019, redovisning

Ärendebeskrivning

I reglementet för internkontroll ska nämnden redovisa resultatet 
över utförd internkontroll avseende kontrollområden och 
kontrollmoment i den omfattning som fastställts i 
internkontrollplanen.

Upphandlingsnämnden beslutade 9 januari 2019, § 8 om vilka 
kontrollområden som ska utgöra internkontrollplan för 2019. 

Beslutsförslag

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta

att godkänna internkontrollen 2019 och remitteras till 
kommunstyrelsen

att tillstyrka förslagna åtgärder

Armend Aliu Mattias Hultqvist
Projektledare Upphandlingschef

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-10-16

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2018.259
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Utredning

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2019, § 7 om 
organisationsöversyn. Upphandlingsförvaltningens verksamhet 
avseende logistik och fordonshantering överförs från 
upphandlingsnämnden till servicenämnden från 1 april 2019. 
Kontrollområden för logistik hanteras av servicenämnden. 

Avdelning Kontrollområde Resultat Åtgärd

Rutin för att hantering av 
sekretesshandlingar

Efter samtal med samtliga 
anställda vid 
upphandlingsavdelningen, 
fastställs det att alla 
anställda är medvetna om 
att rutinen finns. 
Tillämpningen av rutinen 
är av blandat resultat.

Avdelningen behöver ta upp 
rutinen för regelbunden 
genomgång så att det 
säkerställs att alla anställda 
vet vad som gäller och hur 
rutinen ska tillämpas, 
samtidigt som man bör/ska 
hålla rutinen ”levande”. 
Förslaget är att avdelningen 
tar upp arbetet i helgrupp 
2ggr/år t.ex. på APT: maj, 
november.

Rutin för hantering av GDPR

Efter samtal med samtliga 
anställda vid 
upphandlingsavdelningen, 
fastställs det att alla är 
medvetna om att rutinen 
finns. Tillämpningen av 
rutinen är av blandat 
resultat.

Avdelningen behöver ta upp 
rutinen för regelbunden 
genomgång så att det 
säkerställs att alla anställda 
vet vad som gäller och hur 
rutinen ska tillämpas, 
samtidigt som man bör hålla 
rutinen ”levande”. Förslaget är 
att avdelningen tar upp arbetet 
i helgrupp 2ggr/år t.ex. på 
APT april, december.

Rutin för nyanställda

Rutinen finns och används 
dock upplevs det lite olika 
(både bra och mindre bra) 
av de olika anställda.

Samtal ska genomföras med 
de senast anställda för att 
avgöra vilka delar av rutinen 
som upplevdes som 
svåra/sämre i syfte om att 
justera dessa för att få fram en 
ännu bättre rutin. Förslaget är 
att avdelningen tar upp detta 
arbete i helgrupp t.ex. på APT 
januari, mars.

Upphandling

Rutin tillsammans med 
upphandlingsenheten för 
upplägg av nya leverantörer i 
e-handel (Edionet)

Resultatet icke mätbar då 
Edionet har kommit igång 
så sent som oktober 2019.

Edionet fungerar och kan 
användas för det syfte som det 
är tänkt. En ny rutin för 
införande av nya leverantörer i 
marknadsplatsen (Raindance) 
ska tas fram.
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Reglemente för intern kontroll 

§ 1. Syfte
Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att 
följande uppnås:
· ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
· tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
· efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Den interna kontrollen ska utgå från en analys av sannolikhet och konsekvens av risker i 
verksamheten.
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Anvisningar till reglemente 2017

§ 2. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär rätt till att lämna råd, ge anvisningar, 
göra påpekande och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om 
förändringar.

§ 3. Nämnderna
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 6:7. Det är alltid 
respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. 
I detta ansvar ligger att, utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, 
utforma regler och anvisningar för den interna kontrollen anpassad till respektive 
nämnds organisation. 

Varje nämnd skall fastställa:
• Hur rapportering av intern kontroll ska gå till
• Hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras
• Hur nyanställda ska utbildas i vad den interna kontrollen är
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Anvisningar till reglemente 2017

§ 4. Förvaltningschefen
Förvaltningschefen ansvarar för att minst en gång per år skriftligen rapportera till 
nämnden och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. 
Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden.

§ 5-6. Verksamhetsansvariga och övriga anställda
Avsikterna med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta 
felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den omedelbara 
rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för 
att komma tillrätta med fel och brister. Brister som hittas i internkontrollarbetet ska 
dokumenteras.
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Anvisningar till reglemente 2017

§ 7. Styrning och uppföljning av intern kontroll
Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och 
innebörden av denna. Nämnden ska också planera och prioritera arbetet med 
utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. 

Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en 
risk- och väsentlighetsanalys genomföras. Identifierade risker bedöms utifrån 
sannolikhet och konsekvens. Med sannolikhet avses sannolikheten för att risken 
inträffar och fel uppstår. Med konsekvens avses politiska, ekonomiska, mänskliga, 
tekniska konsekvenser som uppstår vid fel.
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Anvisningar till reglemente 2017

§ 8. Åtgärdsplan intern kontroll
Åtgärdsplan för den kommande interna kontrollen ska upprättas av nämnden senast 
under februari månad. Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från 
risk- och väsentlighetsanalys. Kommunstyrelsen har möjlighet att begära särskild 
åtgärdsplan av kontrollområde för enskild eller samtliga nämnder, vid behov.

Åtgärdsplan för intern kontroll ska innehålla:
• Vilka processer (rutiner/system) samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
• Vem som ansvarar för uppföljningen
• Kontrollmetod
• Omfattningen på uppföljningen (frekvens)
• Till vem, och när rapporteringen ska ske
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Reglemente för Upphandlingsnämnden 
Förutom vad som stadgas i Lagen om offentlig upphandling, kommunallagen samt övriga 
specialförfattningar ska följande reglemente gälla för upphandlingsnämnden. 

§ 1 Verksamhetsområde 
Upphandlingsnämnden ansvarar för kommunens upphandlingsverksamhet samt att 
upphandlingarna genomförs enligt gällande upphandlingslagstiftning samt i enlighet med 
kommunens särskilda föreskrifter/beslut/delegationer. 

Upphandlingsnämnden har det strategiska och övergripande ansvaret för konkurrensfrågorna 
inom kommunen. 

Upphandlingsnämnden ansvarar för administration och skötsel av kommunens fordon. 

Upphandlingsnämnden ansvarar för kommunens varudistributionscenteral. 

Upphandlingsnämnden ansvarar för kommunens e-handel. 

Upphandlingsnämnden ansvarar för kommunens samtliga leverantörsfakturor. 
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Intern kontroll 2019

Informera och 
kommunicera

Kontrollaktiviteter

Förbättring

Uppföljning

Riskbedömning

Kontrollmiljö
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Risk- & väsentlighetsanalys

Konsekvens

4 – Allvarlig 4 8 12 16

3 – Kännbar 3 6 9 12

2 – Lindrig 2 4 6 8

1 – Försumbar 1 2 3 4

1 – Osannolik 2 – Mindre 
sannolik

3 – Möjlig 4 – Sannolik Sannolikhet

VOR-Matris

Sannolikhetsnivåer för fel: Ger följande poäng:
Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå 1
Mindre sannolik risken är mycket liten att fel ska uppstå 2
Möjlig det finns risk för att fel ska uppstå 3
Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå 4
Konsekvenser vid fel: Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:
Försumbar är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 1
Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun 2
Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommun 3
Allvarlig är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 4
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Upphandlingsenheten

Ansvarar för kommunens upphandlingsverksamhet samt att upphandlingarna genomförs enligt 
gällande upphandlingslagstiftning samt i enlighet med kommunens särskilda 
föreskrifter/beslut/delegationer.

Upphandlingsnämnden har det strategiska och övergripande ansvaret för konkurrensfrågorna inom 
kommunen. 

Granskningsområde Kontroll av Kontrollansvar Utfört Metod Rapportering Riskbedömning

Upphandlingsenheten
Rutin för hantering av 
sekretesshandlingar

Andreas 
Holmer 31-dec-19

Mätning, kontroll 
av rutiner Förvaltningschefen

Mindre 
sannolik/Allvarlig

Upphandlingsenheten Runtin för hantering GDPR
Andreas 
Holmer 31-dec-19

Mätning, kontroll 
av rutiner Förvaltningschefen

Mindre 
sannolik/Allvarlig

Upphandlingsenheten
Rutin för information till 
nyanställda

Andreas 
Holmer 31-dec-19

Mätning, kontroll 
av rutiner Förvaltningschefen Möjlig/Kännbar

Att kontrollera regler/rutiner för upphandlingsenheten utifrån genomförd risk- och 

väsentlighetsanalys.

Förslag till Intern kontrollplan 2019:

213



Fakturaenheten
Ansvarar för kommunens samtliga leverantörsfakturor

Ansvar för kommunens e-handel

Att kontrollera regler/rutiner för fakturaenheten utifrån genomförd risk- och 

väsentlighetsanalys.

Förslag till Intern kontrollplan 2019:

Granskningsområde Kontroll av
Kontrolla
nsvar Utfört Metod Rapportering Riskbedömning

Fakturaenheten

Rutin tillsammans med 
upphandlingsenheten för upplägg av nya 
leverantörer i e-handel (edionet) (1)

Linda 
Nyström 31-dec-19

Mätning, kontroll av 
rutiner Förvaltningschefen Sannolik/Lindrig

Fakturaenheten Rutin för information till nyanställda
Linda 
Nyström 31-dec-19

Mätning, kontroll av 
rutiner Förvaltningschefen Möjlig/Kännbar
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Logistikenheten

Ansvarar för kommunens varudistributionscenteral

Ansvarar för administration och skötsel av kommunens fordon

Att kontrollera regler/rutiner för logistikenheten utifrån genomförd risk- och 

väsentlighetsanalys.

Förslag till Intern kontrollplan 2019:

Granskningsområde Kontroll av Kontrollansvar Utfört Metod Rapportering Riskbedömning

Logistikenheten

Rutin för 
hantering/planering 
turschema DC Mattias Hultqvist 31-dec-19

Mätning, kontroll av 
rutiner Förvaltningschefen Möjlig/Kännbar

Logistikenheten
Rutin för information till 
nyanställda Mattias Hultqvist 31-dec-19

Mätning, kontroll av 
rutiner Förvaltningschefen Möjlig/Kännbar
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Medborgarnämnden 2019-12-04 

Justerare

§ 140 Dnr: MBN.2019.6

Intern kontroll 2019 - uppföljning

Beslut
Medborgarnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av den interna kontrollen 2019

samt
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern
kontroll enligt kommunfullmäktiges reglemente. Uppföljningen
av denna ska redovisas för kommunstyrelsen senast i januari
månad kommande år.

Planen för 2019 års interna kontroll innehåller 13 områden som
har granskats under året. Vissa av punkterna har även redovisats 
till nämnd i en halvårsuppföljning enligt vad nämnden har 
beslutat. Vid upptäckta brister eller avvikelser i samband med 
kontrollmomenten har detta uppmärksammats till ansvarig chef 
och åtgärdats. 

Uppföljningen av den interna kontrollen för 2019 påvisar att 
förvaltningen och nämnden fortsatt behöver arbeta med att 
utveckla den interna kontrollen och säkerställa att kvaliteten 
följs upp, både på individ- och verksamhetsnivå. Som en del i 
det arbetet beslutade medborgarnämnden 6 november 2019 § 
113 att anta ett nytt ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Utefter det har förvaltningsledningen förankrat 
det i ett kvalitetsårshjul för verksamheterna. Ytterligare en del i 
att säkerställa kvaliteten på individnivå är införandet av egen 
kontroll vid delåret som en delrapportering till den interna 
kontrollen. 

Medborgarförvaltningen har inkommit med tjänsteskrivelse 
daterad 21 oktober 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta
att godkänna redovisningen av den interna kontrollen 2019

samt
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-21

Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2019.6

 1 (3)

Intern kontroll 2019 – uppföljning 

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern
kontroll enligt kommunfullmäktiges reglemente. Uppföljningen
av denna ska redovisas för kommunstyrelsen senast i januari
månad kommande år.

Planen för 2019 års interna kontroll innehåller 13 områden som
har granskats under året. Vissa av punkterna har även redovisats 
till nämnd i en halvårsuppföljning enligt vad nämnden har 
beslutat. Vid upptäckta brister eller avvikelser i samband med 
kontrollmomenten har detta uppmärksammats till ansvarig chef 
och åtgärdats. 

Uppföljningen av den interna kontrollen för 2019 påvisar att 
förvaltningen och nämnden fortsatt behöver arbeta med att 
utveckla den interna kontrollen och säkerställa att kvaliteten 
följs upp, både på individ- och verksamhetsnivå. Som en del i 
det arbetet beslutade medborgarnämnden 6 november 2019 § 
113 att anta ett nytt ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Utefter det har förvaltningsledningen förankrat 
det i ett kvalitetsårshjul för verksamheterna. Ytterligare en del i 
att säkerställa kvaliteten på individnivå är införandet av egen 
kontroll vid delåret som en delrapportering till den interna 
kontrollen. 

Beslutsförslag

Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta

att godkänna redovisningen av den interna kontrollen 2019
samt

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Ida Vesterlund Heidi Skov Ragnar
Kvalitetsutvecklare Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-21

Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2019.6

 2 (3)

Utredning

Planen för 2019 års interna kontroll innehöll 13 områden som 
har granskas under året.

1. Granskning av delegationsbeslut 

Uppföljning: Delegationsbeslut har granskats av nämndens 
utsedda granskare och delgivits nämndens ledamöter en gång 
per månad.

2. Granskning av fattade biståndsbeslut

Uppföljning: Biståndsbeslut har granskats av nämndens utsedda 
granskare och delgivits nämndens ledamöter en gång per månad. 
Inga allvarliga brister har framkommit genom granskningen. 
Mindre brister har delgivits tjänstemän och åtgärdats under året.

3. Kontroll av inkomna synpunkter och klagomål   

Uppföljning: Sammanställning för 2019 enligt bilaga 1.

4. Kontroll av inkomna avvikelser

Uppföljning: Sammanställning för 2019 enligt bilaga 1.

5-6. Granskning av genomförandeplaner och vårdplaner

Uppföljning: Barn- och ungdomssektionerna har utfört 
granskning genom stickkontroller enligt bilaga 2.1.

Vuxensektionen har utfört granskning genom stickkontroller 
enligt bilaga 2.2.

7. Återkrav

Uppföljning: Återkravslistan och rutiner för återbetalning har 
granskats och delgivits nämndens ledamöter en gång per månad 
genom nämndens granskare. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-21

Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2019.6

 3 (3)

8. Rapportering av placeringar på institution, HVB/SIS samt 
i konsulentstödda familjehem

Uppföljning: Rapportering till nämnden har gjorts regelbundet 
av representanter från barn- och ungdomssektionerna, 
vuxensektionen, och ekonomisektionen.

9. Fakturering tolkuppdrag

Uppföljning: Kontroll av fakturerade uppdrag har gjorts och 
redovisas i bilaga 3.

10. Hemmaplanslösningar – Granskning av ärende som lett 
till placering HVB

Uppföljning: Rapportering till nämnden har gjorts regelbundet 
av representanter från barn- och ungdomssektionen, 
ekonomisektionen och vuxensektionen gällande HVB/SIS 
placeringar för 2019.

11. Granskning av kontrollistor flyktingmottagning

Uppföljning: Kontroll av mottagna listor har gjorts kontinuerligt 
under året och säkerställt rätt antal och klassificering i 
flyktingmottagandet. Se bilaga 3.

12. Kontroll att nämndens mål och styrdokument reviderats, 
registrerats och publicerats

Uppföljning: Kontroll har genomförts och redovisas i bilaga 4.

13. Kontroll av representation

Uppföljning: Kontroll har genomförts via stickprovskontroller 
av verifikat. Se bilaga 5.
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Bilaga uppföljning internkontroll avseende punkterna 3-4: Avstämning per 21/11 2019 

Antal per typ av rapport

Typ Antal
Avvikelse 35
Lex Sarah 11
Personuppgiftsincident 3
Regional avvikelse 5
Synpunkt/klagomål 3
Tillbud 6

Rapporter per sektion

Sektion Antal
Arbete & Välfärd 1
Barn 16
Ekonomiskt bistånd 9
Förebyggande insatser 2
SAM (avvikelser i regional samverkan) 4
Tidiga insatser 3
Ungdom 20
Vuxen 8
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Lex Sarah

Berörd sektion Kategori

Barn Risk för missförhållande

Barn Bristande rutin

Barn Sammanbrott

Barn Sammanbrott

Barn Sammanbrott

SAM Risk för missförhållande

Ekonomiskt bistånd Risk för missförhållande

Barn Sammanbrott

Ungdom Brist i handläggning

Barn Kvalitetsbrist

Barn Risk för missförhållande

Avvikelser

Kategori Antal

Administration 3

Arbetsmiljö 3

Bemötande 1

Brist i handläggning 3

Brist i information/kommunikation 4

Brist i extern samverkan 3

Brist i intern samverkan 5

Bristande rutin 14

Bruten sekretess 2

Dokumentation (utebliven, bristande) 3

Hot och våld 3

Kvalitetsbrist 2

Otillräckliga resurser/kunskaper 1

Risk för missförhållande 4

Rättssäkerhet 1

Sammanbrott 4

Teknisk utrustning /system 7
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    November 2019 

Internkontroll Myndighet Barn och Myndighet Ungdom – Vårdplan och genomförandeplan 

Avser perioden Juni 2019 – November 2019 

 

UNGDOM 

Insats    Genomförandeplan    Vårdplan 

1. Placering SoL  Nej, ingen 2019    Nej, ingen 2019 
Stödboende     
 
2. Placering SoL  Nej, ingen 2019    Nej, ingen 2019 
Stödboende 
 
3. Uppdrag stödboende  behövs ej      behövs ej   
Uppföljning gjord 
 
4. Uppdrag stödboende  behövs ej      behövs ej   
Uppdrag finns  
 
5. Placering LVU  Ja (gjord för 8 mån. sedan)    Ja 
       
6. Uppdrag stödboende  behövs ej      behövs ej  
             
7. Placering SoL  Ja      Ja 
Stödboende 
 
8. Uppdrag stödboende  behövs ej      behövs ej   
 
9. Prof. Kontaktperson  behövs ej      behövs ej   
Uppdrag finns  
   
10. Öppenvårdsinsats  behövs ej      behövs ej 
Behandlare    
      
 

 Gällande punkt 1, finns ingen uppföljning under 2019. Genomförandeplan och vårdplan finns 
från 2018 och även uppföljning dec. 2018. 

 Gällande punkt 2, ingen uppföljning 2019, avslutad 2019‐07‐30 

 Punkt 6 saknar uppdrag och uppföljning. 

 Punkt 8 saknar uppdrag (övervägande gjort kring SoL‐placeringen). 

 Punkt 10 saknar uppdrag. 
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    November 2019 

 

 

BARN     

Insats    Genomförandeplan    Vårdplan 

1.  Kontaktperson  Ja      ‐   
   
2. Prof. Kontaktperson  ‐      ‐   
Uppdrag finns    
 
3. Placering LVU  nej      ja 
     
4. Stödkontakt  ‐      ‐   
Uppdrag finns 
   
5. Placering LVU  nej      ja    
   
6. Kontaktfamilj   nej      nej 
   
7. Stödkontakt  ‐       ‐ 
        
8. Placering LVU  nej      nej   
       
9. Kontaktperson  ‐      ‐ 
           
10. Placering SoL  nej      ja   
            
 

 Punkt 1, uppföljning gjord. 

 Punkt 3, ej kunnat genomföra placeringen ännu (handräckning gjord) 

 Punkt 4, uppföljning gjord. 

 Punkt 5, återkallelse LVU (befinner sig utomlands) 

 Punkt 6, uppföljning gjord 

 Punkt 8, kort placering (enligt beslut 190712 – upphör 190805) 
 Punkt 9, uppföljning gjord 
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    Maj 2019 

Internkontroll Barnsektionen och ungdomssektionen – Vårdplan och genomförandeplan 

Avser perioden dec. 2018 – maj 2019 

 

UNGDOM 

Insats    Genomförandeplan    Vårdplan 

1. Placering SoL  nej      ja   
 
2. Placering LVU  ja      ja   
 
3. Placering stödboende  nej      ja 
 
4. Öppenvård   nej‐ungdomsbeh.     Nej, behövs ej 

ja‐galaxen      Nej, behövs ej 
 
*5. Familjehem  nej (2017)      nej (2017) 
   
6. Öppenvård    nej      nej 
    (galaxen och fam.beh.)         
   
*7. Familjehem  nej (2016)      nej (2016)   
 
8. Placering SoL  ja      ja   
 
9. Öppenvård   nej      behövs ej 
    (prof. Kontaktperson) 
   
10. Öppenvård  nej       behövs ej  
    (prof. Kontaktperson)   
 
11. Öppenvård  nej      behövs ej  
    (prof. Kontaktperson och fam.beh.) 
 
12. Placering LVU  ja      ja 
 
 
I två av fallen (nr. 1 och 3) gällande avsaknad av genomförandeplan vid placering finns det felaktiga 

genomförandeplaner, varav en inte upprättad ännu. Ansvarig handläggare kommer att få den 

informationen om att göra rätt. 

Uppdrag till utförare finns i alla ”öppenvårdsinsatserna”. 

*= handläggare tillhör familjehemsgruppen (därav blev det 12 ungdomsärenden) 
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    Maj 2019 

 

BARN     

Insats    Genomförandeplan    Vårdplan 

1.   Öppenvård  ja      behövs ej 
(Prof. Kontaktperson) 
   
2. Kontaktfamilj  nej      behövs ej 
       
3. Jourhem    nej      ja 
   
4. Kontaktfamilj  ja       behövs ej 
   
5. Familjehem   ja      nej 
   
6. Öppenvård   nej      behövs ej 
    (familjebeh.) 
   
7. Familjehem   nej (2017)      ja (1 år gammal)
      
8. Familjehem   nej      nej 
       
9. Familjehem   nej      ja (nästan 1,5 år gammal)
         
10. Kontaktfamilj  nej      behövs ej 
       Öppenvård  ja      behövs ej 
   
 
nr. 10 gällande avsaknad av genomförandeplan vid kontaktfamilj så finns det felaktig 
genomförandeplan. 
Punkt 3: genomförandeplanen är pågående, men ej klar. Punkt 5 har en icke upprättad 
genomförandeplan och är troligtvis inte klar då vissa stycken har kursiv text i dokumentet. 
Vid öppenvårdsinsatserna finns uppdrag till utförare. 
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Redovisning av internkontroll MBN; punkt 5 och 6-vårdplaner och genomförandeplaner 

Hur har internkontrollpunkten genomförts?
Tex:  Internkontroll har skett inom vuxensektionen genom att slumpvis välja ut 15 antal 
ärenden, (ca 10 %) som var aktuella under 2019 och där klienten har haft insats i form av 
öppenvård genom biståndsbeslut enligt SoL 4:1. Kontrollen har bestått i att undersöka om 
det finns vårdplaner samt genomförandeplaner i ärendena.

 

Antal ärenden som granskats? 15 
 

 

Ärende Finns 
vårdplan? 

Har vårdplanen en 
tydlig 
problemformulering? 

Svarar vårdplanen på vad 
som ska göras samt vilket 
stöd den enskilde har 
behov av? (övergripande)

Har vårdplanen 
tydliga mål med 
insatsen? 

Finns 
genomförandeplan?

Svarar genomförandeplanen på 
hur och när insatserna ska 
utföras samt vem som ansvarar 
för utförandet?

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
2 Ja Ja Ja Ja Nej Nej
3 Nej Nej Nej Nej Nej Nej
4 Nej Nej Nej Nej Nej Nej
5 Ja Ja Nej Ja Ja Ja
6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
8 Ja Nej Nej Ja Ja Ja
9 Nej Nej Nej Nej Nej Nej
10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
11 Ja Ja Ja Ja Nej Nej
12 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
13 Ja Ja Ja Ja Nej Nej
14 Ja Ja Ja Ja Nej Nej
15 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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Internkontroll vuxensektionen Medborgarförvaltningen för perioden december 2018 ‐maj 2019 

Uppföljning Vårdplan och genomförandeplan 

 

Internkontroll har skett inom vuxensektionen genom att slumpvis välja ut 14 ärenden, (ca 10 %) som 

var aktuella under 2018 och där klienten har haft insats i form av öppenvård genom biståndsbeslut 

enligt  SoL  4:1.  Kontrollen  har  bestått  i  att  undersöka  om  det  finns  vårdplaner  samt 

genomförandeplaner  i  ärendena.  Vårdplanen  upprättas  av  socialsekreteraren  tillsammans  med 

klienten  och  ska  innehålla  vad  den  enskilde  behöver  för  stöttning  och  hjälp.  Vårdplanen  är 

övergripande och ska svara på frågan vad som ska göras. Genomförandeplanen upprättas av den som 

ska utföra  insatsen tillsammans med klienten. Genomförandeplanen är detaljerad och ska svara på 

frågan hur insatserna ska utföras.  

 

Av 14 kontrollerade ärenden fanns det aktuell vårdplan i 11 ärenden. Av de 11 vårdplanerna 

bedömdes alla vara av god kvalitet. Det var tydligt beskrivet vad som var klientens problem samt mål 

med insatsen, vad som skulle göras och vem som var ansvarig för uppdraget. I 2 ärenden är 

vårdplanen inte reviderad och i 1 ärende saknas vårdplan helt.  

 

Aktuella genomförandeplaner fanns i 5 av 14 ärenden. I 9 ärenden saknas genomförandeplan helt 

eller var inte reviderade. 

 

Föregående ett halvår sedan visade kontrollen på liknande resultat. Efter det har gruppledarna fått i 

uppdrag att särskilt uppmärksamma vårdplaner och genomförandeplaner vid ärendegenomgång 

tillsammans med socialsekreterare/behandlare. Ny rutin har även skrivits kring upprättande av 

genomförandeplan.  
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Internkontroll 2019 

 

Kontrollområde  

9. Fakturering tolkuppdrag Under perioden januari 2019 – oktober 2019 har vi 

fakturerat 9448 st uppdrag vilket är för samtliga 

tolkkostnader.  

 

 

11. Flyktingmottagning klassificering Under perioden oktober 2018 - september 2019 har vi 

kontrollerat och fått schablonersättning för samtliga 

individer som vi har bosatt i Värnamo kommun. 

 

 

 

 

Carola Nordin 

Sektionschef 
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Kontrollområde: 
12. Mål- och styrdokument 

Hur har internkontrollpunkten genomförts?
Kontrollpunkten har granskats utifrån kommunstyrelsens beslutade kontrollmoment: 

- Rapport från Evolution, avstämning mot utgångsläget och slutrapport
- Avstämning om styrdokumenten är publicerade på varnamo.se och Nettan
- Säkra att endast gällande versioner av styrdokument finns på varnamo.se och Nettan

Vid avstämning 22 november 2019 av medborgarnämndens och medborgarförvaltningens 
mål- och styrdokument finns totalt 19 styrdokument, varav ett som inte är klart utifrån den 
lista som lämnats in till kommunstyrelsen i samband med slutredovisningen av mål- och 
styrdokumentsprojektet. Avstämningen har genomförts enligt de kontrollmoment som 
kommunstyrelsen beslutat om (KS 2017-12-04 § 513). 

Styrdokument som inte är klara vid avstämning 22 november 2019: 
 Personalförsörjningsstrategi  riktlinjer för personalförsörjning 

(beräknas vara klart 2020) 

Alla medborgarnämnden/medborgarförvaltningens styrdokument finns publicerade på 
www.varnamo.se och/eller den interna webben, Nettan. 

Verksamhetsrutiner
Medborgarförvaltningen arbetar aktivt med att få rutinerna samlade och skapa en systematik 
kring revidering och uppdatering av dessa för att säkerställa att endast gällande rutiner syns på 
Nettan. Alla rutiner och styrdokument finns i verksamhetssystemet Evolution för att 
säkerställa att det endast finns ett original. Under 2019 har en koppling mellan Evolution och 
Nettan upprättats och på medborgarförvaltningens sidor på Nettan syns därmed endast de 
rutiner som är uppdaterade, gällande och som har godkänts av ansvarig funktion.  
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Bilaga 

Uppföljning Internkontroll 2019 

13. Redovisning representation 

En kontroll av samtliga 12 verifikationer för representation har gjorts för år 2019 tom november och 

granskningen visade att redovisningen av kostnader skett enligt regler och riktlinjer.  

 

 

Magnus Sandgrehn 

Ekonom 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Omsorgsnämnden 2019-12-11 

Justerare

§ 167 Dnr: ON.2018.94

Internkontroll 2019

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontroll 2019 samt,
att överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Den 20 februari 2019 beslutade omsorgsnämnden att godkänna 
nedanstående förslag till åtgärdsplan intern kontroll 2019.

1. Dokumentation kring brukaren
2. Analysarbetet kring avvikelser och synpunkter i verksamheten.
3. Biståndsbesluten, politikergranskning – Biståndsbeslut rapporteras 

en gång per kvartal till omsorgsnämnden och politikergranskning 
rapporteras till omsorgsnämnden månadsvis.

4. Intern samverkan kring brukaren.
5. Personalomsättningen
6. Ekonomiskt utfall – Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 

den 16 oktober 2018, § 398, att budgetuppföljningarna under 2019 
skulle ske per 30 april, 31 augusti (delårsbokslut), 31 oktober och 
årsbokslut. Omsorgsnämnden har ett flertal gånger på 
nämndssammanträdena fått information om att 
budgetuppföljningarna kommer att ske på detta sätt från och med 
2019.

7. Hantering av brukares privata medel – Redovisas till 
omsorgsnämnden i december varje år.

8. Brandskyddsarbete – Redovisas till omsorgsnämnden i februari 
varje år.

9. Upprätthåller omsorgsnämnden lagkraven LSS – lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, vad gäller personlig assistans. 

10. Styrdokument Den 5 februari 2019, § 35, beslutade 
kommunstyrelsen att ålägga samtliga nämnder att i intern kontroll 
för 2019 ha kontrollerat att nämndens styrdokument reviderats, 
arkiverats och publicerats, i överensstämmelse med inlämnad lista i 
slutrapport i projektet implementering av riktlinjer för mål- och 
styrdokument.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse den
24 september 2019.

Förslag till beslut
Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden besluta
att godkänna uppföljning av internkontroll 2019 samt, 
att överlämna den till kommunstyrelsen.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Omsorgsnämnden 2019-12-11 

Justerare

(Forts.) § 167 

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
Omsorgschef
Utvecklingsstrateg
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-24

Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Dnr: ON.2018.94

 1 (11)

Internkontroll 2019
Den 20 februari 2019 beslutade omsorgsnämnden att godkänna 
nedanstående förslag till åtgärdsplan intern kontroll 2019.

1. Dokumentation kring brukaren

2. Analysarbetet kring avvikelser och synpunkter i 
verksamheten.

3. Biståndsbesluten, politikergranskning – Biståndsbeslut 
rapporteras en gång per kvartal till omsorgsnämnden och 
politikergranskning rapporteras till omsorgsnämnden 
månadsvis.

4. Intern samverkan kring brukaren.

5. Personalomsättningen

6. Ekonomiskt utfall – Kommunstyrelsen beslutade vid 
sammanträdet den 16 oktober 2018, § 398, att 
budgetuppföljningarna under 2019 skulle ske per 30 april, 31 
augusti (delårsbokslut), 31 oktober och årsbokslut. 
Omsorgsnämnden har ett flertal gånger på 
nämndssammanträdena fått information om att 
budgetuppföljningarna kommer att ske på detta sätt från och 
med 2019.

7. Hantering av brukares privata medel – Redovisas till 
omsorgsnämnden i december varje år.

8. Brandskyddsarbete – Redovisas till omsorgsnämnden i 
februari varje år.

9. Upprätthåller omsorgsnämnden lagkraven LSS – lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, vad gäller 
personlig assistans. 

10. Styrdokument
Den 5 februari 2019, § 35, beslutade kommunstyrelsen att 
ålägga samtliga nämnder att i intern kontroll för 2019 ha 
kontrollerat att nämndens styrdokument reviderats, 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-24

Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Dnr: ON.2018.94

 2 (11)

arkiverats och publicerats, i överensstämmelse med 
inlämnad lista i slutrapport i projektet implementering av 
riktlinjer för mål- och styrdokument.

Beslutsförslag

Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden besluta

att godkänna uppföljning av internkontroll för 2019 samt
att överlämna den till kommunstyrelsen

Rigmor Åstrand Broberg Ulrika Gustafsson
Utvecklingsstrateg Omsorgschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-24

Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Dnr: ON.2018.94

 3 (11)

Utredning

                       
1. Dokumentation kring brukaren

I verksamhetssystemet Magna Cura har nedanstående granskats 
och i högra kolumnen framgår resultatet.

Antal genomlästa beslut 
och journaler

Resultat 
Parentesen 2018

Tydliga och 
uppföljningsbara mål i 
besluten

18 hemtjänstbeslut
16 LSS beslut, 
servicebostad och daglig 
verksamhet

100 %   
(60 %)

Tydliga hur – i 
genomförandeplanen

16 planer i hemtjänsten
(12 av 16)
20 planer i gruppbostad, 
servicebostad, daglig 
verksamhet, (16 av 20)

78 %  
(51 %) 

Dokumentation, 
varför inskrivning 
hemsjukvård och ej 
besök på vårdcentral

40 HSL journaler 43 % 
(0 %)

Kommentar: Det har skett en klar förbättring av dokumentation 
på alla tre ovanstående granskade områden. Den stora 
förbättringen som biståndshandläggarna har gjort kommer i hög 
grad att underlätta när personalen ute i verksamheterna ska
skriva genomförandeplaner och formulera mål för insatsen 
tillsammans med brukarna.

2. Analysarbete kring avvikelser och synpunkter i verksamheten

Både rapporterade avvikelser och inlämnade synpunkter är en 
viktig del i verksamhetens kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 
kap 5 § 3.

Avvikelser

Personalen rapporterar avvikelser i verksamhetssystemet Magna 
Cura. De absolut vanligaste avvikelserna är kring fall och 
läkemedel. I någon mån kring omvårdnadshändelser. 
På APT diskuterar chef och arbetslaget avvikelserna, varför det 
hände och hur man kan förebygga att det upprepas. 
Om rapporteringen sker i ”rätt” omfattning är mycket svårt att 
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bedöma. Nedan visar antalet avvikelser under perioden 
2018-10-01 – 2019-10-01.

Arbetslag Antal 
avvikelser

Antal 
brukare

Antal avvikelser 
per brukare

Hemtjänst Bredäng 71 53 1,3
Hemtjänst City 148 42 3,5
Linneberg 1 141 24 5,9
Luddö B 99 18 5,5
Lindgården 1 80 16 5,0
Gruppbostad 
Citronvägen

4 5 0,8

Gruppbostad 
Brännerigatan

11 6 1,8

Gruppbostad 
Parkgatan

3 6 0,5

Kommentar: Tabellen ovan visar att antal rapporterade 
avvikelser per brukare skiljer en hel del mellan de olika 
verksamheterna. Att antalet avvikelser på särskilt boende är flest 
per brukare kan bero på att antalen fall och läkemedel för en 
äldre multisjuk grupp ofta blir många. Att rapportera så få 
avvikelser som personalen på Parkgatan och Citronvägen gör 
väcker frågan om man verkligen använder sig av denna 
skyldighet.

Synpunkter

Synpunkter lämnas av brukare eller anhöriga antingen via en 
blankett, e-post eller Värnamo kommuns hemsida – synpunkter. 
Majoriteten av inlämnade synpunkter kommer från anhöriga. De 
synpunkter som utgör klagomål och där personen önskar svar, 
vidarebefordras av utvecklingsstrategen till ansvarig chef för att 
besvaras. 
Samtidigt får chefen en utredningsmall som ska fyllas i för att 
ringa in eventuella systemfel kring händelsen som kan vara en 
lärdom för det förebyggande arbetet. Mallen ska åter till 
utvecklingsstrategen för sammanställning och som underlag för 
ledningens kvalitetsarbete. 
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Utredningsmallen har lämnats in i följande omfattning:

2018                           43 %
2019 tom september  19 %

Detta resultat är presenterat på ledningsgruppen den
25 september 2019.
Från den 9 september 2019 ska med undantag av 
sekretessärenden svaren på framförda klagomål publiceras på 
hemsidan.

3. Biståndsbeslut och granskningsrapporter

Biståndsbeslut redovisas för omsorgsnämnden kvartalsvis och 
granskningsrapporter redovisas till omsorgsnämnden per månad. 

4. Intern samverkan kring brukaren

Intern samverkan är ett område det ständigt finns 
förbättringspotential. Nedan redovisas erfarenheter från några 
olika områden där samverkan mellan olika yrkesgrupper kan 
förbättras.

Erfarenheter från IM – individuellt möte 

IM inom funktionshinderomsorgen, pågick som projekt under 
2018 till halvårsskiftet 2019.
Syftet med IM som ersatte tidigare individkonferens var att 
professionerna möts och tillsammans med brukaren planera 
boende och sysselsättning. 
Mötet ska ske en gång per år för varje brukare och varje 
profession ska dokumentera det som beslutats.

Vid 20 genomlästa LSS journaler har stödassistenter 
dokumenterat om att de haft IM i tre journaler. 
18 HSL journaler har lästs igenom och där har sjuksköterskan 
och rehab dokumenterat i 1 av dem. 
Att sjuksköterskan inte dokumenterat beror på att hon sällan 
deltar blir kallad av kontaktmannen till dessa möten. De två 
sjuksköterskorna som arbetar inom funktionshinderomsorgen 
har i höst påtalat att de önskar vara med i större utsträckning 
vilket nu sker. De har ansvar för 140 brukare så de kan dock 
endast delta då behovet är uttalat. Arbetsterapeut och eller 
fysioterapeut är all Biståndsbeslut –genomförandeplan
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Vid genomläsning av biståndsbeslut och genomförandeplaner 
ser man ibland att målen i beslutet inte finns med i 
genomförandeplanen. T ex står det i beslutet att brukaren ska; 
vara delaktig i olika moment för att bibehålla funktionsförmåga 
men i genomförandeplanen framgår inte hur denna delaktighet 
ska ta sig utryck. 

Kommentar: årets internkontroll visar som tidigare år att 
personalen samverkar men att i dokumentationen följa 
överenskommelser om vad som beslutats och hur det ska utföras 
är svårt. tid med.

5. Personalomsättningen

Personalomsättning nedan visar 2014-2016 på de 
tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst för pension eller gått 
till annan arbetsgivare, procent.

2014 2015 2016 2017 2018
Områdeschefer säbo 0 0 11,1 25,4 11,1
Områdeschefer 
hemtjänst 

20,0 20,0 0 20,5 20,0

Områdeschefer LSS 0 0 33,3 0 12,3
Områdeschefer vård-
rehab 

0 33 33,3 0 25,0

Biståndshandläggare 0 29,6 7,7 6,4 5,4
Sjuksköterskor 25,0 19,1 32,4 20,3 18,7
Arbetsterapeuter 8,7 16,7 0 0 4,3
Fysioterapeuter 23,5 23,5 11,1 43,1 0
Vård- och 
omsorgspersonal ÄO 

5,9 6,2 5,2 7,2 5,9

Vård- och 
omsorgspersonal FO 

5,0 7,6 7,6 6,0 16,0

Administratör 22,2 0 0 0 0,6

Kommentar: I professioner med få anställda blir 
personalomsättningen i procent hög men används ändå för att 
möjliggöra jämförelse.

Med undantag av 2016 slutar årligen chefer inom hemtjänsten 
vilket inte beror på pensionsavgångar. 
Personalomsättningen för stödassistenter och personlig assistans 
i funktionshinderomsorgen har ökat 10 % mellan 2017 och 
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2018. Efter att under många år haft en hög personalomsättning i 
gruppen fysioterapeuter har ingen slutat under 2018.

Nedan redovisas endast personalomsättningen exklusive 
pensionsavgångar. Kommunstyrelsen har 2019 beslutat att 
personalomsättningen i Värnamo kommun exklusive 
pensionsavgångar ska uppgå till max 6 %. Denna siffra kan säga 
något om trivsel hos medarbetare men inget om 
kompetensförsörjningsbehovet.
Omsorgsförvaltningen har redan uppnått det målet.

Andel som slutat på egen begäran fram till och med oktober
2016 2017 2018 2019
3,9 % 4,7 % 3,2 % 5,8 %

                       6. Ekonomiskt utfall

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 16 oktober 
2018, § 398, att budgetuppföljningarna under 2019 skulle ske 
per 30 april, 31 augusti (delårsbokslut), 31 oktober och 
årsbokslut. Omsorgsnämnden har ett flertal gånger på 
nämndssammanträdena fått information om att 
budgetuppföljningarna kommer att ske på detta sätt från och 
med 2019.

7. Hantering av brukares privata medel

Redovisas till omsorgsnämnden kvartalsvis.

8. Brandskyddsarbete

Redovisas till omsorgsnämnden i februari varje år.

9. Upprätthåller omsorgsnämnden lagkraven LSS, 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
vad gäller personlig assistans. 

Här handlar interkontrollen om omsorgsnämnden upprätthåller 
lagkraven i LSS med fokus på svårigheterna att rekrytera 
personliga assistenter. 

9 a §   Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt 
utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den 
som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver 
hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, 
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att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande 
behov).

För att beviljas denna insats förutsätts att man tillhör någon av 
personkretsen nedan:

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2. Har betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre 
våld eller kroppslig sjukdom, eller

3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 
som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora 
och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 
och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För att bedöma om omsorgsnämnden upprätthåller lagkraven har 
följande kontrollerats:

1.Verkställs besluten inom 3 månader
2. Kontinuiteten för brukaren – personalomsättning och 
sjukfrånvaro
3. Personalens utbildningsbakgrund
4. Chefens förutsättningar
5. Arbetsmiljön för personlig assistans

1.Verkställs besluten inom 3 månader

Vid kontroll av beslut om personlig assistans 2017, 2018 och 
hittills 2019, har alla beslut verkställts inom 3 månader

2. Kontinuiteten för brukaren – personalomsättning och 
sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro Personalomsättning 
inkl pensionsavgångar 
(tillsvidareanställda)

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Personlig
assistent

13,1 
%

10,3 8,7 7,4 15,4 16,0

Under
sköterska

8,7 % 9,8 8,6 5,7 9,4 5,4
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Kommentar: både sjukfrånvaron och personalomsättningen 
bland personlig assistans är år från år högre än för 
undersköterskor i äldreomsorgen. Till skillnad från 
undersköterskor har sjukfrånvaron dock minskat bland personlig 
assistans de senaste tre åren. 
Vad gäller personalomsättningen ökar den år från år till skillnad 
mot undersköterskor där personalomsättningen minskar under 
ovanstående period.
Personalomsättningen 2018 är bland personlig assistent tre 
gånger så hög som för undersköterskor.

3. Personalens utbildningsbakgrund

Bland de 43 tillsvidare anställda assistenterna är 58 % utbildade 
undersköterskor. Övriga har i varierad omfattning erfarenhet av 
omvårdnadsarbete. I särskilt boende är andelen utbildade 
undersköterskor runt 90 %. 

4. Chefens förutsättningar

Någon av cheferna säger att man uppfattar sig som en 
”bemanningschef”. Det är ständigt brist på personal och de har 
annons ute hela tiden. De måste lägga flera timmar varje vecka 
för att lösa frånvaro speciellt korttidsfrånvaron förorsakar 
mycket arbete. Återkommande måste de beordra personal att 
arbeta för att lösa bemanningen.

Att följa upp verksamheten och säkra kvalitén finns inte mycket 
tid till. Chefens mesta arbetstid går till att lösa akuta problem.
En vikarierande chef med lång chefserfarenhet uttryckte att det 
är ”livsfarligt” att vara chef för personlig assistans. 
Man har väldigt lite kontroll då det är oerhört svårt att bedöma 
kvalitén på det arbete de anställda utför.

5. Arbetsmiljön för personlig assistans 

Det cheferna hör från sin personal är följande:

Positivt med arbetet

 Ett mycket självständigt arbete
 Allt fokus kan läggas på en brukare och att göra det bästa 

för den personen

Negativt med arbetet
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 Ensamarbete
 Att arbeta nära anhöriga innebär att man är speciellt utsatt för 

synpunkter på utförda arbetsuppgifter. Arbetsmiljön i vissa 
hem inte är så lättarbetad

 Unik anställning så till vida att inte bara arbetsgivaren 
kan säga upp personal även brukaren har rätt att göra det. 
En del brukare ”avslutar” personal efter personal.

 Brist på personal gör att anställda till och från blir 
beordrade att arbeta vilket påverka privatlivet negativt

Övrigt 

Regeringen har tillsatt en utredare som ska göra en översyn av 
yrket personlig assistent. Uppdraget ska vara slutfört januari 
2020 och belysa arbetsförhållanden inklusive 
arbetsledningsansvaret, vilka arbetsuppgifter som ska ingå i 
yrket samt fortbildningsinsatser. Dessutom ska villkoren i 
kommunal och privat verksamhet beskrivas.

Kommentar: fattade beslut kan verkställas inom beslutat tid 3 
månader, även om det ofta kräver en stor och komplicerad 
arbetsinsats av chefen. Chefen måste vidare lägga stor del av 
arbetstiden på att lösa akuta problem vilket innebär att arbetet 
med att upprätthålla kvalité i verksamheten kan bli lidande. 
Kvalitén kan också påverkas av att så stor del av personliga 
assistans är outbildade, dessutom väljer fler år från år att sluta.

10. Styrdokument

Internkontroll styrdokument enligt – Riktlinjer för mål och 
styrdokument redovisades muntligt på nämnden 2018-12-12, 
§ 149.
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Slutsatser
Avvikelser

I en del arbetslag behöver ytterligare fokus sättas på 
rapporteringen av avvikelser som en del i kvalitetsarbetet.

Synpunkter

Som ytterligare en del i kvalitetsarbetet måste områdescheferna 
börja använda utredningsmallen som möjliggör för ledningen att 
ha en överblick över arbetet.

Personalomsättning

Som tidigare år belysts slutar någon områdeschef inom 
hemtjänsten varje år. I internkontrollen 2018 beskrevs det 
pågående arbetet med översyn av chefens uppdrag samt tankar 
kring att inrätta en pooltjänst. I omsorgsförvaltningen snart 
genomförda omorganisation har detta vägts in och förändringen 
syftar till att stödja första linjens chefer på ett bättre sätt. 
Förvaltningen arbetar med en mer strukturerad uppföljning kring 
varför medarbetare väljer att sluta. 

Personlig assistans

I internkontrollen 2018 handlade en punkt om konsekvenser av 
olösta bemanningsuppdrag vilket i allra störst utsträckning 
drabbar personlig assistans.  Vikarierande sektionschef Gilda 
Johansson har tillsammans med personalen arbetat fram ett 
förslag till förändrad organisation inom 
funktionshinderomsorgen. Områdeschefernas arbetsuppgifter 
ska renodlas så dubbelarbete undviks i förhållande till 
administratörerna. Detta tillsammans med 
omsorgsförvaltningens omorganisation där roller kring stöd i 
form av till exempel lokaler, IT, bemanning med mera görs 
tydligare.
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Åtgärdsplan intern kontroll för omsorgsnämndens verksamhet 2019

Nr Vad ska kontrolleras Utgår från ledningssystem 
SOSFS 2011:9

Metod Frekvens Genomförs av Ansvarig

1 Dokumentation
Vård- och Rehab; HSL 
journaler,
Äldreomsorg; 
Socialjournal 
ochgenomförandeplaner
Funktionshinderomsorg; 
och LSS journal och 
genomförandeplaner
Sektion myndighet; 
Biståndsutredningar

Process HSL samt process 
gemensam - dokumentation

Stickprovskontroller i 
verksamhetssystemet Magna Cura 
samt via verksamhetsuppföljning

2 gånger/år Områdeschef
Utvecklingsstrateg
MAS-medicinskt 
ansvarig sjuksköterska

Sektionschef
bitr 
omsorgschef

2 Äldre- och 
funktionshindersorg samt 
Vård- och Rehab
Avvikelser, klagomål samt 
lex Sara och Maria

Process gemensam – rapportera 
avvikelser

Stickprovskontroller av 
arbetet/analysen samt via 
verksamhetsuppföljning

1  gång/år Utvecklingsstrateg
MAS
Områdeschef

Sektions
chefer

3 Biståndsbesluten Process biståndshandläggning – 
handlägga ärenden om bistånd

Genom stickprov läsa olika typer av 
beslut. Går ärendet att följa och 
förstå

1 gång/ 
månad

En majoritet- 
respektive en 
oppositionspolitiker i 
omsorgsnämnden

Omsorgs
nämnden

4 Intern samverkan kring 
brukarna

Process gemensam –samverkan 
internt

Uppföljning av intern samverkan t 
ex individkonferensen och 
vårdplanering

1 gång/år Utvecklingsstrateg
Utvecklingsledare

Utvecklings
chef

5 Personalomsättning Process personal – när en 
medarbetare slutar

Yrkesgrupper redovisas för sig samt 
analys av genomförda 
avgångssamtal

1 gång/år Förvaltningssekreterar
e
Utvecklingsstrateg

Sektionschef
bitr 
omsorgschef
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6 Ekonomiskt utfall Process ekonomi - 
månadsuppföljning

Månadsvis utfall och internbudget 
från ekonomisystemet samt 
kommentar till resultatet.

12 ggr/år Ekonom
Sektionschef
Områdeschef

Omsorgschef

7 Hanteringen av brukares 
privata medel  

Process ekonomi – privata 
medel

Besök i alla LSS gruppbostäder 
samt SÄBO och personlig assistens, 
20 % av brukarnas medel granskas 
slumpvis

1 gång/år Ekonomiassistent Ekonom

8 Brandskyddsarbete Process administration – 
brandskydd

Granskning sker av att  åtgärder 
vidtagits som behövs för att 
förebygga brand och förhindra eller 
begränsa skador till följd av brand

1 gång/år Områdeschef
Sammanställs av 
larm- och 
säkerhetssamordnare

Utvecklings
chef

9 Riskanalys* 
• Upprätthåller 
omsorgsnämnden 
lagkraven LSS, vad gäller 
personlig assistans

Kvalité- och 
utvecklingsenheten

Omsorgschef

10 Styrdokument Process administration Se till att nämndens styrdokument 
reviderats, arkiverats och 
publicerats, i överensstämmelse 
med inlämnad lista i slutrapport i 
projektet implementering Riktlinjer 
för mål och styrdokument

Nämndsekreteraren Omsorgschef

*i planen finns årligen punkter som uppmärksammats genom genomförda riskanalyser vid t ex organisationsförändringar, införandet av nya metoder, 
information genom avvikelse, klagomål och andra rapporteringar m m .

/Rigmor Åstrand-Broberg  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2019-12-18 

Justerare

§ 115 Dnr: SN.2019.41

Uppföljning internkontroll 2019

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna samtliga av servicenämnden beslutade 
internkontrollpunkter för 2019 följt gällande rutiner

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern kontroll 
enligt kommunfullmäktiges reglemente. Som grund för planen ska 
riskanalyser genomföras. Av planen ska sedan framgå vad som ska 
granskas under året, vem som är ansvarig för granskningen och när 
granskningen ska rapporteras till nämnden. Uppföljningen av 
internkontrollen ska redovisas till berörd nämnd utifrån beslutad 
tidsplan.
Servicenämnden har beslutat om internkontroll för 2019 enligt följande.

 Granska att dokumenthanteringsplanen följs
 Granska att rehabiliteringsplan upprättas enligt gällande rutin
 Granska att rutin för incidentrapportering följs
 Granska att rutinen för att hantera antalet licenser på IT- 

avdelningen följs
 Granska att servicenämndens styrdokument revideras, arkiveras 

och publiceras i enlighet med inlämnad lista i slutrapport i 
projektet implementering Riktlinjer för mål och styrdokument

 Granska att beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige gällande servicenämndens verksamhet 
verkställs

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att godkänna samtliga av servicenämnden beslutade 
internkontrollpunkter för 2019 följt gällande rutiner

Beslut expedieras till:
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Uppföljning internkontroll 2019

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern 
kontroll enligt kommunfullmäktiges reglemente. Som grund för 
planen ska riskanalyser genomföras. Av planen ska sedan 
framgå vad som ska granskas under året, vem som är ansvarig 
för granskningen och när granskningen ska rapporteras till 
nämnden. Uppföljningen av internkontrollen ska redovisas till 
berörd nämnd utifrån beslutad tidsplan.

Servicenämnden har beslutat om internkontroll för 2019 enligt 
följande.

 Granska att dokumenthanteringsplanen följs
 Granska att rehabiliteringsplan upprättas enligt gällande 

rutin
 Granska att rutin för incidentrapportering följs
 Granska att rutinen för att hantera antalet licenser på IT- 

avdelningen följs
 Granska att servicenämndens styrdokument revideras, 

arkiveras och publiceras i enlighet med inlämnad lista i 
slutrapport i projektet implementering Riktlinjer för mål 
och styrdokument

 Granska att beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige gällande servicenämndens 
verksamhet verkställs

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna samtliga av servicenämnden beslutade 
internkontrollpunkter för 2019 följt gällande rutiner

Anneli Andersson
Förvaltningschef
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Utredning

Granska att dokumenthanteringsplanen följs

En genomgång av dokumenthanteringsplanen har gjorts i 
samtliga verksamheter. Någon verksamhet är mer involverad än 
andra. Exempelvis kontaktcenter kring gallring av uppgifter i 
Artvise kundtjänstsystem, Trio besökssystem och kommunens 
röstbrevlådor. I dessa system sker numera gallring med automatik 
efter att inställningar gjorts utifrån gallringstider. 
Schemaläggningsuppgifter och nyckelkvittenser sker löpande 
med två avstämningar per år. Uppgifter i Trio ska i dagsläget 
uppdateras och resas av förvaltningarna med detta sker 
bristfälligt. Tillsammans med IT har kontaktcenter tagit fram en 
lösning som inom kort kommer att hjälpa alla förvaltningar att ta 
bort personer som inte längre jobbar i kommunen. Lösningen 
innebär att när en medarbetare slutar ska det med automatik 
skickas ett mail till närmsta chef om att lägga ett ärende om 
avslut av abonnemang och då rensas det även från Trio. I övrigt 
pågår arbetet inom samtliga förvaltningar.

Granska att rehabiliteringsplan upprättas enligt gällande rutin

Rehabiliteringsplan ska upprättas vid längre sjukskrivningar. En 
genomgång har gjorts inom samtliga verksamheter och detta görs 
men något undantag. Åtgärder kommer att vidtas för att samtliga 
verksamheter följer gällande rutin.

Granska att rutin för incidentrapportering följs

I de fallen incident inträffat har hantering följt gällande rutiner.

Granska att rutinen för att hantera antalet licenser på IT-avdelningen följs

IT-avdelningen har bra kontroll över de licenser som rör Microsoft. Antalet 
aktiva användare ökar hela tiden men licenser köps till i den takt som krävs. 
Avstämning görs löpande och dialog med förvaltningarna förs kontinuerligt. 
Officelicenser går inte att överinteckna. Antalet Skype Enterprise ökar kraftigt 
och kommer att kompletteras löpande. Systemet för kontoskapande (MIM) är 
uppsatt så inte licenser låses till användare som inte är aktiva. Det medför 
automatiskt bättre kontroll av antalet licenser.
Avstämning och rapportering av antalet licenser görs tillsammans med 
Microsofts återförsäljare vid årets slut.
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Granska att servicenämndens styrdokument revideras, arkiveras 
och publiceras i enlighet med inlämnad lista i slutrapport i 
projektet implementering Riktlinjer för mål och styrdokument

I de fall styrdokument har reviderats har gällande rutiner följts.

Granska att beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
gällande servicenämndens verksamhet verkställs

Samtliga beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
har verkställts under året.
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 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-01-22 

Justerare

§ 1 Dnr: TU.2019.36

Redovisning av intern kontroll 2019

Beslut
Tekniska utskottet beslutar
att godkänna tekniska förvaltningens redovisning av utförd intern 

kontroll 2019

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska utskottet/nämnden 
redovisa resultatet över utförd intern kontroll avseende 
kontrollområden och kontrollmoment i den omfattning som 
fastställts i internkontrollplan. 
Tekniska utskottet beslutade den 12 mars 2019 § 61 
kontrollområden som utgör intern kontrollplan för 2019. 
Resultatet presenteras i bilaga.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska utskottet besluta                                                                                 
att godkänna tekniska förvaltningens redovisning av utförd intern 

kontroll 2019                                                                                            

Beslut skickas till:
Kommunenstyrelsen
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Intern kontroll 2019

Ärendebeskrivning

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

Tekniska utskottet beslutade den 12 mars 2019 § 61 
kontrollområden som utgör intern kontrollplan för 2019. 
Resultatet presenteras i bilaga.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens redovisning av utförd 
intern kontroll 2019

Annika Rosenqvist Jesper du Rietz
Enhetschef Förvaltningschef
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Internkontrollreglemente för tekniska förvaltningen 2019
Rutin/system Kontrollmoment Ans Kontr.ansv Frekvens Anm. Avvikelse,

rapportering
Övrigt

Revidera, uppdatera, 
informera berörda 
personer

Avdelningschefer Förvaltningschef TuBeredskap/Jourverksamhet

Rutiner för beredskaper och jourverksamhet har setts över för halkbekämpning, ledningsläckage och 
fastighet. Personal ingående i beredskapen blir systematiskt insatta i rutinerna. Avdelningscheferna har 
kontrollerat.

Uppföljning av att 
skriftliga rutiner finns och 
ska följas, info till berörd 
personal

Avdelningschef
Fastighetsavd

Förvaltningschef 1gång/år TuBrandlarmsanläggningar

Skriftliga rutiner finns vad gäller de automatiska brandlarmen. Anläggningsskötare finns. OK!
Rutiner revideras och systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) förtydligas 2020. 

Skriftliga rutiner skapas, 
info till berörd personal

Avdelningschefer Förvaltningschef 1 gång/år TuReservkraft, rutin o kontroll 
inom VA, fastighet, fritid och 
Gata/Park

Skriftliga rutiner finns i driftinsturktionerna på vattenverken. På reningsverken finns rutiner och utsedd 
personal som kontrollerar rerservkraftverken. Reseervkraft vid fastigheter har kontrolleras systematiskt. 
Extra reservkraftverk (mindre) inventerats. Vi större elavbrott har reservkraft och beredskap fungerat.
Stående punkt

Fordon o redskapskontroll,
Fritid

Uppföljning av kontroller, 
besiktningar och 
typgodkännande på 
samtliga fordon o 
redskap.

Avdelningschef, 
Fritid

Förvaltningschef 1 gång/år Tu
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Listan över fordon och redskap med tillhörande dokument har kompletterats med tydliga dokumenterade 
rutiner som kvalitetssäkrar att vi löpande har kontroll på fordon och redskap

Uppföljning Avdelningschef
Gata/Park

Förvaltningschef 1gång/år TuSnöröjning/halkbekämpning 
vid fastigheter

Rutiner är utarbetade och ska kommuniceras ut till berörd personal i första hand och även till 
verksamheterna. Ansvaret för internkontroll 2019 förs över till Gata/Park.

Inventering, uppföljning Avdelningschef 
fritid

Förvaltningschef 1 gång/år TuUppföljning av befintlighet 
och efterlevnad av 
skötselprogram och 
underhållsprogram för 
fritidsanläggningarna samt 
egenkontroll

Drift & Skötselprogram samt egenkontroll finns och uppdateras kontinuerligt. En större uppdatering med 
påföljande genomgång i arbetslaget kommer att ske under perioden jan-feb 2020.

Sker enligt miljöplanen Avdelningschef 
fastighet

Förvaltningschef 1gång/år Tu Tu 
20190312 
§61

Fastighetsavdelningen 
byggnationer

Alla större byggprojekt följer vi intentionerna i miljöplanen: Plan för Värnamo kommuns miljöarbete. Fokus 
är på energi och miljö.
Föreslås utgå som pkt 2020.Med anledning av att rutinen processas mm. för att bygga enligt 
miljöstandarden är etablerad. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen 2019-12-18 

Justerare

§106  Dnr: SN.2019.43

Förslag till effektivisering för kundens räkning, 
barn och utbildningsförvaltningen

Beslut
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kostverksamheten att genomföra effektiviseringen vid 
industriprogrammet och fordonsprogrammet
att uppdra åt kostverksamheten att upprätta en kommunikationsplan 
inför effektiviseringen 
att remittera ärendet till barn och utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Ett effektiviseringsuppdrag är lagt på kommunens förvaltningar om 1 
procent 2020 och ytterligare 0,5 procent kommande två år, 2021 samt 
2022 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2019 § 136. För 
kostverksamheten innebär detta att hjälpa kunderna hitta 
effektiviseringar för att hålla nere kostnaderna. Som ett led i 
förvaltningens uppdrag att hjälpa kunden barn- och 
utbildningsförvaltningen har kostverksamheten identifierat en möjlig 
effektivisering av verksamheten. Förslaget innebär att kostverksamheten 
inte längre finns närvarande i verksamheterna på Industriprogrammet 
samt Fordonsprogrammet.
Effektiviseringen innebär en besparing om cirka 530 000kronor för 
kunden, barn och utbildningsförvaltningen genom att elever vid 
Industriprogrammet samt Fordonsprogrammet äter alla sina luncher på 
Finnvedens gymnasium.

Servicenämnden har behandlat ärendet 20 november 2019, § 95.

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att uppdra åt kostverksamheten att genomföra effektiviseringen vid 
industriprogrammet och fordonsprogrammet
att uppdra åt kostverksamheten att upprätta en kommunikationsplan 
inför effektiviseringen 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för remittering av ärendet 
till barn och utbildningsförvaltningen

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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Förslag till effektivisering för kundens räkning, 
barn och utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Ett effektiviseringsuppdrag är lagt på kommunens förvaltningar 
om 1 procent 2020 och ytterligare 0,5 procent kommande två år, 
2021 samt 2022 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 
2019 § 136. För kostverksamheten innebär detta att hjälpa 
kunderna hitta effektiviseringar för att hålla nere kostnaderna. 
Som ett led i förvaltningens uppdrag att hjälpa kunden barn- och 
utbildningsförvaltningen har kostverksamheten identifierat en 
möjlig effektivisering av verksamheten. Förslaget innebär att 
kostverksamheten inte längre finns närvarande i verksamheterna 
på Industriprogrammet samt Fordonsprogrammet.

Effektiviseringen innebär en besparing om cirka 530 000kronor 
för kunden, barn och utbildningsförvaltningen genom att elever 
vid Industriprogrammet samt Fordonsprogrammet äter alla sina 
luncher på Finnvedens gymnasium.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att uppdra åt kostverksamheten att genomföra effektiviseringen 
vid Industriprogrammet och Fordonsprogrammet

att uppdra åt kostverksamheten att upprätta en 
kommunikationsplan inför effektiviseringen 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för remittering av 
ärendet till barn och utbildningsförvaltningen

Charlotta Nielsen Nylander Annelie Andersson
Kostchef Förvaltningschef
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Utredning

För att hjälpa barn och utbildningsförvaltningen att hålla nere 
kostnaderna utifrån det effektiviseringsuppdrag som ligger har 
kostverksamheten tittat på de kök där insatsen från 
kostverksamheten är väldigt liten men som i det stora hela 
kostar en hel del pengar i förhållande till antalet elever som äter 
i dessa verksamheter.

Kostverksamheten bedriver idag kök på 23 förskolor och 20 
skolor. Verksamheten bedrivs utifrån tre olika driftsformer; 
tillagningskök, mottagningskök och serveringskök. I dagsläget 
bedriver kostverksamheten ett tillagningskök på Finnvedens 
gymnasium samt serveringskök på Industriprogrammet och 
Fordonsprogrammet. 

På Industriprogrammet äter i snitt 15 elever per dag och på 
Fordonsprogrammet finns idag 73 inskrivna. På 
Industriprogrammet äter idag fem klasser. Tre klasser äter bara 1 
dag i veckan på Industriprogrammet. Resterande dagar äter 
eleverna på Finnvedens gymnasium eller är på praktik. Den 
klass som äter flest dagar på Industriprogrammet äter där tre 
dagar i veckan, resterande dagar på Finnvedens gymnasium.

Gemensamt för dessa två verksamheter är att maten lagas på 
Finnvedens gymnasium och distribueras av kommunens 
upphandlade distributör till respektive kök på 
Industriprogrammet och Fordonsprogrammet. 

Köken bemannas med måltidsbiträden med en omfattning av 32 
procent eller 3 timmar per dag på Industriprogrammet och med 
62 procent eller fem timmar per dag på Fordonsprogrammet. I 
samband med heltid som norm och det faktum att medarbetaren 
i köket på Fordonsprogrammet har gått i pension måste 
kostverksamheten anställa någon på heltid trots att behovet inte 
är så stort. En liknande situation har uppstått på 
Industriprogrammet som är en ny verksamhet. Där är behovet 32 
procent men återigen måste kostverksamheten anställa på heltid. 
Kostverksamheten kan åberopa undantag för dessa verksamheter 
men det är endast en tillfällig lösning som på sikt måste hanteras 
utifrån heltid som norm. Att anställa på heltid är dessutom ett 
sätt att skapa attraktivare anställningar.
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Kostverksamheten menar att eleverna på både 
Industriprogrammet och Fordonsprogrammet skulle kunna äta 
sina måltider i matsalen på Finnvedens gymnasium eller i någon 
av kostverksamhetens andra matsalar. Detta då eleverna redan 
idag äter sina måltider vissa dagar på Finnvedens gymnasium. 
På så sätt skulle kostverksamheten inte behöva anställa personal 
för den lilla tid som behovet avser. Kostnader för matsvinn, 
transporter och drift av lokalerna försvinner samtidigt som 
eleverna får äta mat lagad på plats.

Kostnaderna för att driva dessa två kök uppgår i dag till cirka 
530 000 kr per år, exklusive transporter.

Riskbedömning  

Vilka konsekvenser den här förändringen har för eleverna på 
Industriprogrammet och Fordonsprogrammet är svårt för 
kostverksamheten att veta. Men konsekvenserna rent 
kostnadsmässigt anser kostverksamheten vara så pass höga att 
en diskussion kring eventuella lösningar måste föras. 
Kostnaderna för personal är idag cirka 380 000 kr men då ska 
det tas i beaktning att kostnaderna blir ännu högre för kunden 
den dagen heltid måste erbjudas och då undantag inte längre 
finns. Att anställa någon tillsvidare på bara 32 procent är inte 
möjligt oavsett en undantagsorganisation eller inte.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2019-12-18 

Justerare

§ 107 Dnr: SN.2019.42

Förslag till effektivisering för kundens räkning, 
omsorgsförvaltningen

Beslut
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kostverksamheten att genomföra effektiviseringen genom 
att stänga Myntan och Valdemar
att uppdra åt kostverksamheten att upprätta en kommunikationsplan 
inför effektiviseringen 
att remittera ärendet till omsorgsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Ett effektiviseringsuppdrag är lagt på kommunens förvaltningar om 1 
procent 2020 och ytterligare 0,5 procent kommande två år, 2021 samt 
2022 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2019 § 136. För 
kostverksamheten innebär detta att hjälpa kunderna hitta 
effektiviseringar för att hålla nere kostnaderna. Som ett led i 
förvaltningens uppdrag att hjälpa kunden, omsorgsförvaltningen samt 
det uppdrag som servicenämnden gett kostverksamheten 2019-10-09 
§89 har kostverksamheten identifierat en möjlig effektivisering av 
verksamheten. Förslaget innebär att kostverksamheten inte längre finns 
närvarande i verksamheterna på Myntan samt Valdemar.
Effektiviseringen innebär en besparing om cirka 1 270 000 kr för 
kunden, omsorgsförvaltningen genom att boende på Myntan och 
Valdemar hänvisas till serviceförvaltningens seniorrestauranger på 
Luddö och Rörestorpsgården.

Servicenämnden har behandlat ärendet 20 november 2019, § 96.

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att uppdra åt kostverksamheten att genomföra effektiviseringen genom 
att stänga Myntan och Valdemar
att uppdra åt kostverksamheten att upprätta en kommunikationsplan 
inför effektiviseringen 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för remittering av ärendet 
till omsorgsförvaltningen

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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Förslag till effektivisering för kundens räkning, 
omsorgsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Ett effektiviseringsuppdrag är lagt på kommunens förvaltningar 
om 1 procent 2020 och ytterligare 0,5 procent kommande två år, 
2021 samt 2022 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 
2019 § 136. För kostverksamheten innebär detta att hjälpa 
kunderna hitta effektiviseringar för att hålla nere kostnaderna. 
Som ett led i förvaltningens uppdrag att hjälpa kunden, 
omsorgsförvaltningen samt det uppdrag som servicenämnden 
gett kostverksamheten 2019-10-09 §89 har kostverksamheten 
identifierat en möjlig effektivisering av verksamheten. Förslaget 
innebär att kostverksamheten inte längre finns närvarande i 
verksamheterna på Myntan samt Valdemar.

Effektiviseringen innebär en besparing om cirka 1 270 000 kr 
för kunden, omsorgsförvaltningen genom att boende på Myntan 
och Valdemar hänvisas till serviceförvaltningens 
seniorrestauranger på Luddö och Rörestorpsgården.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att uppdra åt kostverksamheten att genomföra effektiviseringen 
genom att stänga Myntan och Valdemar

att uppdra åt kostverksamheten att upprätta en 
kommunikationsplan inför effektiviseringen 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för remittering av 
ärendet till omsorgsförvaltningen

Charlotta Nielsen Nylander Annelie Andersson
Kostchef Förvaltningschef
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Utredning

För att hjälpa omsorgsförvaltningen att hålla nere kostnaderna 
utifrån det effektiviseringsuppdrag som ligger har 
kostverksamheten tittat på de kök där insatsen från 
kostverksamheten är väldigt liten men som i det stora hela 
kostar en hel del pengar i förhållande till antal pensionärer som 
äter i dessa verksamheter.

Kostverksamheten bedriver idag kök i fem olika verksamheter i 
omsorgen. Tre restauranger som drivs som tillagningskök och 
två matsalar som drivs som serveringskök.

Matsalarna på Valdemar och Myntan besöks i stort sett inte av 
några externa gäster överhuvudtaget. På Myntan finns idag inga 
externa gäster och på Valdemar kommer i snitt 1 extern gäst per 
dag. Antalet gäster med biståndsbeslut är i snitt 18 på Valdemar 
och 10 på Myntan. Sedan sommaren 2019 har matsalen varit 
stängd på Myntan och de med behov av matdistribution har 
beviljats detta.

Tidigare var både Myntan och Valdemar så kallade särskilda 
boenden men har de senaste åren varit så kallade ordinärt 
boende. Men, matsalarna har funnits kvar och drivits på samma 
sätt som då det var ett särskilt boende.

I takt med att fler och fler gäster sviker serviceförvaltningens 
seniorrestauranger har diskussioner förts i kostverksamheten 
gällande hur man ska öka antalet gäster till 
serviceförvaltningens restauranger. Priset på måltiderna har varit 
en del av anledningen till att färre gäster besöker restaurangerna. 
Om verksamheten kan få ner kostnaderna för måltiderna 
kommer det att få en positiv effekt på måltidspriserna även för 
externa kunder. Att också begränsa antalet restauranger skulle i 
förlängningen kunna öka antalet besökare i de resterande 
restaurangerna och på så sätt öka samvaro, umgänge och trivsel. 

Kostverksamheten anser det vara viktigare att ha få restauranger 
som är välbesökta än flera restauranger med få gäster i varje 
restaurang. Att därför hänvisa gäster från Valdemar och Myntan 
till resterande restauranger ser kostverksamheten som ett sätt att 
skapa ovannämnda miljö.

261



TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-13

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2019.42

 3 (3)

Riskbedömning  

En sådan förändring som beskrivs i utredningen får till viss del 
konsekvenser för kunderna på både Myntan och Valdemar. 
Men, det finns fortfarande möjlighet för dessa kunder att komma 
till serviceförvaltningens seniorrestauranger för måltider, social 
samvaro och umgänge. I de fall då detta inte är möjligt finns 
möjlighet för kunden att som alla andra ansöka om 
matdistribution.

Kostverksamheten tror och hoppas att kunderna kommer till 
övriga restauranger och att dessa ska bli välbesökta för att uppnå 
ambitionen om nöjda kunder som inte bara kan komma och äta 
sin lunch utan också få möjlighet till social samvaro i 
restauranger som präglas av liv och rörelse.
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 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2019-12-18 

Justerare

§ 111 Dnr: SN.2019.50

Ökade kostnader för Microsoft licenser

Beslut
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
att begära anslag för den ökande kostnaden med 1.000.000 kronor
att hantera ärendet i  kommande budgetarbete för 2021

Ärendebeskrivning
2020-12-31 går vårt nuvarande avtal för Microsoftlicenser ut och måste 
förnyas. Microsoft aviserar då en prishöjning på våra nuvarande licenser 
på ca 1.000.000:- 

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att begära anslag för den ökande kostnaden med 1.000.000 kronor
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i 
budgetarbetet

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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Ökade kostnader för Microsoft licenser

Ärendebeskrivning

31 december 2020 går vårt nuvarande avtal för 
Microsoftlicenser ut och måste förnyas. Microsoft aviserar då en 
prishöjning på våra nuvarande licenser på ca 1.000.000:- 

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att begära anslag för den ökande kostnaden med 1.000.000 
kronor

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
hantering i budgetarbetet

Per Sveningsson Annelie Andersson
IT-chef Förvaltningschef
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Utredning

Det finns troligen en möjlighet att omvandla ett antal av de 
nuvarande licenserna till en annan licensform som bygger på 
molnlösning och därmed ett förändrat arbetssätt. Det krävs en 
grundlig utredning för att uppskatta det arbete som krävs för att 
utbilda runt 2000 medarbetare i det nya arbetssättet. Det måste 
även utredas hur den alternativa licensmodellen fungerar 
tillsammans med våra olika verksamhetssystem.

Om det visar sig att förändringen av licensformen kan 
genomföras kan kostnaden hållas på ungefär samma nivå som 
idag.

Riskbedömning  

Utredningsarbetet och en eventuell utbildningsinsats kan i dag 
inte göras med befintliga resurser.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2019-12-18 

Justerare

§ 113 Dnr: SN.2019.51

Nytt kostdatasystem

Beslut
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att ett nytt kostdatasystem ska upphandlas
att bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2020 
motsvarande 425 000 kronor
att bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2021 
motsvarande 1 059 000 kronor

Ärendebeskrivning
Idag använder Värnamo kommun sig av ett kostdatasystem, AIVO som 
tillhandahålls av Mashie FoodTech. Solutions AB. Avtalet tecknades 
2014-10-01 och avtalet löper till 2020-09-30 med möjlighet till 
förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade under hösten 2019 att 
AIVO inte längre kommer att supporteras och de kunder som idag 
använder AIVO, där Värnamo kommun är en av ca 90 användare, 
kommer att erbjudas ett av Mashie´s övriga system. Dessa system heter 
Matilda och Mashie.
Supporten upphör 2021-09-30 och till dess måste Värnamo kommun ha 
ett nytt system på plats. Kostdatasystemet AIVO används på flera olika 
sätt och är ett viktigt verktyg för kostverksamheten. I AIVO beställs 
både externa och interna måltider, debitering sker även den både internt 
och externt via system som Raindance och Magna Cura. Matsvinn, 
produktionsunderlag och recept hanteras också i systemet.
Den totala kostnaden för investeringen är 1 484 000 kronor och 
investeringen behövs för 2020–2021. Projektet startar 1 januari 2020 
och avslutas i samband med införandet av nytt system vilket är planerat 
till 2021-09-30.Investeringsbehovet för 2020 uppskattas till 425 000 
kronor och resterande 1 059 000 kronor för 2021.

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att ett nytt kostdatasystem ska upphandlas
att föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt 
kostdatasystem för 2020 motsvarande 425 000 kronor
att föerslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt 
kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kronor

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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Nytt kostdatasystem - investeringsbehov
                            Ärendebeskrivning

Idag använder Värnamo kommun sig av ett kostdatasystem, 
AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech. Solutions AB. 
Avtalet tecknades 2014-10-01 och avtalet löper till 2020-09-30 
med möjlighet till förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade 
under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras 
och de kunder som idag använder AIVO, där Värnamo kommun 
är en av ca 90 användare, kommer att erbjudas ett av Mashie´s 
övriga system. Dessa system heter Matilda och Mashie.

Supporten upphör 2021-09-30 och till dess måste Värnamo 
kommun ha ett nytt system på plats. Kostdatasystemet AIVO 
används på flera olika sätt och är ett viktigt verktyg för 
kostverksamheten. I AIVO beställs både externa och interna 
måltider, debitering sker även den både internt och externt via 
system som Raindance och Magna Cura. Matsvinn, 
produktionsunderlag och recept hanteras också i systemet.

Den totala kostnaden för investeringen är 1 484 000 kronor och 
investeringen behövs för 2020–2021. Projektet startar 1 januari 
2020 och avslutas i samband med införandet av nytt system 
vilket är planerat till 2021-09-30.Investeringsbehovet för 2020 
uppskattas till 425 000 kronor och resterande 1 059 000 kronor 
för 2021.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att ett nytt kostdatasystem ska upphandlas

att föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt 
kostdatasystem för 2020 motsvarande 425 000 kronor

att förslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt 
kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kronor

Charlotta Nielsen Nylander Annelie Andersson
Kostchef Förvaltningschef
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                        Utredning

Aivo stängs ner och ersätts av annat system

Idag använder Värnamo kommun sig av ett kostdatasystem, 
AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech. Solutions AB. 
Avtalet tecknades 2014-10-01 och avtalet löper till 2020-09-30 
med möjlighet till förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade 
under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras 
och de kunder som idag använder AIVO, där Värnamo kommun 
är en av ca 90 användare, kommer att erbjudas ett av Mashie´s 
övriga system. Dessa system heter Matilda och Mashie.

Supporten upphör 2021-09-30 och till dess måste Värnamo 
kommun ha ett nytt system på plats. Kostdatasystemet AIVO 
används på flera olika sätt och är ett viktigt verktyg för 
kostverksamheten. I AIVO beställs både externa och interna 
måltider, näringsberäkning, recept och produktionsunderlag 
hämtas i systemet. Även debitering sker i systemet, både den 
interna och den externa debiteringen och har därför kopplingar 
till system som Raindance och Magna Cura. 

I Sverige finns idag endast tre system som stödjer det behov 
Värnamo kommun har och samtliga system ägs av Mashie. 
Mashie FoodTech Solutions är för övrigt den enda leverantören 
på marknaden av kostdatasystem. Leverantören har valt ut det 
system som bäst stödjer de processer Värnamo kommun 
använder i AIVO, det system som heter Matilda. I samband med 
nytt system och verksamhetens behov av att hantera kommande 
utveckling och krav, så innebär det ett tillägg på fyra moduler. 
Dessa moduler hanterar matsvinn, beställning hem (för brukare 
med beslut om matdistribution), klimatmodul och en 
måltidsapplikation. 

En ny måltidsapplikation innebär att befintlig applikation sägs 
upp.

Med anledning av detta har kostverksamheten tillsammans med 
IT samt upphandlingen tittat på vad detta innebär för Värnamo 
kommun och vilka lösningar som är att föredra. Att införa ett 
nytt verksamhetssystem på den korta tid som står till förfogande 
innebär stora insatser, i första hand av kostverksamhetens 
utvecklingsfunktion samt måltidsplanerare. Att förbereda, 
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upphandla, implementera och utbilda både måltidspersonal men 
även beställande kunder är omfattande och tidskrävande. Därför 
finns ett stort men också akut behov av medel för att lyckas med 
detta. 

Den totala kostnaden för investeringen är 1 484 000 kronor och 
investeringen behövs för 2020–2021. Projektet startar 1 januari 
2020 och avslutas i samband med införandet av nytt system 
vilket är planerat till 2021-09-30.

En ny förväntad driftskostnad från 2021-09-30 uppgår till 
32 760 kronor per månad. En ökning från nuvarande 
driftskostnad med 15 528 kronor.

Riskbedömning  

Att vara utan ett kostdatasystem är inget alternativ. För att leda 
och styra verksamheten och att minimera administration är det 
en nödvändighet att ha ett fungerande system.

Utan ett kostdatasystem kan inte verksamheten säkerställa och 
kvalitetssäkra produktionen.

I samband med nyheten om att AIVO läggs ner har 
verksamheten tillsammans med upphandlingsenheten tittat 
utanför Sverige för att se om det finns andra system på 
marknaden. Dessa är dock relativt få. För att dessa system ska 
kunna appliceras i Värnamo kommun krävs att systemen kan 
översättas fullt ut, både för de som ska jobba i systemet men 
även i samband med installation, support och liknande.

Då det här innebär en stor kostnad har kostverksamheten 
tillsammans med upphandlingsenheten omvärlds bevakat för att 
se hur man har gjort i andra kommuner men det är svårt att på 
ett bra sätt jämföra då de olika kommunerna och regionerna 
arbetar olika och är av olika storlek.

Kontakter har även tagits med konkurrensverket och 
bolagsverket för att se vilka alternativ som finns att till exempel 
förvärvspröva bolaget.
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Både konkurrensverket och bolagsverket menar att de i nuläget 
inte har som avsikt att göra detta utifrån den beskrivning 
Värnamo kommun har lämnat.
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Köpeavtal del av Sävrarp 1:149

Ärendebeskrivning

Kommunen och Rydaholms träförädling AB (efter namnändring 
Småland Timber AB) ingick år 2017 ett markanvisningsavtal 
avseende del av Sävrarp 1:149, i vilket riktlinjerna för en ny 
detaljplan drogs upp. Bolaget tecknade sedan ett planavtal med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och en ny detaljplan har arbetats 
fram. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i november och 
vann laga kraft den 27 december 2019.

Genom föreliggande köpeavtal kan detaljplanen genomföras till 
sådan del att sådan mark som ska utgöra industrimark överförs från 
Sävrarp 1:149 till en av bolaget ägd industrifastighet. Totalt rör det 
sig om 17 400 kvadratmeter. Enligt gällande taxa för industrimark 
betingar arealen en köpeskilling om 783 000 kronor.

Utöver köpeskillingen ska bolaget ersätta kommunen för avverkade 
träd på det område som överlåts. Denna affär sker på sedvanligt sätt 
och hanteras inom ramen för kommunens skogsförvaltning.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreliggande köpeavtal avseende del av 
      Sävrarp 1:149

Peter Ringberg Ulf Svensson
Exploateringsingenjör Kommundirektör
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                KÖPEAVTAL  

 
PARTER Värnamo kommun (212000-0555), 331 83  VÄRNAMO,  

nedan kallad kommunen, ägare till fastigheten  

Värnamo Sävrarp 1:149, nedan kallad fastigheten. 

 

Småland Timber AB (556136-0248),  

Industrigatan 10, 331 76  RYDAHOLM  

nedan kallade bolaget, 

 
BAKGRUND Detta avtal har tagits fram för att reglera genomförandet av ny 

detaljplan för Sävrarp 1:149 med flera och de utfästelser som 

kommunen och bolaget ingick 2017-10-26 genom ett 

markanvisningsavtal. Detaljplanen vann laga kraft 2019-12-27. 

 
FAST EGENDOM 

SOM ÖVERLÅTES 
Kommunen överlåter till bolaget ett markområde av Sävrarp 1:149, 

cirka 17 400 kvm, figur 1 enligt kartskiss (bilaga 1). Överlåtet område 

ska fastighetsregleras till bolagets fastighet Nederled 3:144. 

 
KÖPESKILLING Bolaget erlägger till kommunen kontant vid avtalets undertecknande 

 

Sjuhundraåttiotretusen /783 000 :-/  kronor 

 

utgörande köpeskilling för markområdet.  

 
TILLTRÄDESDAG Tillträde ska ske 2020-02-15. 

 
PANTRÄTT, 

NYTTJANDERÄTT 

SERVITUT 

Kommunen garanterar att det överlåtna området inte besväras av 

panträtt, nyttjanderätt eller servitut utöver vad som nämns nedan: 

 

Det överlåtna området omfattas av ett jakträttsavtal med Helene Lantz, 

vilket är uppsagt till 2020-06-30. Avtalet är upplåtet i andra hand till 

Greger Samuelsson.  

 

En mindre del av det överlåtna området är upplåtet med brukningsrätt 

till Per Kulme. Avtalet har sagts upp till 2020-06-30. 

 

Bolaget arrenderar själv delar av området. Berört arrendeavtal upphör 

när detaljplanen har vunnit laga kraft. 

 
ERSÄTTNING Utöver ovan nämnda köpeskilling ska bolaget till kommunen betala 

ersättning för de träd som bolaget avverkat på det överlåtna området, 

enligt uppmätt volym och gängse prislista. 

 
FÖRRÄTTNINGS-

KOSTNAD 
Kostnad för fastighetsbildningsförrättning betalas av bolaget. 

 

 
SÄRSKILDA  

BESTÄMMELSER 

 

 

Området överlåtes i befintligt skick utöver vad som följer av detta 

avtal. Bolaget är medvetet om den undersökningsplikt som följer av 

jordabalkens köpregler. Bolaget är också medvetet om att området kan 
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komma att vara behäftat med så kallade dolda fel, och därmed avvika 

från vad bolaget med fog har kunnat förutsätta. 

 

Kommunen fritar sig från allt ansvar avseende eventuella mark-, 

grundläggnings- och/eller saneringskostnader vad avser överlåtet 

område. Bolaget godtar områdets skick och övriga förutsättningar. 

Bolaget avstår med bindande verkan från alla anspråk mot kommunen 

på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel eller andra brister, 

inklusive så kallade dolda fel, av vad slag de än må vara. 
  
ÖVRIGT Tvist i anledning av detta avtal eller rättsförhållande härrörande ur 

detta avtal skall slutligt avgöras enligt svensk lagstiftning av allmän 

domstol inom kommunens domsaga.  

 

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om  

köp av fast egendom. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande original av vilka parterna 

har tagit var sitt exemplar.  

 
 

 

 

KOMMUNENS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLAGETS 

UNDERSKRIFT 

Värnamo den 

För Värnamo kommun   Bevittnas: 

 

 

_______________________         _________________________ 
Hans-Göran Johansson, 

kommunstyrelsens ordförande 

 

 

_______________________   _________________________ 
Lars Magnusson, exploateringschef 

 

 

Rydaholm den   Bevittnas: 

För Småland Timber AB 

 

 

_______________________  _________________________ 
Bernt Martinsson, VD 

 

 

_______________________  _________________________ 
Daniel Martinsson, styrelseledamot 

 

 

 

 
Bilaga Karta till köpeavtal, bilaga 1 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-01-15 

Justerare

§ 2 Dnr: SN.2019.49

Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar 
för digitalisering

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta bifogad åtgärdsplan som sitt förslag på Åtgärdsplan för stabila 
tekniska förutsättningar för digitalisering
     

Ärendebeskrivning
I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala strategier 
för digitalisering”. Denna plan definierar och beskriver Värnamo 
kommuns centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter. För att möta utmaningarna de 
närmaste åren ska ett gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade 
strategier:
1.Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering
2.Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för 
utveckling
3.Digital delaktighet och kompetensförsörjning
I plan för centrala strategier för digitalisering ges uppdrag åt 
servicenämnden att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.
Förslag på åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering har tagits fram av serviceförvaltningen. Då åtgärdsplanen 
inte endast berör servicenämnden är serviceförvaltningens förslag att det 
framtagna förslaget på åtgärdsplan överlämnas till kommunstyrelsen för 
vidare hantering och beslut.

Servicenämnden har behandlat ärendet 18 december 2019, § 112

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att anta bifogad åtgärdsplan som sitt förslag på Åtgärdsplan för stabila 
tekniska förutsättningar för digitalisering
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-11

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2019.49

 1 (1)

Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar 
för digitalisering

Ärendebeskrivning

I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala 
strategier för digitalisering”. Denna plan definierar och 
beskriver Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja 
verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter. För att möta utmaningarna de närmaste åren ska ett 
gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade strategier:

1.Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering
2.Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för 
utveckling
3.Digital delaktighet och kompetensförsörjning

I plan för centrala strategier för digitalisering ges uppdrag åt 
servicenämnden att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.

Förslag på åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering har tagits fram av serviceförvaltningen. Då 
åtgärdsplanen inte endast berör servicenämnden är 
serviceförvaltningens förslag att det framtagna förslaget på 
åtgärdsplan överlämnas till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att anta bifogad åtgärdsplan som sitt förslag på Åtgärdsplan för 
stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare 
hantering

Per Sveningsson Annelie Andersson
IT-chef Förvaltningschef
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Åtgärdsplan för stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering
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2 ( 23 )
Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

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

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Xxxxx
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: Här fyller du i titel på ansvarig på förvaltningen, tex förvaltningschef, 
Serviceförvaltningen
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Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

Bakgrund

Plan för centrala strategier för digitalisering

I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala strategier för 
digitalisering”. Denna plan definierar och beskriver Värnamo kommuns 
centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att utnyttja 
digitaliseringens möjligheter. För att möta utmaningarna de närmaste åren ska 
ett gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade strategier:

1. Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

2. Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för utveckling

3. Digital delaktighet och kompetensförsörjning

I plan för centrala strategier för digitalisering ges uppdrag åt servicenämnden 
att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på åtgärdsplan för Stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering.

Med stabila tekniska förutsättningar för digitalisering avses de tekniska och 
servicemässiga grundförutsättningar som krävs för att kommunens 
verksamheter ska kunna utveckla sitt arbete genom digitalisering.

De förutsättningar som enligt planen ska prioriteras beskrivs i den så kallade 
”5-klövern”.

Figur 1: 5-klövern
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Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

Revisioner och utredningar har identifierat och definierat utmaningar och 
utvecklingspotential
Under 2019 har IT-verksamheten reviderats av externa parter gällande ett antal 
frågeställningar. Dessa revisoner är:

- Granskning av IT-säkerhet 2019, Ernst & Young 

- Revision av datacenter och krisberedskap, MSB - Myndigheten för skydd 
och beredskap

- Nulägesanalys, Dataskyddsförordningen, Qnister

Under 2019 har också utredningar gjorts på IT-avdelningens eget initiativ för 
att få en samlad syn på hur verksamheten når upp till de nivåer som krävs och 
förväntas av IT-avdelningen. Dessa utredningar är:

- ”Tillräcklig uppkoppling” - studie i hur vår nätverks- och 
kommunikationsmiljö är beredd på de utmaningar vi står inför, WE-consulting

- IT- och informationssäkerhet - Informationsklassning, Riskanalyser, IT-
säkerhet och intressentanalys, Atea

- Förstudie för kommunens användning av skrivare, IKR 

Förutom ovanstående revisioner och utredningar har förväntningar och 
synpunkter samlats in från följande områden:

- Kommunens förvaltningar

- IT-avdelningen och digitaliseringsstrateg

- KS strategi och Ledarforum med fokus på digitalisering. 

Sammantaget utgör revisonerna, utredningarna och de insamlade punkterna 
basen för de identifierade utmaningar som redovisas per områden i åtgärdsplan 
stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.
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IT-avdelningens uppdrag och 
identifierade utmaningar

Hjälp och stöd som man är nöjd med

IT-avdelningens nuvarande leverans och uppdrag, Hjälp och stöd som 
man är nöjd med
Supportfunktion vardagar 08.00 -16.00
IT-avdelningen har en supportfunktion som består dels av servicedesk, dels av 
support. Servicedesk svarar i telefon och tar emot besök och har öppet vardagar 
08.00 -16.00. Felanmälningar kommer in via portalen kommunsupport på 
intranätet där användaren själv skriver in sitt supportärende, via telefon och 
även genom besök på avdelningen. Servicedesk löser i huvudsak problem av 
kortare karaktär, med kunden kvar i telefon eller på plats. I mån av tid och om 
det finns möjlighet försöker servicedesk också att lösa grundproblemet. 

Ärenden som tar lite längre tid, tex rättighetstilldelning, löser support. Support 
hanterar också besök och mottagning av leveranser och är idag första instans 
för fakturor och kontroll att leverans är klar och godkänd.  

I mån av tid arbetar servicedesk och support med att ta fram 
användarinstruktioner och lathundar. 

Problem av mera komplicerad karaktär, eller som kräver större förändringar 
skickas vidare till någon av IT-avdelningens driftgrupper: System, Klient eller 
Infra.

Stor vikt läggs vid ett bra kundbemötande och att återkoppla till kunden med 
lösning och sedan stänga ärendet. Det personliga mötet och hjälp ”över disk” 
skall vara möjligt. I genomsnitt hanterar IT-avdelningen ca 11 000 ärenden per 
år.

Tekniker i beredskapstjänst på helgen
IT-avdelningen har en tekniker i beredskapstjänst mellan 17.00 på fredagen till 
00.00 natten till måndag. Beredskapstjänsten är i första hand avsedd för 
omsorgsförvaltningen men om andra mera allvarliga störningar inträffar agerar 
man även på detta. 

Supportärenden loggas och dokumenteras
Ett viktigt verktyg är ärendehanteringssystemet, Nilex, som håller ordning på 
alla inkommande, pågående och avslutade ärenden. Lösningar dokumenteras 
och fungerar sedan som kunskapsdatabas. 

Inom ramen för dagens verksamhet finns planer på ett utökat samarbete med 
Kontaktcenter.

281



6 ( 23 )
Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

Identifierade behov och utmaningar, Hjälp och stöd som man är nöjd med
Hjälp och stöd måste finnas hela tiden och samordnas i kommunen
Alla anställda är beroende av sina digitala enheter och sina system och tjänster 
för att göra sitt jobb. Att få hjälp och stöd som man känner sig nöjd med är en 
förutsättning för att digitalisering ska upplevas som en hjälp och positiv 
utveckling.

I verksamheten finns förväntningar på bättre tillgänglighet till hjälp/ support. 
Hjälp och stöd behövs hela tiden, dygnet runt alla dagar. Att hitta 
kostnadseffektiva lösningar på detta är en utmaning som finns redan idag, och 
som ännu inte har någon identifierad lösning. Här måste ett utvecklingsarbete 
genomföras för att utreda om ”Hjälp och stöd” skall organiseras annorlunda än 
idag. Det finns motsvarande funktioner på flera positioner i kommunen och 
kraven ökar på utökade beredskapstider inom IT.

Proaktivt arbete med långsiktiga lösningar för att avhjälpa generella fel 
Ett proaktivt arbete där det som orsakar fel för användarna, och därmed också 
supportärenden på IT-avdelningen, är också efterfrågat. I en situation där 
många olika leverantörer är inblandade är det en avgörande fråga hur våra 
anställda och/eller medborgare ska kunna få hjälp när någonting inte fungerar. 
Enkelhet för användaren och ”lätt att göra rätt” efterfrågas vid alla typer av 
implementationer av IT-lösningar. 
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Stabil och pålitlig leverans av system och 
tjänster

IT-avdelningens nuvarande leverans och uppdrag, Stabil och pålitlig leverans av 
system och tjänster
IT-avdelningen tillhandahåller en driftsmiljö för IT-tjänster och system
Kommunen har idag runt 80 verksamhetssystem som körs i lokala miljöer och 
lika många till hos leverantörer eller som molntjänster. IT-avdelningens roll i 
driften av de system som finns lokalt är i huvudsak att sköta och övervaka den 
miljö som verksamhetssystemen finns i, det vill säga servrar och 
kommunikationen mellan dessa. Detta görs genom att IT-avdelning 
tillhandahåller en driftsmiljö som inkluderar alla nödvändiga servertjänster för 
centrala IT-tjänster och system för personal och elever inom Värnamo 
kommun. 

I driftsmiljön ingår plattform, fysiska och virtuella servrar, operativsystem för 
servrar, brandvägg, virusskydd och lagring. Säkerhetskopiering sker till disk 
varje natt. Backuptagning sker för hel server med grundsyfte att kunna 
återställa system vid större haveri. Säkerhetskopiering sker med möjlighet till 
återläsning av säkerhetskopior för ett minimum av förlust av data. 

Det finns verktyg som varnar om något inte fungerar som förväntat, att 
systemen inte kan kommunicera med varandra som de ska, eller om plats för 
lagring inte finns tillgänglig i den omfattning som behövs. Driftmiljön 
möjliggör visst systemunderhåll på dagtid som då kan genomföras utan att 
störa ordinarie verksamhet. Miljön för systemdrift är genomgående uppbyggd 
med speglade och redundanta miljöer för de flesta komponenter i driftmiljön.

Alla servrar och central kommunikationsutrustning är placerad i kommunens 
datacenter. Dessa är utrustade med klimatanläggning och försörjs av ström via 
en UPS och reservkraft i form av dieselaggregat. Idag underhålls datacentren 
för att hålla en hög nivå av säkerhet. Kritiska komponenter som kylning, 
reservkraft och brandsläckning underhålls enligt leverantörernas 
rekommendationer. Servrar skyddas med virusskydd och funktioner för 
isolering från osäkra zoner i nätverket. Dessa är dessutom belägna på flera 
geografiska platser. Detta för att i hög utsträckning kunna undvika avbrott i 
leveransen, och av säkerhetsskäl.

Integration mellan verksamheternas olika system görs via TEIS. Förändringar i 
informationsflöden görs internt på IT-avdelningen eller vid större förändringar 
av konsulter.

IT-avdelningen har en stor roll i arbetet med respektive 
verksamhetssystem
IT-avdelningen är i allmänhet djupt involverade i det underhåll och arbete som 
kontinuerligt sker i respektive verksamhetssystem. De flesta system uppdateras 
en eller flera gånger per år, och anpassning och utveckling av systemet pågår 
löpande. Det hanteras oftast av funktioner i verksamheten med hjälp av 
konsulter, ofta från leverantören av verksamhetssystemet. Sådant arbete kräver 
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dock att den finns en beredskap på IT-avdelningen för att hjälpa till med frågor 
och arbetsuppgifter i den större miljön. Rollen blir dessutom ofta att vara länk 
mellan leverantören och verksamheten i tekniska frågor. Det finns undantag 
från ovanstående där IT-avdelningen även gör systemuppdateringar av 
verksamhetssystem, ofta kommunövergripande sådana.

IT-avdelningen administrerar och underhåller en lista över de system och 
tjänster som verksamheterna använder. Systemlistan har flera funktioner, bland 
annat ligger den till grund för bland annat överenskommen återstartsordning 
efter driftsstopp. Systemlistan ska kompletteras med riskklassning för samtliga 
system.

IT deltar i mån av tid som stödjande resurs vid upphandlingar och i 
projekt
Viss delaktighet görs idag vid upphandling för att säkerställa att tänkt teknisk 
plattform harmoniserar med de standarder som Värnamo kommun har. Vid 
installation är tekniker delaktig i uppsättning av de produktions- och eventuella 
test- och utvecklingsmiljöer som beställs. Teknisk systemdokumentation tas 
fram tillsammans med leverantören. Paketering av nödvändiga 
programvarupaket görs klara för att installera i verksamheternas enheter. 

Visst deltagande och ledning av projekt görs idag i mån av tid där IT-
avdelningens kompetens behövs för att stötta verksamheterna.  Visst samarbete 
med grannkommunernas IT-avdelningar sker vid gemensamma 
införandeprojekt.

Systemen vidareutvecklas för att garantera säkerhet och funktion
IT avdelningen uppgraderar löpande prioriterade system för förbättrad 
grundsäkerhet, till exempel som resultat av leverantörskrav och 
revisionsanmärkningar. Detta bygger ofta på att verksamheternas mjukvara 
behöver installeras i ny version. Det innebär att systemägaren behöver ha 
ekonomiska medel för att driva dessa projekt tillsammans med IT-avdelningen. 

System som inte längre används arkiveras och avvecklas
Nedstängning av äldre lösningar frigör tid för underhåll och en enklare 
driftmiljö. Etablering av en miljö för arkivering av verksamhetssystem kommer 
att påbörjas under 2020. Detta är ett lagkrav och en möjlighet att reducera 
underhållskostnader för ”livsuppehållande” aktiviteter för ett system som är 
taget ur bruk. Projektet pågår till 2021 men har inte finansiering efter det. 

Identifierade behov och utmaningar, Stabil och pålitlig leverans av system och 
tjänster
IT-avdelningen måste kunna vara en partner till verksamheten 
För att verksamheterna ska våga satsa på digitala lösningar krävs att 
förtroendet för IT-avdelningen är mycket högt. Detta gäller i de fall leverans 
och/eller drift sker på IT-avdelningen, med rutiner för leverans och ändringar. 
Det gäller också då verksamheten köper system och tjänster från någon annan. 
Då måste IT-avdelningen kunna vara en stödjande partner. Införande av en 
kommunövergripande systemförvaltningsmodell kräver att IT-avdelningen 
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utvecklas i takt med resten av organisationen, och kan bemanna de roller som 
behövs.

Genom bättre struktur och planering av IT:s interna rutiner skall överenskomna 
leveranstider och underhållstider kunna garanteras.

De flesta system som används kan sannolikt användas i flera av sina delar 
och/eller i större grad eller på ett mera optimalt sätt. Automatiseringsfördelar 
och ett bättre utnyttjande kan uppnås genom att man tillsammans med 
systemansvariga på förvaltningarna arbetar med verksamhetsutveckling vid 
systeminföranden.

Den tekniska plattformen måste uppdateras i mycket högre takt än idag 
Systematiserad och dokumenterad process för uppdatering av plattformar och 
system behövs för att säkerställa tillgänglighet och säkerhet i systemen. De 
äldsta systemens hårdvaruplattformar måste bytas ut, idag körs dessa på 
hårdvara utan support och garanti. Detta kan ge upphov till säkerhetsluckor och 
driftstörningar då operativsystem etc. inte längre uppdateras.

För att säkerställa maximal driftsäkerhet och minimal risk för intrång skall alla 
servrar uppdateras regelbundet och startas om. Detta finns i dagsläget inte 
möjlighet att göra med befintlig personal. Kontinuerligt underhåll av 
utrustningen i kommunens datacenter budgeteras men på grund av resursbrist 
finns risk att planerade byten får skjutas på framtiden.

Den tekniska systemdokumentationen bör kompletteras med standardiserade 
driftinstruktioner som gör att systemet efter införande kan betraktas som 
driftsatt. Detta finns inte tid till i dagsläget.

Handlingsberedskapen på problem och säkerhetsnivån måste höjas
Larm från Datacenter bör utvecklas för att täcka brand, kyla, el, UPS mm och 
på ett tydligt sätt indikera problemets allvarlighetsnivå. Dagens lösning där 
larm går ut som SMS kan förtydligas då endast insatta nyckelpersoner kan tyda 
meddelandet. Efter kontorstid och utanför beredskapstid finns ingen rutin för 
att ta emot larm. 

Katastrofplan för IT-drift behöver tas fram samt träning och övning för att 
hantera denna. Passagebehörighet till datacenter och till IT-avdelningens 
lokaler styrs via kommunens passagesystem. Listan med behöriga personer 
revideras regelbundet men behöver systematiseras. Skalskyddet till lokalerna 
behöver ses över för att säkerställa att värdefull hårdvara med kunders 
information inte stjäls.

Säkerhetsnivån i de verksamhetssystem som används är en egen fråga. Ökade 
krav måste ställas och implementeras, samtidigt som säkerhetskraven på 
verksamhetssystem inte får bli så hög att det allvarligt påverkar systemets 
användbarhet. En viktig aspekt av detta är att säkerheten i system testas på ett 
systematiskt sätt. Moln eller lösningar som köps från leverantör måste också 
säkerhetstestas. Uteblivna kontroller kan leda till läckage av information om 
inte säkerheten är godtagbar.
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Effektiv och rationell licenshantering är en förutsättning för 
kostnadseffektivitet
Genom förändrade licensmodeller står vi inför ett skifte från licenser för 
installation lokalt, till molnbaserade lösningar i större grad. Det kommer att 
kräva ett införandeprojekt och visst behov av utbildning.

Genom att leverantörernas licensmodeller ofta förändras krävs att man 
anpassar installationer och systemens konfiguration till de nya villkoren för att 
inte betala för mycket på sikt. Detta prioriteras men optimering är svår att klara 
av med befintlig personal. Stora kostnader i form av böter eller viten kan 
uppstå om man vid revision upptäcker en underlicensiering.

Automatiserad styrning av rättigheter
En kommunövergripande organisationsstruktur skulle medföra att styrning av 
rättigheter skulle gå att automatisera kraftigt genom de roller och 
organisatoriska placeringar medarbetaren har i HR-systemet. Det förenklar 
chefens arbete att beställa korrekt uppsättning av rättigheter vid nyanställning 
och automatisk gallring vid byte av tjänst. 

Onödigt höga behörigheter till system behöver tas bort för att inte oavsiktliga 
förändringar skall ske. Det finns även risk att om man kommer åt ett konto med 
onödigt hög behörighet kan inkräktare skaffa rättigheter till andra system. 
Lösningen är att dela roller i flera konton och ta bort onödig behörighet. 

Lagring av filer görs idag dels på filservrar och på intranätet. 
Rättighetsstyrningen görs manuellt efter beställning från chef och borttagning 
vid byte av tjänst måste kontrolleras manuellt.

Rensning av gammal, lagrad information
Miljöerna för lagring av hemdiskar är i stort behov av uppstädning där stora 
mängder gammal information finns lagrad. Det är ett 
informationssäkerhetsproblem som behöver tas om hand i en speciell aktivitet. 
Det är också viktigt att arkivering och avveckling av verksamhetssystem 
accelereras under de kommande åren.
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En bra digital arbetsplats

IT-avdelningens nuvarande leverans och uppdrag, En bra digital arbetsplats
Alla kommunens verksamheter köper sina datorer, telefoner, surfplattor 
och skrivare via IT-avdelningen 
IT-avdelningen tillhandahåller paketerad hårdvara och mjukvara med basutbud 
och som ansluter automatiskt till Värnamo kommuns infrastruktur och centrala 
tjänster.  Det innebär att alla kommunens verksamheter köper sina datorer, 
telefoner, surfplattor och små skrivare via IT-avdelningen. Enheter hanteras 
idag i huvudsak i driftgrupp Klient. Där hanteras allt från uppackning, 
stöldmärkning, installation och leverans. Alla enheter matas in i inventariet. 
Skrivare och kopiatorer hanteras idag bara marginellt av IT och då främst 
mindre bordsmodeller. Större enheter läggs enbart upp i skrivarserver och 
leverans sker av leverantören. När enheten är uttjänt tas enheten om hand för 
återvinning och informationen raderas.

Beställning av tillbehör till datorer, skrivare och telefoner görs via Interna 
beställningar. Leveransen tas emot och kontrolleras och man ser till att 
beställaren blir informerad att det finns att hämta på IT. För enheter som skall 
repareras ordnas avsändning eller kontakt med reparatör. Enklare reparationer 
som byte av hårddiskar, fläktar, minnen etc. görs av IT-avdelningen själva. 

Det mesta av underhåll av enheter görs i IT-avdelningens lokaler men även på 
plats ute hos kunden över hela kommunen.

Det pågår ett arbete med att optimera dagens installations- och leveransprocess 
i syfte att minimera mängden av manuellt arbete på IT-avdelningen för varje 
enskild enhet. 

På alla enheter levereras ett basutbud av programvaror och funktioner
IT-avdelningen hanterar hur de program som användaren behöver ska finnas 
tillgängliga att installera och starta på enheten. Det innebär att verktyg för att 
distribuera programvaror finns och vidareutvecklas på IT-avdelningen.

IT-avdelningen hanterar Microsoftlicenser för alla aktiva användare som finns i 
kommunens katalogtjänst, ”AD”, och licenser för servrar och gemensam 
hantering. Dessutom hanteras licenser för Officepaketet, inklusive Outlook och 
Skype.

Idag har, i princip, alla användare samma typ av licensiering. Licenser för 
utökat antal användare och förnyelser hanteras efter behov.

IT-avdelningen hanterar kommunens e-postsystem, Microsoft Outlook. 
Kommunen har idag både lokal e-postserver som driftas och underhålls av IT-
avdelningen, och vissa verksamheter i Microsofts molnlösning.

Arbete pågår med att införa kryptering av hårddiskar i kommunens enheter. 
Detta är ett krav för att minska risken för att personuppgifter och känslig 
information kommer på avvägar, till exempel vid stölder. 
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IT-avdelningen har ansvar för den digitala utrustningen i vissa 
konferensrum
IT-avdelningen har ansvar för digital utrustning i konferensrum i Stadshuset, 
Polishuset och Tingshuset. Lösning bestäms och beställs som regel hos 
Mediacenter. Viss schemalagd tillsyn av teknik görs även i 
Kommunfullmäktigesalen inför planerade möten.

Till den digitala arbetsplatsen hör även urval och testning av programvaror för 
enheterna. Det är främst antivirusprogram, Officeprogram samt verktyg för 
installation, Windowsuppdateringar och det som administrerar dessa 
funktioner. 

Alla mobila enheter hanteras i ett system
Verktyget för hantering av mobila enheter (MDM) hanteras och centrala 
policys och egenskaper styrs bland annat igenom detta. Kontakt förs med 
leverantörer för att lösa problem relaterade till speciella licenser och konton 
som till exempel Apple-supporten.

IT deltar i mån av tid som stödjande resurs vid upphandlingar och i 
projekt
I mån av tid deltar IT-avdelningen i urval av standardenheter i samband med 
nya avtal och större enskilda upphandlingar. Datorer med speciella prestanda 
eller systemkrav för till exempel CAD, 3D etc. tas fram i samråd med kunden. 

Identifierade behov och utmaningar, En bra digital arbetsplats
Kommunövergripande och lättförvaltade digitala arbetsplatser måste tas 
fram
För att kunna effektivisera och leverera en bra digital arbetsplats krävs att 
lösningarna är kommunövergripande och lättförvaltade. Tydliga specifikationer 
av vilka digitala enheter som används är också en förutsättning för att 
utveckling och inköp av nya lösningar, system och tjänster ska kunna göras på 
ett effektivt och säkert sätt. Det finns behov av strategi och riktlinjer för 
plattformar och för standardisering av enheter. Idag är det svårt med 
supporthantering och felsökning, svårt att stötta användarna. Användare får 
onödiga problem att koppla upp sin enhet mot t.ex. docka, projektor, laddare. 
Detta skapar akuta problem och arbetet i verksamheten stannar upp

Det skapar sämre och långsammare support, komplexa manualer, omöjligt att 
lagerhålla reservdelar. Både i verksamheten och för IT är detta tidskrävande 
vilket leder till frustration och stress. Det medför kostnader för arbetstid samt 
risk för skador för t.ex brukare/äldre om mediciner blir fel osv. Målet är att det 
finns standardiserade, säkra och hållbara digitala enheter. 

Om användare inte får tillgång till användarvänliga och godkända tekniska 
lösningar finns det risk att program och molntjänster som kan vara en 
säkerhetsrisk används. Då uppstår det man kallar skugg-it. IT/KC har då ingen 
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kontroll över vad som används och hur informationen hanteras. Med 
möjligheter att ta fram säkra funktioner minimeras säkerhetsriskerna.

Användaren måste kunna starta sina digitala enheter snabbt och effektivt
Idag är det omständligt för användarna att komma igång med nya datorer och 
telefoner samt att ladda ner uppdateringar. Det är också sårbart när det gäller 
kompetens för distributionsverktyget som används idag, då det är 
personberoende.  Kan leda till tappad arbetstid, frustration och stress. Det är 
tidskrävande både för verksamheten och IT-supporten. Behov av att utreda 
vilket sätt som är mest effektivt för kommunen som helhet, för hur medarbetare 
ska komma igång med sin digitala enhet, och sedan driva arbetet med att 
implementera detta arbetssätt är viktigt. 

”Det ska bara funka”-enhetsövervakning
I kommunens verksamheter finns ett mycket stort antal digitala enheter. Lätt att 
identifiera är stationära och bärbara datorer, mobiltelefoner, surfplattor och 
andra vardagliga, personnära enheter, men det finns också en mängd mer 
autonoma enheter som switchar, skrivare, m fl. Det finns kort sagt mängder av 
digitala enheter och alla anställda är beroende av dessa digitala enheter för att 
göra sitt jobb. Enheterna måste fungera hela tiden och de måste stödja 
verksamheternas uppdrag på ett bra sätt. 

Framtiden kommer med stor sannolikt innehålla en stor mängd nya enheter 
som skall hanteras under hela sin livscykel. Det är till exempel IoT-enheter 
(sakernas internet) som kommer att ingå i de mest skiftande tillämpningar. 
Dessa kommer att generera information som skall tas om hand, deras säkerhet 
måste hanteras och de skall konfigureras för att passa vår verksamhet. 

Enklare beställningsrutiner
När ett behov uppstår någonstans sker inköpet genom att den som har 
beställningsrättigheter beställer åt den som har behovet. IT-avdelningen 
överför därefter beställningen till leverantörens portal. Detta är en lösning som 
är ganska omständlig och tungjobbad då verktygen är svåra att underhålla. 
Enklare vore antagligen att föra över detta till kommunens e-handelsplattform 
och samtidigt få ett mera automatiserat godkännandeflöde av fakturorna.

Idag är beställningsrutinen för digitala enheter och systemförändring 
komplicerad, ineffektiv och ostrukturerad vilket gör den tidskrävande för både 
verksamhet och IT. Det finns risk för att fel digitala enheter köps in, och 
därmed onödiga kostnader. 

Ny lösning för ägande och förvaltning av skrivare
En lösning för ”Follow me print” har varit planerad under flera år men 
komplexiteten i frågan har ökat efter att en förstudie gjorts på hur användandet 
av skrivare är idag. Det finns en stor besparingspotential i ett centraliserat 
hanterande av skrivare och kopiatorer. I samband med en ny affärsmodell skall 
naturligtvis ”Follow me print” då finnas som option att välja. Det finns ingen 
kontroll idag på skrivarkostnaden och kommunen skriver ut för mycket, trots 
beslut om att vara digitala. Det kostar mycket pengar och ökar miljöbelastning. 
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Vi måste ta kontrollen över vårt innehav av digitala enheter
Behov av att löpande inventera befintliga digitala arbetsplatser i kommunen. Vi 
har idag inte kontroll på varken vilka enheter vi har, eller hur gamla de är. Det 
innebär flera olika risker, till exempel för felaktiga inköp på grund av felaktiga 
beslutsunderlag, vilket leder till ökade kostnader. Risk för miljöproblem med 
uttjänt hårdvara och en säkerhetsrisk då information kan finnas kvar i datorerna 
– GDPR-incident. Gamla enheter som inte går att uppdatera är en 
säkerhetsrisk, saknar garanti och kan leda till ökat supportbehov. 

Optimering av licenser efter leverantörernas prislistor och funktionsutbud 
behöver göras löpande för att inte orsaka onödiga kostnader för kommunen. 
Det finns behov av att vi följer upp och utvärderar våra licenskostnader t.ex. 
för Officelicenser, MobilityGuard m fl. Licenser kostar idag mycket pengar 
och mer blir det då antalet licenser ökar. En samlad kontroll och uppföljning av 
de licenser som gäller för det standardiserade basutbudet skulle kunna leda till 
en optimering av licensinnehavet. Optimering innebär att köpa licenser med 
rätt funktionalitet i förhållande till behovet och därigenom spara pengar. 

Det måste bli enkelt och positivt att delta i digitala möten
Vi behöver utrustning både för personliga arbetsplatser och för konferensrum 
som gör att det är enkelt och positivt att delta i digitala möten. Idag har vi en 
situation både vad det gäller enheter/utrustning och system/verktyg med 
allmänna problem vilket leder till teknikstress och frustration, mer resor, mer 
utsläpp, ineffektivitet och tappad arbetstid. 
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Säker digital identitet och åtkomst

IT-avdelningens nuvarande leverans och uppdrag, Säker digital identitet och 
åtkomst
Alla anställda, förtroendevalda och elever har konton som skapas och 
underhålls av IT-avdelningen
Kommunens användare skapas av en process som baseras på de uppgifter som 
läggs in i HR -systemet (Heroma) och därefter skapas konton med korrekta 
uppgifter i vår användarkatalog (Active Directory). När personer slutar stängs 
kontot för att efter en tid tas bort. Användarkontohanteringen är automatiserad,  
det skapas, flyttas, stängs och raderas automatiskt efter givna regler. 
Regelverket för kontons livscykel är satt av HR-avdelningen tillsammans med 
personaladministratörerna och IT.

De rättigheter som varje användare behöver beställs som regel av närmaste 
chef och aktiveras manuellt av supporten. 

Säker identitet
Idag ges i normalfallet en användare en digital identitet som består av 
användarnamn och lösenord. För att stärka säkerheten kan Digital 
tjänstelegitimation (SITHS) användas för inloggning vilket dock idag inte är 
tvingande.

Det finns sätt att få åtkomst till system utanför den ordinarie 
arbetsplatsen
Åtkomst av system när användare är utanför sin ordinarie arbetsplats sker idag 
via flera olika lösningar som VPN och MobilityGuard. Även via Citrix som är 
föremål för avveckling. 

Det finns också en lösning för att ge konsulter så kallade konsultkonton som 
ger behörighet för att arbeta med exempelvis ett visst system.

Identifierade behov och utmaningar, Säker digital identitet och åtkomst
Högre krav på säkerhet samtidigt med krav på flexibelt arbetssätt ställer 
krav på att lösningarna utvecklas i snabb takt
De närmaste åren står kommunen inför stora insatser kring IT-säkerhet. Högre 
och högre krav ställs på säkerhet, identitetshantering och skydd av vår 
information. Samtidigt ställer verksamheten större krav på flexibelt arbetssätt 
och åtkomst till digitala lösningar oberoende av plats. Hoten från omvärlden 
utvecklas i en takt som gör att resurserna som behöver läggas på att hålla oss 
uppdaterade och i fas ständigt ökar. Informationssäkerheten går hand i hand 
med digitaliseringens utmaningar. Detta ställer krav på utveckling av både 
tekniska lösningar och arbetssätt för informations- och IT-hantering, och 
kommunens tekniska miljö måste utvecklas för att svara upp mot kraven.

Ett säkert kommungemensamt sätt för distansanslutning måste tas fram 
och etableras
Det finns ett ökat behov av att kunna jobba på andra ställen än i kommunens 
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nätverk och att den tjänsten blir lätt att beställa och hantera. De lösningar som 
finns idag kräver mycket administration, vilket leder till tappad arbetstid och 
ökade kostnader. Dagens tjänster är inte heller tillräckliga, flera viktiga 
verksamhetssystem går inte att nå via extern anslutning vilket leder till 
minskad produktivitet. Det behövs ett säkert kommungemensamt sätt för extern 
anslutning till kommunens nätverk, så man kan arbeta i samtliga 
verksamhetssystem.

Nya verktyg och arbetssätt behöver införas för att upptäcka 
säkerhetsrisker och attacker
För att kunna identifiera interna och externa säkerhetsöverträdelser och möjliga 
attacker ställs krav på loggning (SIEM) i alla verksamhetskritiska system. 
Detta är även ett krav i NIS, GDPR och en punkt som lyfts i flera revisioner. 
För att upptäcka och larma om våra system utsätts för intrångsförsök behövs ett 
IDS system (Intrusion Detection System). 

För att säkerställa att inte kritiska verksamhetssystem exponeras mot internet 
genom sårbarheter krävs regelbundna och dokumenterade tester av säkerheten. 
Eventuellt upptäckta sårbarheter måste därefter åtgärdas omedelbart.

Krypteringslösningar för säker kommunikation 
Det finns tydligt definierade behov i verksamheterna av att kunna skicka 
information inom kommun, till andra myndigheter och till invånare, kunder, 
brukare. En lösning för att skicka krypterad e-post behöver införas, bland annat 
för att säkra kommunikation som innehåller personuppgifter. 

Verksamheterna ställer krav på enklare inloggning samtidigt som det 
finns behov av och krav på tvåfaktorsinloggning
Användarna upplever stor frustration i att det inte är lätt att logga in i och 
komma åt olika system.

Behov finns av att driva utvecklingen av att inte behöva logga in på många 
olika ställen. Det ska så långt som möjligt räcka med att logga in i datorn och 
då komma in i samtliga verktyg som man har behörighet till. Det behövs en 
tydligt definierad strategi för inloggning/identitetshantering så det går att 
kravställa utifrån den. Bra att kunna ställa krav vid upphandlingar och inköp.

Det finns behov och krav på att inloggning ska ha tvåfaktorsinloggning. 
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Tillräcklig uppkoppling

IT-avdelningens leverans och uppdrag, Tillräcklig uppkoppling
Kommunens uppkoppling mot det egna nätet och mot internet för alla 
verksamheter hanteras av IT-avdelningen
Kommunens uppkoppling mot det egna nätet och mot internet för alla 
verksamheter hanteras i ett samarbete mellan IT-avdelningen och Värnamo 
energi. Tillgång till internet och alla fiberförbindelser levereras i dagsläget av 
Värnamo energi. All styrning av brandväggar görs av IT-avdelningen, som 
också utför kontroll av trafik och övervakning.

IT:s tekniker mäter och undersöker täckningen för det trådlösa nätverket, och 
dokumenterar typ, bandbredd, tillgängliga adressrymder mm. Kabeldragning 
och uppsättning av accesspunkter för trådlösa nät görs av upphandlad 
leverantör efter IT:s beställning. Äldre utrustning byts ut efter en beräknad 
livslängd av ca 5 år, det innebär att ca 100 switchar och 250 trådlösa 
accesspunkter byts varje år.

Störningar i uppkopplingen hanteras efter bästa förmåga
IT-avdelningen har en grundläggande övervakning av nätet med hjälp av 
verktyg och larm skickas vid störningar. Om det uppstår akuta 
prestandaproblem analyseras och åtgärdas de efter bästa förmåga. 

Åtgärd efter larm och/eller problem genomförs under kontorstid. Om en större 
incident inträffar under helgen hanteras det i IT-avdelningens helgberedskap.

Installation av utrustning för fasta och trådlösa nät
När nya verksamheter ska startas upp åker IT-avdelningens tekniker ut på plats 
och installerar utrustning för fasta och trådlösa nät. Nedkoppling av 
anslutningar när verksamheten flyttar ut sker i de fall IT får besked om detta.

Basutbud av tjänster som trådlöst och trådbundet nät levereras även i 
fastigheter där Värnamo kommun hyr in sig. Exempel på detta är 
Finnvedsbostäder, Nivika och andra fastighetsbolag. Det kan även vara 
kommunens andra fastigheter som Gummifabriken där Campus och biblioteket 
får tjänster via IT-avdelningen.

 

Identifierade behov och utmaningar, Tillräcklig uppkoppling
Dokumenterade och fastställda överenskommelser över vilken hastighet 
och tillgång till bandbredd som ska levereras vid en given tidpunkt
Det är en tydlig utveckling att allt fler saker, och allt fler personer även i den 
offentliga verksamheten hela tiden kommer att vara uppkopplade, anslutna till 
internet. Elever och lärare i skolan, personal i omsorgen, alla yrkeskategorier 
och alla arbetsställen kommer att vara beroende av att det hela tiden finns 
tillräckligt med utrymme på de digitala vägar som ansluter telefonen, 
surfplattan eller datorn till nätverk och internet, och därifrån till de system som 
man arbetar i. Den stora utvecklingen av annan uppkopplad utrustning, 
exempelvis inom vården, ställer också nya och höga krav på nätverk och 
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uppkoppling. Utvecklad incidenthantering, med organisation för kontakt vid 
störningar är en mycket viktig komponent.

Separerade nät måste införas i enlighet med NIS-direktivet
Värdet av den information och de uppgifter kommunen hanterar uppgår till 
stora värden och måste skyddas med alla medel. Bland annat hanteras 
information rörande rikets säkerhet gällande t.ex. vattenförsörjning och 
sjukvård. Därför är det viktigt att hindra att obehöriga kan ansluta till nätet och 
eventuellt skaffa sig behörighet till resurser. Detta görs genom ny och utökad 
brandväggsteknik och port-kontroll även på nätverksnivå. 

Genom att kommunens nätverk omfattas av NIS-direktivet ställs krav på 
separerade nät för till exempel Vatten-Avlopp och administrationens trafik.

Säkerheten i näten måste hela tiden höjas
Ombyggnad av det inre nätverket mellan våra datacenter och flytt av 
internetaccesser till två skilda platser behöver göras för att säkerställa stabil 
leverans även om störningar uppstår i ett datacenter. Kontroll av att inte 
”öppna” förbindelser mot vårt nät ligger kvar, exempelvis vid flytt av 
verksamheter
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Transformation från IT-avdelning till IT-center

Förväntningarna på IT-avdelningen har förändrats från drift och support, 
till stöd och hjälp i digitalisering
IT-avdelningen har under åren haft i uppdrag att sköta support av datorer och 
driften av verksamhetssystem. Under de senaste decennierna har behovet av 
support växt och samtidigt har fler och fler verksamhetssystem utvecklats och 
införts. Kraven har successivt blivit allt högre på funktion, drift och säkerhet 
för dessa system och i viss mån har detta återspeglats på organisationen för IT, 
som har fått en ökad personalstyrka. 

De fem delar som ingår i ”Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering” är 
ett fundament som idag i huvudsak når upp till en nivå av vidmakthållande. Det 
innebär att daglig drift kan levereras med största möjliga stabilitet och säkerhet 
för våra kunders system och behov. 

Behovet av att fortsätta utöka resurserna till IT-avdelningens nuvarande 
uppdrag är tydligt, men det finns också ett behov av att förändra och utöka 
själva uppdraget.

Det finns ingen av kommunens verksamheter som inte jobbar med 
möjligheterna med digitalisering. Alla arbetar med hur man bäst tar tillvara den 
nya digitala tekniken, inte bara för att effektivisera verksamheten, utan också 
för att höja kvalitet och skapa bättre förutsättningar för medborgarna. 
I samband med detta förändras förväntningarna på IT. Det finns förväntningar 
att avdelningen skall arbeta framåtriktat och utveckla interna processer och 
rutiner för att kontinuerligt förbättra produktivitet. Förväntningar finns även på 
att i allt högre grad stödja kundernas planer för digitalisering och möjligheter 
att effektivisera sitt dagliga arbete. Kraven att följa nya direktiv och regler som 
till exempel GDPR och NIS från samhället är också en faktor som ger 
organisationen allt större utmaningar.

IT-avdelningen förväntas därför axla en dubbel roll i att säkerställa alla digitala 
förutsättningar för organisationen och säkra IT-infrastrukturen samtidigt som 
IT ska hjälpa organisationen utnyttja digitaliseringen för att hitta smarta 
lösningar och bättre stödja verksamhetsutvecklingen. Att hitta en balans mellan 
att hantera de mer löpande, operativa delarna och samtidigt tillgodose det 
ökade kravet på mer strategisk utveckling ställer nya krav på IT-avdelningen. 
Det kommer att behövas ett antal åtgärder för att lyfta IT-avdelningens förmåga 
från en vidmakthållandenivå för samtliga delar i ”5 klövern”.

Trycket på dagens IT-avdelning är mycket hårt
Dagens IT-avdelning är i huvudsak organiserad för att sköta daglig drift. Det 
nödvändiga stöd som verksamheterna behöver får ”stjälas” från 
driftaktiviteterna vilka därför blir eftersatta. Dagens situation ger brister i 
arbetsmiljö när medarbetarna inte hinner göra lösningarna klara och 
genomtänkta. Detta ger upphov till stress där förväntningar och förmåga inte 
balanserar och påverkar arbetsmiljön på hela avdelningen.
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Nya regelverk, förordningar och villkor från leverantörer och samhället 
kommer ofta för införande med förhållandevis kort varsel. Det gör att nya 
prioriteringar måste göras och risk är att aktiviteter för att säkerställa ett 
kontinuerligt vidmakthållande måste prioriteras ner.

Det har visat sig att även om IT-avdelningen tilldelas investeringsmedel för 
olika insatser finns det inte personer nog att genomföra projekten. Även om 
konsulter ofta bör användas, inte minst för att få tillgång till spetskompetens, så 
måste det finnas interna resurser som känner vår verksamhet och 
omständigheterna för att kunna agera. Konsulttjänster kommer alltid att 
behövas för verklig spetskompetens eller vid större anhopningar av arbete, men 
alla typer av konsultinsatser kräver att resurser avsätts i den befintliga 
organisationen.

Kortfattat kan man säga att personalbrist, struktur i verksamhet och stöd till 
verksamheter är de områden som tydligast lyser igenom i de flesta av 
rapporterna.

Nya kompetenser behöver tillföras 
Genom egna projektledarresurser kan inblandade tekniker avlastas och därmed 
få tid frigjord för sina respektive kompetensområden. Denna resurs finns inte 
idag.

Ett utökat samarbete över kommungränserna kan ge stora synergieffekter med 
kunskapsöverföring i informella kompetensgrupper inom olika områden.

För att kunna stödja kunderna i deras digitaliseringsbehov krävs 
omvärldsanalys i alla områden inom IT. Utvecklingen går i ett tempo som inte 
har sin motsvarighet i många andra branscher så därför är kunskap en 
färskvara. Bristen på resurser gör att omvärldsbevakning ofta blir nedprioriterat 
till förmån för dagligt arbete. Medarbetarnas möjligheter att ”hänga med” är 
dessutom viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna attrahera de 
”vassaste” personerna.

Kompetensen hos nyckelpersoner på IT-avdelningen är på många områden 
kritisk vilket ger ett stort personberoende. Just nu råder det brist på kompetens 
inom flera områden vilket ofta får kompletteras med konsulttjänster. 

Automatisering av repetitiva aktiviteter och integration mellan system kan ge 
stora effektiviseringsvinster inom alla områden. Detta kräver kompetens i form 
av systemutvecklare. Framför allt inom scriptning och utveckling av procedurer 
och enklare kod som Powerscript eller liknande.

En fullskalig implementation av PM3 där alla områden hanteras i sina 
respektive förvaltningsobjekt är en förutsättning på sikt för att få ett samlat 
grepp om alla delar som hanteras inom digitalisering och informationsteknologi 
inom kommunen. PM3 ger även högre beställarkompetens och mindre risk att 
flera system för samma syfte köps in.

296



21 ( 23 )
Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

Ekonomisk styrning och uppföljning blir en viktigare och viktigare 
komponent
För att få en rättvis och korrekt debitering för de tjänster som erbjuds från IT-
avdelningen behövs en ny ekonomisk debiteringsmodell. Den bör baseras på en 
budgetbaserad del innehållande gemensamma tjänster som nätverk, support, 
grundläggande serverdrift och säkerhet. Till den kommer en 
förbrukningsbaserad del där kunderna till exempel debiteras beroende av hur 
många enheter, system, användare och nivå på licenser etc.

Microsoftlicenser kräver aktiv licensoptimering/förvaltning – men ger också 
möjlighet till besparingar.

Från IT-avdelning till IT-center
Krav på en ny typ av IT-avdelning, ett IT-center där man kan kraftsamla på att 
möta verksamheternas behov av stöd för de tekniska förutsättningarna för 
digitalisering.

Ett IT-center är en utökning av dagens IT-avdelning där nya funktioner har 
tillförts verksamheten. Med nya förutsättningar ökar möjligheten att aktivt och 
strukturerat arbeta för att kunna fånga upp olika behov och idéer och förstå och 
hantera olika verksamheter för att skapa kommunövergripande, 
effektiviserande lösningar. 

Ett IT-center kan också hjälpa verksamheterna att genomföra digitala 
förändringar, lösa problem och komma fram med nya möjligheter.

Ett IT-center skall vara ett naturligt nav för alla digitaliseringsutmaningar som 
kommer upp i kommunens förvaltningar. Det skall präglas av kundfokus, 
bemötande och professionalism. Systematiska rutiner och en utvecklad 
förvaltningsmodell skall säkra daglig drift och en stabil och pålitlig leverans av 
system och tjänster. För att få en långsiktigt stark avdelning krävs att teamet 
har en bra arbetsmiljö med bra styrning och ledning.

Det gör även att vi kan rekrytera kompetent personal och få dem att stanna och 
utvecklas.

För att kunna utveckla IT-avdelningen behövs ändamålsenliga och moderna 
lokaler. I dagsläget är t.ex. ventilation helt undermålig med mycket höga 
temperaturer sommartid. Flera arbetsplatser bör beredas för att erbjuda 
godtagbar arbetsmiljö för medarbetarna.

Förslag på organisation av IT-center
Hur stora resurser som krävs för att ett IT-center ska leverera på den nivå som 
på ett optimalt sätt stöder verksamheten är givetvis ett rörligt mål. Dock finns 
det en minsta möjlig målbild för att en kritisk mängd kompetenser och 
funktioner ska finnas. Som utgångspunkt finns följande förslag på organisation 
vid starten av IT-center.

297



22 ( 23 )
Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

Som utgångspunkt är bedömningen att dagens IT-avdelnings 15 tjänster 
behöver utökas med 8 tjänster, till en total på 23 fördelat (förutom IT-
centerchef, IT-ekonom och IT-chef), enligt följande; Verksamhetsutveckling 3 
personer, Verksamhetsnära IT, IT-support och Drift sammanlagt 17 personer.

Organisation och ansvar
Kommunens IT-avdelning organiseras i Serviceförvaltningen, under 
servicenämnden. IT-center ska finnas kvar på samma plats i organisationen 
som dagens IT-avdelning.

Servicenämnden får i uppdrag att inrätta ett IT-center, och därmed ansvar för så 
väl införande som fortsatt förvaltning och drift av funktionen.

Tidplan och angreppssätt
En transformation av en verksamhet måste definieras i delsteg. Valt 
angreppssätt för denna åtgärdsplan är enligt följande:

1. Servicenämnden tillförs medel för att anställa en IT-centerchef.

2. IT-centerchef rekryteras med första uppdrag att definiera, säkerställa 
dokumentera och konsekvensberäkna; 

- uppdragsbeskrivning för IT-center, inklusive framtagande av ny 
betalningsmodell för IT

- projektplan för införande, inklusive tidplan

Figur 2: Förslag på organisation IT-center
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3. Ekonomiska förutsättningar och uppdrag för IT-center fastställs av 
kommunstyrelsen.

4. Införandeprojekt genomförs

- bereda kontorsplats för större organisation och nytt arbetssätt

- införa ny organisationen och rekrytera nya tjänster

5. Start av IT-center

Budgetering 
Transformationen av IT-avdelningen till IT-center förutsätter avsättandet av 
resurser för dels införande, dels drift. Genomförandet av planen är inte möjlig 
utan att resurser avsätts genom centrala budgetbeslut.

Ansvarig
Servicenämnden och förvaltningschef är ansvariga för åtgärdsplanens 
genomförande från det att Servicenämnden tillförs medel för att anställa en IT-
centerchef.

Uppföljning
Uppföljningen av åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering sker genom att ekonomiska förutsättningar och uppdrag för IT-
center fastställs av kommunstyrelsen.
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Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerheten 

Ärendebeskrivning

IT stödet i kommunen blir allt viktigare för både kommunens 
innevånare och kommunens olika verksamheter. Kommunerna blir 
alltmer beroende av sina system för informationshantering och 
drift. Ny teknik innebär nya möjligheter men medför också nya 
risker. Inom Serviceförvaltningen finns kommunens centrala 
servicefunktioner samlade. IT avdelningen ansvarar för drift och 
support av kommunens verksamhetssystem, nätverk och enheter.

Värnamo kommunrevision har i sin risk- och väsentlighetsanalys 
identifierat IT-säkerheten som ett riskområde. Därför gavs Ernest 
& Young i uppdrag att granska på vilket sätt kommunen arbetar för 
att säkerställa effektivitet och säkerhet i kommunens IT-system. 
Granskningen har genomförts under hösten 2019, och redovisas i 
revisionsrapporten Granskning av IT-säkerhet, daterad 26 
november 2019. 

Granskningen har genomförts genom dokumentanalys av styrande 
dokument, samt intervjuer med nyckelpersoner kopplade till 
informations- och IT-säkerhet, eller kopplade till några av 
kommunens viktiga informationssystem. Resultatet av intervjuerna 
redovisas i 5 huvudområden. För varje område görs en bedömning 
av kommunens arbete, med förslag till utveckling. I rapporten görs 
även en jämförelse i 11 punkter mot ett genomsnittligt 
analysresultat för 15 – 20 kommuner. Revisionsrapporten visar att 
Värnamo kommun har förutsättningar för ett effektivt 
informationssäkerhetsarbete, men behöver tydliggöra arbetssätten. 
Kommunjämförelsen visar på områden med gott resultat för 
Värnamo kommun likväl som områden att förbättra. 

Avslutningsvis görs i rapporten en sammanfattande bedömning 
med rekommendationer till fortsatt utvecklingsarbete inom 
informationssäkerhetsområdet. Dessa rekommendationer 
efterfrågar kommunrevisionen skriftligt svar på senast 28 februari 
2020. Revisionsrapporten har lämnats till Serviceförvaltningen och 
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Kommunledningsförvaltningen. Ärendet behandlas i 
Servicenämnden 15 januari, Dnr SNl.2019.53

Rapportens rekommendationer med svar redovisas under Utredning 
nedan. Svaren har tagits fram gemensamt av IT-chef och 
informationssäkerhetssamordnare. Åtgärderna ingår i pågående och 
kommande arbete med informations- och IT-säkerhet.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att ställa sig bakom skrivelsen och anta som eget yttrande till 
kommunrevisionen

Carina Hellström Ulf Svensson
Informationssäkerhet Kommundirektör
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Utredning

1. Säkerställ att informationssäkerhetspolicyn med tillhörande 
dokument innehåller aktuell information och det fastställs rutiner 
för hur dessa dokument löpande ska uppdateras. 

Nuvarande informationssäkerhetspolicy med de tre 
säkerhetsinstruktionerna revideras samt anpassas till dagens 
dokumentstruktur och är planerade vara klara under 2020. 

2. Säkerställ att informationssäkerhetspolicyn och övriga 
styrdokument inom IT-säkerhetsområdet är kända för och 
efterlevs av samtliga berörda medarbetare. 

I arbetet med att revidera de styrande dokumenten ingår också att 
planera för kunskapshöjande och medvetandegörande insatser.

3. Det pågående arbetet med att sammanställa en systemförteckning 
bör ha hög prioritet. Systemförteckningen innehåller många 
väsentliga delar såsom; risk-klassificering och återstartsordning. 

Systemförteckningen ägs av IT avdelningen och är ett levande 
dokument. Det uppdateras regelbundet tillsammans med samtliga 
verksamheter. Systemförteckningen uppdateras även vid normala 
underhållsaktiviteter av verksamhetssystemen. Verksamheterna 
ansvarar för att initiera till IT-avdelningen angående underhåll och 
förändringar i sina respektive system.

4. Säkerställ att det finns rutiner för hur utbildning av personal ska 
ske vid införande av nya IT-system och vid väsentliga 
förändringar i befintliga IT-system. 

Rutiner för utbildning i samband med införande av nya 
verksamhetssystem åligger systemägaren och bör tydliggöras i de 
kommande styrdokumenten, punkt 1 och 2. 

5. Säkerställ att kommunens rutiner för utrangering av maskinvara 
innebär att känsliga och sekretesslagda uppgifter hanteras på ett 
korrekt sätt. 

I de reviderade styrdokumenten under punkt 1 och 2 ingår beskrivning 
för verksamhetens ansvar för återlämning av gammal hårdvara och IT-
avdelningens ansvar för radering och destruktion. För radering och 
destruktion används ATEA:s tjänst LOOP3 och LOOP4 vilket innebär 
att ATEA ansvarar för en säkerställd och obruten sekretess.
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6. Fastställ en kommungemensam policy för hantering/tilldelning av 
passerkort/koder/nycklar.

”Riktlinjer mekaniskt skydd och passerkontrollsystem” är beslutad 
2019-12-09 och ”Riktlinjer för hantering av nycklar inom Värnamo 
kommun” håller på att uppdateras.

7. För att säkerställa en säker och likformig hantering bör en 
kommungemensam rutin avseende hantering av behörigheter 
fastställas. 

Åtkomst till kommunens nätverk (AD) är automatiserat och styrs från 
HR-systemet. Därigenom nya skapas och stängs konton med 
automatik beroende på status i anställningen. För övriga nivåer finns 
idag ett arbetssätt som behöver formaliseras. Förtydligande ingår i 
punkt 1 och 2. 

8. En kontroll av kommunens användarkonton kan med fördel 
utföras inom ramen för nämndens/förvaltningens 
internkontrollarbetet. Det är väsentligt att löpande verifiera att 
befintliga användarkonton är aktuella och att användaren enbart 
har den behörighet som krävs för användarens arbets- och 
ansvarsområden. 

Se punkt 7. När det gäller behörigheter i verksamhetsspecifika system 
som ej är kopplade till AD vilar ansvar för detta på systemägaren. 
Punkten omfattas även av revideringen under punkt 1 och 2, med 
tydliggörande av ansvar. 

9. Säkerställ att loggkontroll utförs på ett systematiskt sätt enligt 
gällande styrdokument.

Ett gemensamt verktyg för systematisk hantering av loggar saknas i 
dag. Varje verksamhet ansvarar för att kontrollera loggar i sina system 
och även detta omfattas av revidering med tydliggörande av ansvar 
under punkt 1 och 2.
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§ 11 Dnr: SN.2019.53

Granskning av IT-säkerhet - Ernest & Young - 
2020

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna svaret och skicka det vidare till kommunrevisionen för 
mottagande senast 28 februari 2020 samt
att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom

Ärendebeskrivning

IT stödet i kommunen blir allt viktigare för både kommunens innevånare och 
kommunens olika verksamheter. Kommunerna blir alltmer beroende av sina system för 
informationshantering och drift. Ny teknik innebär nya möjligheter men medför också 
nya risker. Inom Serviceförvaltningen finns kommunens centrala servicefunktioner 
samlade. IT avdelningen ansvarar för drift och support av kommunens 
verksamhetssystem, nätverk och enheter.

Värnamo kommunrevision har i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat IT-
säkerheten som ett riskområde. Därför gavs Ernest & Young i uppdrag att granska på 
vilket sätt kommunen arbetar för att säkerställa effektivitet och säkerhet i kommunens 
IT-system. Granskningen har genomförts under hösten 2019, och redovisas i 
revisionsrapporten Granskning av IT-säkerhet, daterad 26 november 2019. 

Granskningen har genomförts genom dokumentanalys av styrande dokument, samt 
intervjuer med nyckelpersoner kopplade till informations- och IT-säkerhet, eller 
kopplade till några av kommunens viktiga informationssystem. Resultatet av 
intervjuerna redovisas i 5 huvudområden. För varje område görs en bedömning av 
kommunens arbete, med förslag till utveckling. I rapporten görs även en jämförelse i 
11 punkter mot ett genomsnittligt analysresultat för 15 – 20 kommuner. 
Revisionsrapporten visar att Värnamo kommun har förutsättningar för ett effektivt 
informationssäkerhetsarbete, men behöver tydliggöra arbetssätten. 
Kommunjämförelsen visar på områden med gott resultat för Värnamo kommun likväl 
som områden att förbättra. 

Avslutningsvis görs i rapporten en sammanfattande bedömning med 
rekommendationer till fortsatt utvecklingsarbete inom informationssäkerhetsområdet. 
Dessa rekommendationer efterfrågar kommunrevisionen skriftligt svar på senast 28 
februari 2020. Revisionsrapporten har lämnats till Serviceförvaltningen och 
Kommunledningsförvaltningen. 

Rapportens rekommendationer med svar redovisas nedan. Svaren har tagits fram 
gemensamt av IT-chef och informationssäkerhetssamordnare. Åtgärderna ingår i 
pågående och kommande arbete med informations- och IT-säkerhet. 

Forts.
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 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-01-15 

Justerare

Sn § 11 (forts)

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att godkänna svaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen
att godkänna svaret och skicka det vidare till kommunrevisionen för 
mottagande senast 28 februari 2020

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunledningsförvaltningen
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Svar på Ernst & Youngs granskning av IT-
säkerhet 2019

Ärendebeskrivning

IT stödet i kommunen blir allt viktigare för både kommunens innevånare och 
kommunens olika verksamheter. Kommunerna blir alltmer beroende av sina 
system för informationshantering och drift. Ny teknik innebär nya möjligheter 
men medför också nya risker. Inom Serviceförvaltningen finns kommunens 
centrala servicefunktioner samlade. IT avdelningen ansvarar för drift och 
support av kommunens verksamhetssystem, nätverk och enheter.

Värnamo kommunrevision har i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat 
IT-säkerheten som ett riskområde. Därför gavs Ernest & Young i uppdrag att 
granska på vilket sätt kommunen arbetar för att säkerställa effektivitet och 
säkerhet i kommunens IT-system. Granskningen har genomförts under hösten 
2019, och redovisas i revisionsrapporten Granskning av IT-säkerhet, daterad 26 
november 2019. 

Granskningen har genomförts genom dokumentanalys av styrande dokument, 
samt intervjuer med nyckelpersoner kopplade till informations- och IT-
säkerhet, eller kopplade till några av kommunens viktiga informationssystem. 
Resultatet av intervjuerna redovisas i 5 huvudområden. För varje område görs 
en bedömning av kommunens arbete, med förslag till utveckling. I rapporten 
görs även en jämförelse i 11 punkter mot ett genomsnittligt analysresultat för 
15 – 20 kommuner. Revisionsrapporten visar att Värnamo kommun har 
förutsättningar för ett effektivt informationssäkerhetsarbete, men behöver 
tydliggöra arbetssätten. Kommunjämförelsen visar på områden med gott 
resultat för Värnamo kommun likväl som områden att förbättra. 

Avslutningsvis görs i rapporten en sammanfattande bedömning med 
rekommendationer till fortsatt utvecklingsarbete inom 
informationssäkerhetsområdet. Dessa rekommendationer efterfrågar 
kommunrevisionen skriftligt svar på senast 28 februari 2020. 
Revisionsrapporten har lämnats till Serviceförvaltningen och 
Kommunledningsförvaltningen. 

Rapportens rekommendationer med svar redovisas nedan. Svaren har tagits 
fram gemensamt av IT-chef och informationssäkerhetssamordnare. Åtgärderna 
ingår i pågående och kommande arbete med informations- och IT-säkerhet. 
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Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna svaret och skicka det vidare till 
kommunstyrelsen för kännedom

att godkänna svaret och skicka det vidare till 
kommunrevisionen för mottagande senast 28 februari 
2020

Per Sveningsson Annelie Andersson
IT-chef Förvaltningschef
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Utredning

1. Säkerställ att informationssäkerhetspolicyn med tillhörande dokument 
innehåller aktuell information och det fastställs rutiner för hur dessa 
dokument löpande ska uppdateras. 

Nuvarande informationssäkerhetspolicy med de tre säkerhetsinstruktionerna 
revideras samt anpassas till dagens dokumentstruktur och är planerade vara 
klara under 2020. 

2. Säkerställ att informationssäkerhetspolicyn och övriga styrdokument 
inom IT-säkerhetsområdet är kända för och efterlevs av samtliga berörda 
medarbetare. 

I arbetet med att revidera de styrande dokumenten ingår också att planera för 
kunskapshöjande och medvetandegörande insatser.

3. Det pågående arbetet med att sammanställa en systemförteckning bör ha 
hög prioritet. Systemförteckningen innehåller många väsentliga delar 
såsom; risk-klassificering och återstartsordning. 

Systemförteckningen ägs av IT avdelningen och är ett levande dokument. Det 
uppdateras regelbundet tillsammans med samtliga verksamheter. 
Systemförteckningen uppdateras även vid normala underhållsaktiviteter av 
verksamhetssystemen. Verksamheterna ansvarar för att initiera till IT-
avdelningen angående underhåll och förändringar i sina respektive system.

4. Säkerställ att det finns rutiner för hur utbildning av personal ska ske vid 
införande av nya IT-system och vid väsentliga förändringar i befintliga 
IT-system. 

Rutiner för utbildning i samband med införande av nya verksamhetssystem 
åligger systemägaren och bör tydliggöras i de kommande styrdokumenten, 
punkt 1 och 2. 

5. Säkerställ att kommunens rutiner för utrangering av maskinvara innebär 
att känsliga och sekretesslagda uppgifter hanteras på ett korrekt sätt. 

I de reviderade styrdokumenten under punkt 1 och 2 ingår beskrivning för 
verksamhetens ansvar för återlämning av gammal hårdvara och IT-
avdelningens ansvar för radering och destruktion. För radering och destruktion 
används ATEAs tjänst LOOP3 och LOOP4 vilket innebär att ATEA ansvarar 
för en säkerställd och obruten sekretess.
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6. Fastställ en kommungemensam policy för hantering/tilldelning av 
passerkort/koder/nycklar.

”Riktlinjer mekaniskt skydd och passerkontrollsystem” är beslutad 2019-12-09 
och ”Riktlinjer för hantering av nycklar inom Värnamo kommun” håller på att 
uppdateras.

7. För att säkerställa en säker och likformig hantering bör en 
kommungemensam rutin avseende hantering av behörigheter fastställas. 

Åtkomst till kommunens nätverk (AD) är automatiserat och styrs från HR-
systemet. Därigenom nya skapas och stängs konton med automatik beroende 
på status i anställningen. För övriga nivåer finns idag ett arbetssätt som 
behöver formaliseras. Förtydligande ingår i punkt 1 och 2. 

8. En kontroll av kommunens användarkonton kan med fördel utföras inom 
ramen för nämndens/förvaltningens internkontrollarbetet. Det är 
väsentligt att löpande verifiera att befintliga användarkonton är aktuella 
och att användaren enbart har den behörighet som krävs för användarens 
arbets- och ansvarsområden. 

Se punkt 7. När det gäller behörigheter i verksamhetsspecifika system som ej 
är kopplade till AD vilar ansvar för detta på systemägaren. Punkten omfattas 
även av revideringen under punkt 1 och 2, med tydliggörande av ansvar. 

9. Säkerställ att loggkontroll utförs på ett systematiskt sätt enligt gällande 
styrdokument.

Ett gemensamt verktyg för systematisk hantering av loggar saknas i dag. Varje 
verksamhet ansvarar för att kontrollera loggar i sina system och även detta 
omfattas av revidering med tydliggörande av ansvar under punkt 1 och 2.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-01-15 

Justerare

§ 3 Dnr: SN.2019.54

Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att äska medel motsvarande 746 000 kr för fortsatt arbete med e-tjänster 
samt
att beslut om finansiering för 2021 överlämnas till budgetberedningen

Ärendebeskrivning
Under 2017 startades ett projekt som kontaktcenter har varit drivande i 
och syftet var att införa en central e-tjänstelösning i Värnamo kommun. 
Med hjälp av e-tjänster kan medborgare digitalt skicka in anmälningar, 
uppsägningar, synpunkter, medborgarförslag och olika typer av 
ansökningar etc.
Projektet har finansierats med investeringsmedel till och med 2020. 
Från och med 2021 bör utveckling, support och underhåll av e-
tjänsterna övergå till ordinarie verksamhet och ingå i kontaktcentrets 
uppdrag. De e-tjänster som finns och skapas kräver underhåll och 
support och om inte resurser tillsätts innebär det att medborgare inte 
längre kommer att ha tillgång till den digitala servicen som efterfrågas.
Total äskad budget för det framtida arbetet med e-tjänster är              
746 000 kr, där 550 000 kr innefattar personalkostnader och 196 000 kr 
innefattar driftkostnader.

Servicenämnden har behandlat ärendet 18 december 2019, § 114

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att äska medel motsvarande 746 000 kr för fortsatt arbete med e-tjänster 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i 
budgetarbetet

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021

Ärendebeskrivning

Under 2017 startades ett projekt som kontaktcenter har varit 
drivande i och syftet var att införa en central e-tjänstelösning i 
Värnamo kommun. Med hjälp av e-tjänster kan medborgare 
digitalt skicka in anmälningar, uppsägningar, synpunkter, 
medborgarförslag och olika typer av ansökningar etc.

Projektet har finansierats med investeringsmedel till och med 
2020. Från och med 2021 bör utveckling, support och underhåll 
av e-tjänsterna övergå till ordinarie verksamhet och ingå i 
kontaktcentrets uppdrag. De e-tjänster som finns och skapas 
kräver underhåll och support och om inte resurser tillsätts 
innebär det att medborgare inte längre kommer att ha tillgång till 
den digitala servicen som efterfrågas.

Total äskad budget för det framtida arbetet med e-tjänster är              
746 000 kr, där 550 000 kr innefattar personalkostnader och 
196 000 kr innefattar driftkostnader.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att äska medel motsvarande 746 000 kronor för fortsatt arbete 
med e-tjänster

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
hantering i budgetarbetet

Josefin Ohlsson Annelie Andersson
Kontaktcenterchef Förvaltningschef
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Utredning

Under 2017 startades ett projekt som kontaktcenter har varit 
ägare av och syftet var att införa en central e-tjänstelösning i 
Värnamo kommun. Med hjälp av e-tjänster kan medborgare 
digitalt skicka in till exempel anmälningar, uppsägningar, 
synpunkter, medborgarförslag och olika typer av ansökningar 
etc. Möjlighet till betalning via e-tjänst har även implementerats, 
som till exempel att man har möjlighet att betala tomtköavgiften 
via e-tjänsten och inte via en pappersfaktura.

Under 2019 och 2020 fortsätter utvecklingen och Värnamo 
kommun går från e-tjänster till självservice. Självservice innebär 
att medborgaren själv kan genomföra och uppdatera information 
i befintliga ärenden, men också att kunna följa sitt ärende och få 
beslutet digitalt som till exempel med e-tjänsten ansökan om 
bredbandsbidrag. Självservice förutsätter dock att e-
tjänstelösningen kopplas samman med de verksamhetssystem 
som hanterar själva ärendena, vilket kräver utveckling av 
kopplingarna mellan systemen.

Finansiering finns till och med 2020 i investeringsbudgeten och 
från och med 2021 bör detta projekt övergå till ordinarie 
verksamhet inom kontaktcenter, förutsatt att detta finansieras via 
kontaktcentrets budget.

För att bygga och utveckla e-tjänsterna krävs en speciell 
kompetens inom bland annat programmering (Java script) och 
denna kompetens finns i dagsläget i kontaktcenter.

Efterfrågan på de ca 100 e-tjänster som i dagsläget erbjuds våra 
medborgare syns tydligt utifrån den ökning som syns i 
statistiken för 2018 och 2019.

2018: 862 inskickade e-tjänster 

2019: 5453 inskickade e-tjänster

Kostnader för e-tjänster 2021

e-tjänster 2021 Kostnad per år

Personalkostnader 550 000

Driftkostnader 196 000
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Totalt 746 000

I personalkostnaderna ingår en tjänst (100%) som jobbar med 
underhåll, utveckling och support. I driftkostnaderna ingår bland 
annat kostnader för system men även kostnader för signering 
och inloggning via mobilt bank-id och det är kostnader som 
uppstår när en medborgare loggar in eller signerar en e-tjänst. 
Denna kostnad finansieras idag via it-schablonen och det är en 
rörlig kostnad som troligen kommer att öka på sikt då fler 
medborgare kommer att använda sig utav kommunens e-tjänster. 

Riskbedömning  

Om budget eller resurs inte tillfaller kontaktcenter efter 
projektets slut kommer e-tjänstearbetet avslutas och underhåll, 
utveckling och support kommer inte att fortlöpa. De e-tjänster 
som finns och skapas kräver underhåll och support och det 
kommer alltid att finnas nya förslag till nya e-tjänstelösningar 
som gör det enklare för medborgarna. Om e-tjänstearbetet inte 
får fortsätta innebär det att medborgare inte längre kommer att 
ha tillgång till den digitala servicen som efterfrågas. För att 
kunna leva upp till den tillgänglighetsnivå som efterfrågas i 
samhället krävs det att digitala tjänster erbjuds och som gör att 
medborgare kan utföra sina ärenden utanför kommunens 
öppettider. 
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 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-01-15 

Justerare

§ 5 Dnr: SN.2020.7

Finansiering Sithskort

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att begära ett tillskott till kontaktcenters driftbudget för sithskortens 
övriga kostnader motsvarande 108 000 kronor från och med 2020 

Ärendebeskrivning
År 2014 togs beslut om att större delen av kommunens anställda skulle 
erhålla sithskort för säker inloggning i datorerna, för olika system samt 
som legitimation.
Alla förvaltningar står för sina respektive kortavgifter. Där utöver 
tillkommer ytterligare kostnader som till exempel licenser, 
utbildningskostnader och reservkort etc. För dessa kostnader finns idag 
ingen särskild budget. Kostnaderna har istället finansierats via IT 
schablonen och kontaktcenters budget.
Total äskad driftbudget för årliga kostnader för sithskorten är 108 000 
kronor.

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att hos kommunstyrelsen begära ett tillskott till kontaktcenters 
driftbudget för sithskortens övriga kostnader motsvarande 108 000 
kronor från och med 2020
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i 
budgetarbetet för 2020

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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Finansiering Sithskort

Ärendebeskrivning

År 2014 togs beslut om att större delen av kommunens anställda 
skulle erhålla sithskort för säker inloggning i datorerna, för olika 
system samt som legitimation.

Alla förvaltningar står för sina respektive kortavgifter. Där 
utöver tillkommer ytterligare kostnader som till exempel 
licenser, utbildningskostnader och reservkort etc. För dessa 
kostnader finns idag ingen särskild budget. Kostnaderna har 
istället finansierats via IT schablonen och kontaktcenters budget.

Total äskad driftbudget för årliga kostnader för sithskorten är 
108 000 kronor.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att hos kommunstyrelsen begära ett tillskott till kontaktcenters 
driftbudget för sithskortens övriga kostnader motsvarande 
108 000 kronor från och med 2020

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
hantering i budgetarbetet för 2020

Josefin Ohlsson Annelie Andersson
Kontaktcenterchef Förvaltningschef
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Utredning

År 2014 togs beslut om att större delen av kommunens anställda 
skulle erhålla sithskort för säker inloggning i datorerna, för olika 
system samt som legitimation. Över tid har korten också börjat 
användas till passage, nyckelskåp, färdskrivare i kommunens 
bilar med mera. 

Kontaktcenter interndebiterar förvaltningarna för kortavgiften 
som från och med 2020 är 210 kr. I den avgiften ingår 
korttillverkning, korthållare och NetID-licens.

Utöver kortavgiften tillkommer även andra kostnader, som idag 
belastar kontaktcenter och IT-avdelningen, såsom

- Supportavtal NetID
- Licens för siths och HSA
- Kostnad för handläggning av årsrapport
- Reservkort
- Korthållare (extra för utbyte)
- Utbildningskostnader
- PUK (beställning av nya inloggningskoder, 130 kr/kod)
- Portoavgifter

I dagsläget finns ingen tillsatt budget för ovanstående kostnader.

Riskbedömning  

Servicenämnden har aldrig fått budget för att finansiera 
sithskorten utan pengarna har hämtats från it-schablonen och 
kontaktcenters ordinarie budget, på bekostnad av annat. Om inte 
driftbudget tillförs kommer kostnaderna att interndebiteras 
vilket innebär en ökad administration.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-01-15 

Justerare

§ 6 Dnr: SN.2020.5

Reglemente servicenämnden- revidering

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden

Ärendebeskrivning
Kostverksamheten kommer från och med 1 januari 2020 att heta 
måltidsservice. Titel på nuvarande kostchef blir måltidschef. 
Köksområdescheferna kommer att heta områdeschef måltid.
Logistikenheten och post och tryckeri går samman från och med 1 
januari 2020. Avdelningen kommer att heta logistik och 
tryckerienheten.

Med anledning av dessa förändringar ska reglementet revideras.

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden
att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för 
servicenämnden

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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Reglemente servicenämnden- revidering

Ärendebeskrivning

Kostverksamheten kommer från och med 1 januari 2020 att heta 
måltidsservice. Titel på nuvarande kostchef blir måltidschef. 
Köksområdescheferna kommer att heta områdeschef måltid.

Logistikenheten och post och tryckeri går samman från och med 
1 januari 2020. Avdelningen kommer att heta logistik och 
tryckerienheten.

Med anledning av dessa förändringar ska reglementet revideras.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden

att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för 
servicenämnden

Annelie Andersson
Förvaltningschef
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 134 

Revidering
Gäller fr o m xx-xx-xx
________________________________________________________________

Reglemente för servicenämnden

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

§ 1 Verksamhetsområde

Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 
anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende:

 kommunens samlade måltidsservice även omfattande personal- och lokalansvar
 kommunens övergripande ansvar för drift och support av kommunens nätverk, datorer 

och telefoni samt viss utveckling inom IT. Stöd till övriga nämnder i deras IT-
utveckling och upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet

 kommunens bemanningsenhet för vikariehantering inklusive kommunens 
resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola

 kommunens logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon samt 
kommunens centrala tryckeri, posthantering och turbilsservice 

På uppdrag av kommunstyrelsen ska servicenämnden även ansvara för

 kommunens kontaktcenter med där till hörande övrig verksamhet

Servicen ska således medverka till att underlätta för berörda nämnders genomförande av sin 
verksamhet.

§ 2 Allmänt nämndreglemente

För servicenämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet 
med arbetsformer för Värnamo kommun.

§ 3 Sammanträden.

Nämndens sammanträden är inte offentliga.
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§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar.

§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Servicenämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige lämnat till dem

 i reglementet
 genom antagen budget

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har 
fullgjorts.

Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen ska 
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnden ska också fullgöra övrig rapporteringsskyldighet som kan åläggas dem.

§ 6 Information och samråd

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunstyrelsens presidium ska i möjligaste mån 
från servicenämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsen eller annan 
nämnds verksamhet.

§ 7 Personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i servicenämndens namn.

§ 8 Processbehörighet

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde.

§ 9 Förvaltningsorgan

Nämndens förvaltningsorgan utgörs av serviceförvaltningen. 

§ 10 Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom verksamheten. Nämnden har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av 
de särskilda frågor som kommunstyrelsen med dess personalutskott ansvarar för.
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 134

Revidering
Gäller fr o m 19-03-28
________________________________________________________________

Reglemente för servicenämnden

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

§ 1 Verksamhetsområde

Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 
anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende:

 kommunens samlade kostorganisation även omfattande personal- och lokalansvar
 kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för reproverksamhet, intern 

turbilsservice och posthantering
 kommunens övergripande ansvar för drift och support av kommunens nätverk, datorer 

och telefoni samt viss utveckling inom IT. Stöd till övriga nämnder i deras IT-
utveckling och upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet

 kommunens bemanningsenhet för vikariehantering inklusive kommunens 
resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola

 logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon.

På uppdrag av kommunstyrelsen ska servicenämnden även ansvara för

 kommunens kontaktcenter med där till hörande övrig verksamhet

Servicen ska således medverka till att underlätta för berörda nämnders genomförande av sin 
verksamhet.

§ 2 Allmänt nämndreglemente

För servicenämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet 
med arbetsformer för Värnamo kommun.

§ 3 Sammanträden.

Nämndens sammanträden är inte offentliga.
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§ 4 Processbehörighet

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde.

§ 5 Förvaltningsorgan

Nämndens förvaltningsorgan utgörs av serviceförvaltningen. 

§ 6 Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom verksamheten. Nämnden har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av 
de särskilda frågor som kommunstyrelsen med dess personalutskott ansvarar för.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-01-15 

Justerare

§ 10 Dnr: SN.2019.35

Motion- Information till elever i samband med 
skollunchen

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att avslå motionen
att ge kostverksamheten uppdraget att när ett nytt kostdatasystem är på 
plats, arbeta vidare med de olika delarna som motionen avser

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2019 § 294 att remittera 
Miljöpartiet de grönas motion till servicenämnden. I motionen framgår 
att miljöpartiet det gröna yrkar att servicenämnden 
- tar fram ett informationskoncept på miljöbelastningen av maten som 

serveras
- redovisar utvecklingen av matsvinnet digitalt
- arbetar fram ett digitalt beställnings/bokningskoncept för elever så 

att planeringen och tillagning av rätt antal skolluncher sker

Serviceförvaltningens kostverksamhet har tittat på ovan nämnda delar 
och kan konstatera att i dagsläget finns inte något system för att möta 
uppdraget som miljöpartiet de gröna efterfrågar.

För att kunna redovisa miljöbelastningen behöver ett system finnas som 
lätt kan plocka fram miljöbelastningen utifrån CO2. 
För att göra det möjligt behöver en extra funktion köpas till befintligt 
kostdatasystem. Men då ett nytt kostdatasystem ska upphandlas är det 
inte relevant att skaffa den funktionen i dagsläget. Möjligheten att 
redovisa utvecklingen gällande matsvinnet digitalt, finns i dagsläget inte 
heller i befintligt kostdatasystem men kommer även det att frågas efter i 
kommande upphandling. Grunden är att varje elev ska äta skollunch 
enligt skollagen. Skollunchen är gratis och näringsberäknad i den 
obligatoriska grundskolan. Att låta elever beställa/ boka sin lunch ska 
inte vara nödvändig för att hålla nere matsvinnet 

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att avslå motionen 
att ge kostverksamheten uppdraget att när ett nytt kostdatasystem är på 
plats, arbeta vidare med de olika delarna som motionen avser.
att överlämna ärendet vidare till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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Motion- Information till elever i samband med 
skollunchen

                            Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2019 § 294 att remittera 
Miljöpartiet de grönas motion till servicenämnden. I motionen 
framgår att miljöpartiet det gröna yrkar att servicenämnden 

- tar fram ett informationskoncept på miljöbelastningen av maten 
som serveras

- redovisar utvecklingen av matsvinnet digitalt
- arbetar fram ett digitalt beställnings/bokningskoncept för elever 

så att planeringen och tillagning av rätt antal skolluncher sker

Serviceförvaltningens kostverksamhet har tittat på ovan nämnda 
delar och kan konstatera att i dagsläget finns inte något system för 
att möta uppdraget som miljöpartiet de gröna efterfrågar.

För att kunna redovisa miljöbelastningen behöver ett system finnas 
som lätt kan plocka fram miljöbelastningen utifrån CO2. 
För att göra det möjligt behöver en extra funktion köpas till 
befintligt kostdatasystem. Men då ett nytt kostdatasystem ska 
upphandlas är det inte relevant att skaffa den funktionen i 
dagsläget. Möjligheten att redovisa utvecklingen gällande 
matsvinnet digitalt, finns i dagsläget inte heller i befintligt 
kostdatasystem men kommer även det att frågas efter i kommande 
upphandling. Grunden är att varje elev ska äta skollunch enligt 
skollagen. Skollunchen är gratis och näringsberäknad i den 
obligatoriska grundskolan. Att låta elever beställa/ boka sin lunch 
ska inte vara nödvändig för att hålla nere matsvinnet 
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Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att avslå motionen

att ge kostverksamheten uppdraget att när ett nytt kostdatasystem 
är på plats, arbeta vidare med de olika delarna som motionen avser.

att överlämna ärendet vidare till kommunstyrelsen

          Charlotta Nielsen Nylander               Annelie Andersson
          Kostchef               Förvaltningschef
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Utredning

Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2019 § 294 att remittera 
Miljöpartiet de grönas motion till servicenämnden. I motionen 
framgår att miljöpartiet det gröna yrkar att servicenämnden 

- tar fram ett informationskoncept på miljöbelastningen av maten 
som serveras

- redovisar utvecklingen av matsvinnet digitalt
- arbetar fram ett digitalt beställnings/bokningskoncept för elever 

så att planeringen och tillagning av rätt antal skolluncher sker

Serviceförvaltningens kostverksamhet har tittat på ovan nämnda 
delar och kan konstatera att i dagsläget finns inte något anpassat 
system för att möta uppdraget som miljöpartiet de gröna efterfrågar 
Kostverksamheten delar miljöpartiets önskan om att kunna 
redovisa ovan nämnda delar gällande matsvinn samt 
miljöbelastning på ett pedagogiskt sätt, men också digitalt. För att 
kunna redovisa miljöbelastningen behöver ett system finnas som 
lätt kan plocka fram miljöbelastningen utifrån CO2. För att göra det 
möjligt behöver en extra funktion köpas till befintligt 
kostdatasystem. Men då ett nytt kostdatasystem ska upphandlas är 
det inte relevant att skaffa den funktionen i dagsläget. Möjligheten 
att redovisa utvecklingen gällande matsvinnet digitalt, finns i 
dagsläget inte heller i befintligt kostdatasystem men kommer även 
det att frågas efter i kommande upphandling. Grunden är att varje 
elev ska äta skollunch enligt skollagen. Skollunchen är gratis och 
näringsberäknad i den obligatoriska grundskolan. Att låta elever 
beställa/ boka sin lunch ska inte vara nödvändigt för att hålla nere 
matsvinnet. Finns det tydliga rutiner för hur skolverksamheten 
beställer antal luncher och har rutiner för på och avbokning räcker 
det för att kostverksamheten ska klara av att laga lagom mycket 
mat. I gymnasieskolan skulle man kunna tänka annorlunda då dessa 
luncher inte är reglerade i skollagen. Det är också en bättre lämpad 
åldersgrupp för den sortens hantering. Att införa ett digitalt 
beställnings/bokningskoncept kräver dock mer utredning. 
Serviceförvaltningen menar att fler diskussioner måste föras 
tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen innan ett 
sådant förslag eventuellt kan presenteras.
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Motion: 
- Information till elever i samband med skollunchen- 

 

Vi i miljöpartiet vet att information om konsekvenserna av vår livsstil  

är avgörande för hur vi ska kunna fortsätta att leva på vår jord. Vi menar 

att Värnamo kommun därför måste ge en saklig information om hur våra 

samhällsfunktioner belastar vår miljö.Denna information ska bl a underlätta 

för medborgarna att i valsituationer förstå konsekvenserna av våra val. 

Det är viktigt att vi på ett lätt och pedagogiskt sätt redovisar belastningen 

på det ekologiska systemet.  

Ett exempel är digital information på tavlor i våra skolmatsalar. 

 

Exempel på information på dessa tavlor:: Att producera 1 kilo nötkött belastar klimatet med 
26kg CO2. 

Text från kommunens hemsida : Samhällsutveckling och hållbarhet 
Kommunens strategiska hållbarhetsarbete handlar om att lyfta hållbarhetsperspektivet och låta 

det genomsyra alla kommunala verksamheter. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till 

kommunens egna verksamheter och till invånare. 

Vi yrkar att serviceförvaltningen får i uppdrag 

 

att  ta fram informationskoncept på miljöbelastningen av maten som serveras  

att  utvecklingen av matsvinnet redovisas digitalt 

att  arbeta fram ett digitalt beställnings/bokningskoncept för elever 

      så att planering och tillagning av rätt antal skolluncher sker. 

 

Miljöpartiet de gröna. 2019-08-23 

 Jörgen Skärin.  
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Redovisning av återlämnade anslag för 
kompetensutveckling 2019

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har för 2019 fördelat 6 460 tkr av medel för 
kompetens- och verksamhetsutveckling. En uppföljning har gjorts 
och det har resulterat i att 1 028 tkr kommer att lämnas tillbaka från 
nämnderna 

Omsorgsförvaltningen återlämnar 750 tkr av de 2 000 tkr som 
beviljats för specialistutbildning för sjuksköterskor. Detta beror på 
att man inte kunnat ta in tillräckligt med nya studenter då det finns 
en osäkerhet kring finansieringen framöver.

Medborgarförvaltningen återlämnar46 tkr av de 300 tkr som 
beviljats för juridik för icke socionomer. Kostnaden blev mindre än 
beräknat då man kunnat samverka med en annan kommun.

Kommunledningsförvaltningen, Campus återlämnar 164 tkr av de 
1 500 tkr som beviljats för projektet alla på banan. Detta beror på 
att del av tjänst finansierats på annat sätt samt att budgeterade 
konsultkostnader inte behövts ta i anspråk.

Kommunledningsförvaltningen återlämnar också 68 tkr av 680 tkr 
som beviljats för systemförvaltarmodellen pm3. Detta beror på 
något lägre kostnader än beräknat.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att godkänna informationen

Åsa Johansson Ulf Svensson
HR-Chef Kommundirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-27

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.24

 1 (1)

Översyn av bostadsanpassningsbidrag

Ärendebeskrivning

Uppdraget att administrera, fatta beslut och betala ut 
bostadsanpassningsbidrag ligger för närvarande hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. Frågor som berör bostadsanpassning 
berör till stor del personer som också har insatser från 
Omsorgsförvaltningen. 

Efter samtal med förvaltningscheferna vid de båda berörda 
förvaltningarna ser undertecknad behov av att närmare belysa hos 
vilken nämnd detta uppdrag lämpligen bör ligga i framtiden.

Undertecknad föreslår därför att förvaltningscheferna för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen får i 
uppdrag att utreda frågan.

Förslaget från förvaltningscheferna föreslås behandlas av 
respektive berörd nämnd innan uppdraget redovisas till 
kommunstyrelsen.

Uppdraget bör utföras under den närmaste tiden för att en eventuell 
justering ska kunna göras i budget för 2021.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt förvaltningscheferna för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen att 
utreda hos vilken nämnd ansvaret för bostadsanpassningsbidrag 
lämpligen ska ligga från år 2021,

att yttrande över förslaget ska lämnas av 
Samhällsbyggnadsnämnden och Omsorgsnämnden innan 
utredningen överlämnas till kommunstyrelsen, samt

att utredningen ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 2020-
04-10.

Kjell Fransson
Biträdande kommundirektör
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Finansrapport 4:e kvartalet 2019
 

Likvida medel
Under förra kvartalet har de likvida medlen pendlat mellan +56 mnkr och +241 mnkr 

Vid periodens utgång, 2019-12-31, uppgår de likvida medlen till +154 mnkr.

I genomsnitt uppgår de likvida medlen under kvartalet till +144 mnkr mot föregående kvartal +137 mnkr.

Under motsvarande kvartal 2018 uppgick de likvida medel och placeringar till i genomsnitt +130 mnkr.

Utvecklingen av de likvida medlen under perioden framgår av diagrammet på nästa sida.

Placeringar
Vid periodens utgång finns inte några placeringar i obligationer eller liknande

utan placeringar sker i nuläget endast genom inlåning i bank.

Låneskuld
Kommunen har under året upptagit 150 mnkr i nya lån (50 mnkr 2019-02-28, 50 mnkr 2019-04-10), 

samt 50 mnkr 2019-08-23).

Den totala låneskulden uppgår därmed vid periodens utgång till 400 mnkr.

Kommunfullmäktige har beslutat om låneram under 2019 på maximalt 470 mnkr.

Av den beslutade låneramen återstår därmed i nuläget 70 mnkr.

Utlämnade lån
Utlämnade lån och långfristiga fordringar uppgår vid kvartalets slut till 35 tkr.

Beslut finns att låna ut medel till Trafikverket för rastplats vid Vandalorum. 

Trafikverket har meddelat att det inte längre är aktuellt.

Checkräkningskredit 
Värnamo kommun har en checkräkningskredit hos Swedbank på sammanlagt 100 mnkr.

Denna utnyttjas även av de kommunala bolagen. Nuvarande fördelning är enligt följande:

Värnamo kommun 25 mnkr, Finnvedsbostäder AB 20 mnkr, Värnamo Energi AB 35 mnkr

och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 20 mnkr.

Att notera för framtiden
1) Kommunen har en  strategi att likvida medel ska uppgår till cirka 100 mnkr för att möta

svängningar och undvika att använda checkräkningskredit.

2) En omfattande investeringsnivå påverkar de likvida medlen.

3) Sämre driftresultat  än budget eller det ekonomiska målet minskar finansieringen av investeringarna

med egna medel.

4) Försäljning av fastigheter påverkar de likvida medlen positivt.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2020-01-13

Kjell Fransson

Biträdande kommundirektör och ekonomichef
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Ärendenummer: 2019KC66878
Utskriftsdatum: 20191211

Ärenderubrik

Förfrågan om er kommuns medverkan i Säker digital kommunikation (SDK)
 
Ärendebeskrivning
 
Till registrator i kommunen – vänligen vidarebefordra detta utskick till
kommundirektör/kommunchef och ansvarig för digitaliseringsfrågor.
 
Utskicket innehåller följande bilagor:
 

Följebrev till avsiktsförklaring Säker digital kommunikation
Avsiktsförklaring Säker digital kommunikation, SDK 2020‐2023
Bilaga Avsedd användning för Säker digital kommunikation
Inbjudan till webbseminarium om avsiktsförklaringen Säker digital kommunikation

 
Vänliga hälsningar
Ineras kansli
 
 

Ineras kansli
 
Tjärhovsgatan 21, Stockholm
www.inera.se
Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och kommuner.

Kundinfo

Förnamn: 
Efternamn: 
Personnummer: 
Gatuadress: 
Postnr:

Ort: 
Hemtelefon: 
Mobiltelefon:
Arbetstelefon: 
Epost: Kansli@inera.se
Traktnamn:
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Till kommundirektör/kommunchef och ansvarig för digitaliseringsfrågor 
 

Välkommen att skrota faxen genom att stödja projektet 

Säker digital kommunikation 
 
Inera bjuder härmed in landets kommuner att stödja projektet Säker digital 
kommunikation och dess kommande förvaltning genom att teckna bifogade 
avsiktsförklaring för medfinansiering från år 2020 och framåt. Priset räknas fram utifrån 
kommunens storlek och en indikation framgår av avsiktsförklaringen. 
Projektet Säker digital kommunikation har pågått sedan hösten 2017 och syftar till att utveckla 
infrastruktur och standarder för säkert och effektivt utbyte av ostrukturerad, digital information. 
Ingen organisation i den svenska välfärden ska längre behöva skicka känslig information via 
fax, brev eller e-post. Lösningen gäller för kommuner, regioner och myndigheter och avsikten är 
att privata utförare och på sikt även invånare ska omfattas. 
Projektets kostnader har hittills finansierats av de ingående parterna regioner, myndigheter och 
kommuner med en tredjedel per gruppering. Dock har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
via Inera hanterat finansieringen för kommunernas räkning under de första två åren. Projektet 
närmar sig nu skarpa leveranser och det är dags för kommunerna att börja medfinansiera sin del. 
Bifogade avsiktsförklaring syftar till att säkerställa att landets kommuner kommer att använda 
lösningen och accepterar den avgift som lösningen innebär. 
Läs mer om projektet Säker digital kommunikation på https://www.inera.se/projekt/saker-
digital-kommunikation/ och i bifogade avsiktsförklaring. 
 

Vad är Inera? 
Inera är ett offentligägt bolag som hittills haft uppdraget att digitalisera hälso- och sjukvården i 
Sverige. 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Pascal är exempel på tjänster som 
Inera tillhandahåller, liksom infrastrukturtjänster som SITHS identifieringstjänst och HSA 
katalogtjänst. Ett av Ineras kärnuppdrag är att utgöra ett nationellt center för standardiserad 
informationshantering över organisationsgränser genom gemensamma lösningar för it-arkitektur 
och infrastruktur. Sedan en tid är SKR och landets kommuner aktieägare i Inera AB, utöver 
regionerna. Syftet med att bredda ägandet av Inera är att utöka bolagets uppdrag till att stödja 
digitalisering av kommunernas verksamheter, som skolan, socialtjänsten och 
samhällsbyggnadsområdet. 
Läs mer om Inera på www.inera.se.  

 
Ineras finansieringsmodell 
Inera har inga anslag eller grundfinansiering utan är helt och hållet intäktsfinansierat genom 
ägarnas finansiering av de projekt och tjänster som Inera tillhandahåller. Efterfrågan på Ineras 
tjänster och ägarnas betalningsvilja säkras vanligtvis genom intresseanmälningar och 
avsiktsförklaringar. Avsiktsförklaringar ska betraktas som bindande handlingar som i praktiken 
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är en beställning till Inera. Ju fler av ägarna som förbinder sig att finansiera en insats desto lägre 
blir priset för utveckling och förvaltning av den aktuella tjänsten. Om avsiktsförklaringar 
tecknas av så få ägare att tillräcklig betalningsvilja inte bedöms föreligga kommer Inera inte att 
fullfölja insatsen ifråga. För de ägare som inte tecknar avsiktsförklaring men vill använda den 
färdiga tjänsten i ett senare skede, räknas priset oftast upp i jämförelse med dem som finansierat 
utvecklingen från början. Syftet är att det inte ska vara någon fördel för en ägare som avvaktar 
med att finansiera ett utvecklingsprojekt, jämfört med dem som var med från början, utan de 
ekonomiska förutsättningarna ska vara lika för alla. 
Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar skickas till kommundirektören via kommunens 
registrator och för kännedom till Ineras programråd. Programrådet är Ineras primära forum för 
prioritering, förankring och råd i strategiska vägvalsfrågor. 
Läs mer om Ineras programråd på https://www.inera.se/om-inera/uppdrag/programrad/. 
 

Ineras samlade erbjudande till kommunerna 
Efter att ha genomfört inventeringar och dialog med kommunerna samt med SKR och 
systerbolaget SKL Kommentus har Inera arbetat fram en första inriktning för ett samlat 
erbjudande till landets kommuner. Inriktningen omfattar insatser på kort och lång sikt och har 
framför allt fokus på gemensam infrastruktur men även kommunernas möjligheter att använda 
1177 Vårdguiden. Förhoppningen är att kommunerna genom att acceptera erbjudandet lättare 
ska kunna ta ställning till kommande intresseanmälningar och avsiktsförklaringar då 
sammanhanget och den långsiktiga strategin blir mer tydlig. Ineras styrelse har fått en 
genomgång av inriktningen i erbjudandet och en principiell diskussion ska föras kring lämplig 
finansieringsmodell, under ledning av SKR. 
Följ Ineras arbete för kommunerna på https://www.inera.se/om-inera/Kommuner/ eller 
prenumerera på Ineras nyhetsbrev Aktuellt från Inera på 
https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-
nyhetsbrev/. 
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Avsiktsförklaring gällande Säker digital 
kommunikation (SDK) 2020–2023 
Detta är en avsiktsförklaring från Inera gällande finansiering av genomförande och förvaltning 
för projektet Säker digital kommunikation (SDK). SDK är ett arbete som ska ge kommuner, 
regioner och myndigheter grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad 
information mellan varandra. 

Bakgrund 
SDK är ett samarbete mellan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som har pågått 
sedan 2017. Syftet med SDK är att de offentligt finansierade verksamheterna i Sverige ska 
kunna ersätta fax och brev med digital kommunikation. Syftet är även att SDK på sikt ska 
fungera för digital kommunikation med invånare tillsammans med andra digitala lösningar. För 
exempel på avsedd användning med SDK, se bilaga ”Avsedd användning för Säker digital 
kommunikation (SDK)”. 
Innehållet i SDK är en digital adressbok, specifikationer och standarder för hur säkra 
meddelanden skickas, samt teknik för informationsutbyte. Användare ansvarar själva för att 
anpassa sina it-stöd och arbetsprocesser för att kunna använda SDK.  

Anledning till en avsiktsförklaring 
SDK har till och med 2019 finansierats genom att regionerna, SKR/Inera och myndigheterna 
har delat på kostnaderna ett år i taget. Då kostnaden för arbetet ökar från och med 2020 på 
grund av att tekniken ska börja förvaltas, efterfrågas nu även Sveriges kommuner att gå med 
som finansiärer av återstående projektperiod, samt kommande förvaltning.  
Den här avsiktsförklaringen tar höjd för att slutföra projektet och säkra finansiering för en 
fortsatt förvaltning av projektets resultat under ytterligare tre år. Detta dokument har således ett 
annat omfång än tidigare avsiktsförklaringar. Det är även första gången kommunerna involveras 
och tillfrågas om finansiering för det här projektet.  

Vilken nytta får man med SDK? 
Med SDK får anslutna organisationer förutsättningar för att dela känslig ostrukturerad 
information med andra organisationer på ett säkert och effektivt sätt. Man slipper kostnader och 
ledtider för att skicka brev, fax och samtal för att kontrollera att informationen verkligen 
kommit fram och höjer rättssäkerheten för invånaren. Man möjliggör även en helt digital 
process som gör att informationen inte behöver skrivas ut i ena änden och scannas in i den 
andra. SDK är en enhetlig lösning för regioner, kommuner och myndigheterna.  
I konceptet ingår en gemensam adressbok med säkra digitala kontaktuppgifter till andra anslutna 
kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata utförare, vilket gör att man slipper egna 
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lokala adresslistor, faxlistor, telefonlistor och liknande som är svåra att hålla aktuella och 
kvalitetssäkrade. Man undviker även personberoenden, eftersom adressuppgifterna är på 
organisations- och funktionsnivå, och samtal och motringningar för att kontrollera att det är rätt 
sändare/mottagare på andra sidan. 
SDK bygger på CEN e-delivery som är en är en it-infrastruktur för meddelandeutväxling även 
utanför Sveriges gränser och kan kombineras med andra tjänster för kommunikation med 
invånare. En annan möjlighet är att använda infrastrukturen även för meddelanden med 
strukturerat innehåll. 
Dagens manuella hantering tar tid och är osäker. En tidigare undersökning som SKR genomfört 
visade att det finns närmare 300 olika verksamhetsflöden/processer inom t.ex. hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola, där många parter inom det offentliga behöver kommunicera 
med varandra, t.ex. koordinera mötestider, begära in underlag och delge varandra beslut och 
annan information. Analysen visade även att säkerheten brister idag, bl.a. används vanlig 
(osäker) e-post i ca 33% av fallen fast det handlar om känsliga personuppgifter. Att det tar ca 21 
minuter både hos sändare och mottagare, dvs totalt ca 40 minuter, att hantera fax, brev och 
telefon. Även en analys som gjordes för de 108 kommunerna i 3R (StorSthlm, VästKom och 
Kommunförbundet Skåne län) konstaterade baserat på omfattningen av kontakter mellan 
kommun och landsting (numer regioner) att det finns stora möjligheter att effektivisera 
informationsdelningen.  
Följande exempel ger en indikation på volymerna: En kommun av Skövdes storlek, med ca 
56 000 invånare, skickar ca 5 000 fax om året. I Region Blekinge, med ca 160 000 invånare, 
skrev man ut ca 6,4 mil fax vid sitt största sjukhus år 2018. Polisen gjorde 2017 ca 28 000 
Sol14-anmälningar (orosanmälan enligt socialtjänstlagen) till kommunernas socialtjänster via 
fax och brev.1  
SDK underlättar att leva upp till de krav som ställs på informationshanteringen och effektivitet i 
verksamheten. Handläggare ska känna sig trygga med att kunna dela känslig information med 
rätt mottagare, och vi som individer får ökad trygghet genom att personlig eller känslig 
information inte sprids till obehöriga. 

SDK bygger på gemensam nytta som uppstår när aktörerna ansluter till och använder SDK, 
vilket denna avsiktsförklaring avser att möjliggöra. SDK bygger också på att ta fram 
gemensamma tjänster som ingen enskild aktör eller leverantör tillhandahåller.  
Aktörerna själva väljer vilka lokala verktyg de vill använda. Detta kan man göra både i egen 
regi och/eller anlita leverantörer beroende på sina egna förutsättningar. Under 2019-2020 pågår 
pilotverksamhet som kommer att ge viktiga insikter och erfarenheter inför breddinförande från 
2021, då Inera kommer att tillhandahålla dokumentation kring vad verksamheterna behöver 
anpassa, stöd i anslutningsprocess och löpande förvaltning och support. 
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomför just nu en behovs- och marknadsanalys inför 
ett eventuellt nationellt ramavtal för Säker digital kommunikation. Analysen visar, förutom 

                                                      
 
 
1Källor: SKLs rapport 2016, Kommunerna i 3Rs rapport 2015, Skövde kommun 2019, Dagens medicin 23/10-18, Polisens förstudie 
om digitalisering av Sol14-anmälningar 2018/2019.  
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behovet av den här tjänsten, att det också finns en potentiell marknad med leverantörer av olika 
typer av lösningar kopplat till SDK. Ett nationellt ramavtal skulle kunna vara en möjliggörare 
för enkelt insteg i SDK och ett verktyg för gemensam kravställning. SKI väntas ta beslut om en 
eventuell fortsättning i slutet av 2019. 

Vad är SDK? 
Konceptet Säker digital kommunikation är en federation med gemensamma standarder och 
kommunikationsinfrastruktur för att både offentliga aktörer och privata utförare ska kunna 
utbyta känslig information via säkra meddelanden. Bilden beskriver SDK-konceptet.  
SDK bygger på eDelivery som är ett byggblock för säker meddelandehantering från EU-
programmet CEF2. I Sverige är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, färdledande 
myndighet för eDelivery. För SDKs ändamål, dvs. utbyte av känslig ostrukturerad information, 
behöver eDelivery kompletteras och SDK-konceptet verifieras i tekniska och 
verksamhetspiloter. 
 
SDK ska ses som ett komplement till andra etablerade tjänster inom informationsutbyte och 
kommunikationssätt för samverkan mellan organisationer. Exempel på sådana som är mer 

sektorsspecifika är Nationell patientöversikt (NPÖ) inom hälso- och sjukvård och Sammansatt 
bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) inom arbetsmarknadsområdet.  
 

                                                      
 
 
2 Connecting Europe Facility - https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility  
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SDK är relativt lätt att införa med en låg instegströskel inom ett enskilt verksamhetsområde, till 
exempel omsorg eller hälso- och sjukvård där behoven är stora. Man kan sedan utvidga och 
lägga till meddelandeutbyte med andra organisationer inom fler verksamhetsprocesser. 
eDelivery i sig används även för strukturerat informationsutbyte, vilket möjliggör att på sikt 
utöka SDK till meddelandeöverföring av känsliga uppgifter med strukturerat innehåll. 

Ineras leverans 2020–2023  
Under 2018 togs konceptet för Säker digital kommunikation fram. Under 2019 tas gemensam 
infrastruktur fram och konceptet testas med flera pilotaktörer. För en närmare beskrivning av 
resultat från 2018 respektive 2019, se projektets informationssida3. 

Förväntat resultat från gemensamt projekt 2020 
Arbetet delas in i två huvudsakliga områden. Att färdigställa infrastruktur och slutföra 
pilotverksamhet, respektive förvaltningsaktiviteter inför start av breddinföranden 2021. 

• Fortsatt utveckling och piloter 
o Konceptet Säker digital kommunikation är pilottestat i både tekniska- och 

verksamhetspiloter inklusive nödvändig komplettering av infrastruktur och 
stödtjänster, samt tillitsramverk och it-säkerhetskrav. 

• Förvaltningsetablering 
o Gemensam infrastruktur och stödtjänster (adressbok, testklient, testbädd), 

specifikationer (innehållsspecifikation med mera) och teknisk 
anslutningsprocess inklusive mallar och stödjande dokumentation är förberedda 
för överlämning till ansvarig i kommande förvaltning. 

o Avtal för anslutning och användning av tjänsten Säker digital kommunikation 
framtaget. 

o Gemensam infrastruktur tillgänglig för breddinförande i produktionsmiljö. 
o Förslag på vilket fortsatt stöd som behövs till kommuner, regioner och statliga 

myndigheter för att stimulera snabbare och enklare anslutning till tjänsten Säker 
digital kommunikation. 

o (DIGG bedriver parallellt arbete med att ta fram generell strategi för 
förvaltning, frågor kring avtal och process för tillitsgranskning och efterlevnad 
för eDelivery-tillämpningar). 
 

                                                      
 
 
3Länk till SDKs informationssida 
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Förväntat resultat från förvaltning 2021–2023 
 

• Vidmakthållande av tjänsten Säker digital kommunikation avseende teknisk 
infrastruktur vilket inkluderar test- och produktionsmiljöer för: 

o Adressbok 
o Testbädd 
o Testklient (enbart test) 
o Integration mot DIGGs SMP-tjänst 

• Vidmakthållande av tjänsten Säker digital kommunikation avseende regelverk, 
avtalsmodeller och övrig dokumentation innehållande: 

o Specifikationer för meddelandeformat 
o Tillitsramverk 
o Tekniskt ramverk för anslutande parter (vid behov) 
o Instruktioner för informationssäkerhet 
o Avtalsmallar 
o Anslutningsprocess 
o Testdokumentation  

• Processtöd vid anslutning och kvalitetssäkring 
o Valideringsstöd 
o Certifikatshantering 
o Granskning och uppföljning av anslutna parter 

Förutsättningar för att nyttja tjänsten 
Organisationer som ska använda Säker digital kommunikation behöver: 

• Anpassa lokal it-miljö för att ansluta till Säker digital kommunikation. Detta kan 
göras i egen regi och/eller genom att anlita leverantörer. Man behöver bl.a. ha en 
meddelandeklient som kan skicka/ta emot SDK-meddelanden och vara ansluten till 
SDKs adressbok. Klienten kan vara en separat tjänst (”meddelande- eller 
mailklient”) eller ett verksamhetssystem. 

• Uppfylla krav som ställs på informationssäkerhet vid hantering av känsliga 
personuppgifter, exempelvis avseende spårbarhet, identifiering och autentisering. 
T.ex. krav på att användare av SDK ska vara starkt autentiserade. 

• Följa anslutningsprocess och genomföra tester för att bli godkänd för anslutning till 
tjänsten.   

• Säkra införande i egen verksamhet.  

360



 Avsiktsförklaring gällande Säker digital kommunikation 
(SDK) 2020–2023 
 

Inera AB 
 

Senast ändrad 
2019-12-10 

 

 

6 

 

En enkel checklista med exempel på frågeställningar samt ytterligare information finns på 
inera.se.4  
SKI genomför parallellt en fördjupad behovs- och marknadsanalys angående eventuellt 
nationellt ramavtal för tjänster relaterade till SDK som skulle kunna nyttjas i upphandling av 
ovan nämnda infrastruktur.  
Kostnaderna för att anpassa och införa SDK kommer att variera beroende på lokala 
förutsättningar och vilken typ av lösning man väljer, t.ex. har piloterna under 2019 valt olika 
angreppssätt (egen regi resp. anlita underleverantör) för sina tekniska tester. De har börjat 
relativt enkelt för att vidareutveckla i fortsatta verksamhetspiloter 2020. Pilotverksamheten är 
tänkt att ge mer erfarenheter kring vilka resurser som krävs. Under 2020 ingår i projektets mål 
att ta fram fördjupad information om vad det innebär att ansluta till SDK samt vilket stöd som 
behövs för breddinförande.  

Erbjudande 
Inera erbjuder Sveriges regioner och kommuner att delta i samarbetsprojektet Säker digital 
kommunikation under 2020 samt att via egen integration nyttja tjänsten Säker digital 
kommunikation 2021–2023. 

Finansieringsprinciper 

Gemensam finansiering 
För färdigställande av konceptet och genomförande av verksamhetspiloter under det sista 
planerade projektåret 2020, behövs finansiering från regioner, kommuner samt myndigheter. 
Utgångspunkten är att respektive sektor finansierar med en tredjedel vardera. 
För fortsatt förvaltning 2021–2023 åtar sig Inera att på uppdrag av regioner och kommuner 
driva förvaltning av SDK. Avsiktsförklaringen gäller därför finansiering från regioner och 
kommuner. Inera kommer även att verka för finansiering från myndigheter och/eller staten.  

Deltagande parts åtagande  
Under 2020 behöver ett antal parter avsätta tid och resurser för fortsatt medverkan i projektets 
styrgrupp, referensgrupper och/eller som piloter. 
De organisationer som ska genomföra tekniska piloter och/eller verksamhetspiloter, behöver 
också göra anpassningar av egen it-miljö, uppfylla krav på informationssäkerhet och följa SDKs 

                                                      
 
 
4 https://www.inera.se/projekt/saker-digital-kommunikation/ 
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anslutningsprocess. Testverksamheten regleras i en pilotöverenskommelse mellan Inera och 
respektive pilotorganisation. 

Förvaltning 2021-2023. Från 2021 kan projektets gemensamma resultat i form av tjänsten Säker 
digital kommunikation införas hos kommuner, regioner, myndigheter och privata utförare.  

Kostnad och finansiering 
Gemensamma kostnader för projektet under 2020 beräknas totalt vara 17 Mkr, vilket inkluderar 
gemensam infrastruktur och specifikationer, etablering av produktionsmiljö, genomförande av 
pilotverksamhet samt förberedelser för förvaltning. Kostnaden fördelas med 1/3 vardera mellan 
regioner, kommuner och statliga myndigheter. I kostnaden ingår inte ersättning för 
projektmedverkan i styrgrupp, som pilot eller i referensgrupp eller piloternas kostnader för egen 
anpassning. 
Notera att kalkylen för 2020 är en preliminär bedömning som baseras på de skattningar som kan 
göras innan projektdirektiv och projektplan tagits fram. Siffran kan därför komma att justeras. 
Kostnaden för förvaltning av tjänsten Säker digital kommunikation under 2021–2023 beräknas 
totalt vara 41,5 Mkr (13,83 Mkr/år). Den omfattar vidmakthållande av tjänsten Säker digital 
kommunikation avseende teknisk infrastruktur, regelverk, avtalsmodeller och övrig 
dokumentation samt processtöd vid anslutning och kvalitetssäkring. Kostnaden fördelas med 
hälften vardera mellan Sveriges regioner och kommuner.   
 
Regioners andel säkras genom ordinarie process via Inera med avsiktsförklaring. Kalkylen 
bygger på att de regioner som i avsiktsförklaring tackar ja till Säker digital kommunikation 
sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60% av Sveriges befolkning. 
Med detta som utgångspunkt innebär det att det kalkylerade priset utgör maxpris.  
För 2020–2023 blir maxpriset 1,08 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av kommunernas 
andel av projektet 2020 respektive förvaltningen 2021–2023 också säkras.  
Kommuners andel säkras genom ordinarie process via Inera med avsiktsförklaring. Kalkylen 
bygger på att de kommuner som i avsiktsförklaring tackar ja till Säker digital kommunikation 
sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60% av Sveriges befolkning. 
Med detta som utgångspunkt innebär det att det kalkylerade priset utgör maxpris.  
För 2020–2023 blir maxpriset 1,08 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av regionernas andel 
av projektet 2020 respektive förvaltningen 2021–2023 också säkras.  
Om de kommuner som lämnar avsiktsförklaring till att medfinansiera projektet inte 
representerar minst 60% av Sveriges befolkning, men motsvarar minst 174 kommuner (det vill 
säga 60% av antalet kommuner) kommer en kompletterande förfrågan med justerat pris baserat 
på faktiskt befolkningsunderlag att skickas till dessa kommuner.  
För myndigheters andel har projektets utgångspunkt för finansiering varit att 
direktmedverkande myndigheter finansierar den statliga andelen av projektfasen 2018–2020. 
Följande myndigheter ingår i SDKs projektstyrgrupp och har även skrivit under en särskild 
avsiktsförklaring om medverkan i projektet och införande av dess resultat: Skatteverket, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Domstolsverket. Därutöver ingår DIGG som 
adjungerad i styrgruppen.  
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Eventuell ytterligare nationell finansiering skulle innebära att den totala kostnaden för 
respektive sektor blir lägre.  
 
Vad innebär det att avge en avsiktsförklaring  
Att avge en avsiktsförklaring för 2020 innebär att aktuell organisation bidrar med finansiering 
av gemensamma projektkostnader 2020 respektive förvaltningskostnader 2021–2023 för Säker 
digital kommunikation. 
Möjlighet finns även att ge en avsiktsförklaring från 2021 och framåt vilket innebär att 
organisationen åtar sig att finansiera förvaltning 2021–2023 samt retroaktivt projektkostnader. 
De pilotparter 2019 som vill delta i fortsatt pilotverksamhet 2020 kan meddela Inera via denna 
avsiktsförklaring, om de inte redan gjort det direkt till projektet.  
Nya parter som önskar genomföra tekniska pilottester 2020 bör meddela Inera genom denna 
avsiktsförklaring, för att Inera ska kunna göra en bedömning av samlat behov och bekräfta hur 
många organisationer som kan ges stöd inom ramen för given budget.  
Nya parter som önskar delta i referensgrupp 2020 bör också meddela Inera genom denna 
avsiktsförklaring för att Inera ska kunna göra en samlad bedömning visavi projektets budget.   
 
Beslut om deltagande från respektive sektor ska vara klart 10 februari 2020. Inera kommer att ta 
ställning till om möjligheter finns att genomföra projektet 2020 baserat på hur stor andel av 
finansieringsbehovet som avsiktsförklaringarna täcker. Ineras beslut om att fortsätta projektet 
kommer inte att tas förrän finansiering är säkrad. 
Slutlig justering av belopp görs när information om vilken andel av befolkningsunderlag resp. 
antal anslutande parter som avgett avsiktsförklaring finns samt projektplan för 2020 tagits fram, 
preliminärt 1 februari 2020. Deltagande organisation bör dock säkra finansiering enligt 
estimerat maxbelopp som angivits ovan. En anslutande part kan under 2020 också bidra med 
gemensamma projektresurser, då avräknas detta från partens andel av finansieringen.  

Vid frågor, kontakta 
Arvid Thunholm, projektägare 
arvid.thunholm@inera.se 
072-582 79 86 

Avsiktsförklaring 
☐ Vi lämnar härmed en avsiktsförklaring till att vår region/kommun kommer att medfinansiera 
projektet 2020 och förvaltningen 2021–2023 av Säker digital kommunikation. 

☐ Vi avser att ansluta från 2021 och medfinansierar då förvaltning 2021–2023 samt 
projektkostnader för 2020. 
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☐ Vi är inte längre intresserade, region/kommun:       

För parter som lämnar avsiktsförklaring från och med 2020:  

☐ Vi har påbörjat/genomfört tekniska pilottester 2019 och vill delta i verksamhetspilot 2020. 

☐ Vi önskar genomföra tekniska pilottester 2020. 

☐ Vi har tidigare inte deltagit i referensgrupp men önskar göra detta 2020.  

Anslutande organisation 
Region/kommun:       
 
 

Underskrift 
 
Namnteckning:  
 

Namnförtydligande:       
Titel:         
Telefonnummer:       
E-post:          
Underskriftsdatum:        

 

 

 

 

 

 

Ifylld och undertecknad avsiktsförklaring scannas och skickas till Ineras kansli via e-
postadress: kansli@inera.se senast 2020-02-10. 
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Förfrågan om er kommuns medverkan i Säker digital kommunikation (SDK)
Till registrator i kommunen – vänligen vidarebefordra detta utskick till
kommundirektör/kommunchef och ansvarig för digitaliseringsfrågor.
 
Utskicket innehåller följande bilagor:
 

Följebrev till avsiktsförklaring Säker digital kommunikation
Avsiktsförklaring Säker digital kommunikation, SDK 2020‐2023
Bilaga Avsedd användning för Säker digital kommunikation
Inbjudan till webbseminarium om avsiktsförklaringen Säker digital kommunikation

 
Vänliga hälsningar
Ineras kansli
 
 

Ineras kansli
 
Tjärhovsgatan 21, Stockholm
www.inera.se
Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och kommuner.
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1. Inledning 

Syftet med detta dokument är att beskriva avsedd användning med Säker digital kommunikation 

(SDK): vad kan SDK användas till för slags informationsutbyte samt vem får använda och vilka 

krav ställs på användningen. 

1.1 Bakgrund 

Hanteringen av integritetskänslig information tar mycket tid idag. Medarbetare är osäkra kring 

hanteringen, systemen är svåra att använda, och det finns stora manuella inslag. Det är inte en 

fråga som en part kan lösa och det är inte heller endast en lösning som behövs. Utan vi behöver 

ett gemensamt sätt för hur vi utbyter känslig information i offentlig sektor och som kan 

användas av alla aktörer i offentlig sektor och privata utförare. Främst är detta en 

informationssäkerhetsfråga, men det skapar även möjligheter att effektivisera hantering av 

ärenden. 

1.2 Syfte med SDK 

Syftet är att skapa en säker, tillförlitlig och gemensam kanal för kommunikation som uppfyller 

lagkrav i hantering av ärenden för alla inblandade parter. Det behövs ett generellt sätt att knyta 

ihop olika system som idag används av offentlig sektor. 

2. Mål med SDK 

Målet är att det i Sverige ska finnas en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation 

mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligfinansierad verksamhet. Det ska vara 

enkelt att använda sig av SDK och att ansluta sig till federation. Ingen utom avsändare, 

mottagare och den det berör ska kunna ta del av informationen. Avsändaren, mottagaren och 

den det berör är kända (identifierade) för varandra genom tillitsramverk. Informationsdelningen 

säkras enligt, för informationen gällande, lagar och regelverk och informationen är spårbar. 

3. Vilket slags informationsutbyte stödjer SDK? 

3.1 Bakgrund kring informationsutbyte 

Problemet som SDK avser att lösa är den i dag ostrukturerade informationen (fritext/dokument, 

etcetera) som hanteras i myndighetsutövningsärenden mellan olika aktörer. Dagens 

strukturerade informationsutbyte ingår inte i SDK eller dess tänkta lösning. Informationen i 

SDK går mellan organisationer, är domänöverskridande (till exempel hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, skola), och är känslig (personuppgifter, uppgifter som kan omfattas av sekretess). 
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3.2 Informationsklassificering 

SDK är avsett att användas för informationsutbyte/meddelandeöverföring av information upp 

till en klassificering såsom känsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 

sekretess. Detta innebär en konsekvensbedömning såsom betydande konsekvens vad gäller 

informationssäkerhetsaspekterna konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet, enligt 

MSB:s modell: 

• Konfidentialiteten är bedömd till: Behov av att överföra känsliga 

personuppgifter/sekretessuppgifter  

• Riktighet är bedömd till: Uppgifterna ligger ofta till grund för olika beslut och åtgärder.  

• Tillgänglighet är bedömd till: Behov av att kunna använda lösningen i sin dagliga 

verksamhet.  

Nivån baseras på att SDK ska stödja tillräcklig säkerhet i ett omfattande informationsutbyte. 

SDK ska inte användas för informationsutbyte där informationen är av högre känslighetsgrad. 

Användarorganisationer som ansluter till SDK ansvarar för att genomföra en 

konsekvensbedömning av meddelandeinnehållet som sänds/tas emot och huruvida SDK kan 

användas för meddelandeöverföringen. 

SDK:s tillitsramverk anger även krav på kontroll av en användares elektroniska identiteter, där 

verifiering av identitet ska göras genom fullgod svensk identitetshandling och identifiering ska 

göras genom stark autentisering. Med stark autentisering menas att krav uppfylls enligt 

tillitsramverk för svensk e-legitimation eller krav enligt tillitsnivå 3, vilket motsvarar eIDAS 

nivå Väsentlig. 

3.3 Användningsfall och målgrupp 

SDK riktar sig till primär- och sekundärkommuner, statliga myndigheter, samt de privata 

aktörer som har ett offentligt uppdrag. De som kan använda SDK är de som anslutit sig genom 

att teckna avtal gällande tillitsfederation och informationssäkerhet samt uppfyller de tekniska 

förutsättningarna. Samma förutsättningar gäller oavsett utförare (offentlig respektive privat 

utförare av offentligfinansierad verksamhet) och alla ingår i samma federation och ett fastställt 

tillitsramverk. 

SDK är tänkt att användas för: 

• Sektorövergripande kommunikation av känslig information vid myndighetsutövning 

mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

• Sektorövergripande kommunikation av känslig information vid myndighetsutövning 

som utförs av privata utförare av skattefinansierad verksamhet. 

• ”Inomsektoriell” kommunikation av känslig information kommun till kommun, region 

till region, statlig myndighet till statlig myndighet samt mellan verksamheter inom 

dessa med sekretessgränser mellan sig. 

• För kommunikation till privatpersoner av känslig information vid myndighetsutövning 

finns befintlig lösning Mina meddelanden att använda/förhålla sig till. 

• Ska andra aktörer, till exempel försäkringsbolag, kunna ansluta till SDK så behöver 

detta beredas och beslutas av styrgruppen. 
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Till kommundirektör/kommunchef och ansvarig för digitaliseringsfrågor 
 

Inbjudan till webbseminarium om  

Säker digital kommunikation (SDK) 
 
Vi ber dig säkerställa att denna inbjudan skickas vidare till de personer inom din 
kommun som berörs. 
 
Välkomna till webbseminarium om avsiktsförklaringen gällande Säker digital 
kommunikation. Syftet med seminariet är att berätta mer om avsiktsförklaringen, vilken 
nytta din organisation kan ha av Säker digital kommunikation och för att svara på 
frågor. Webbseminariet riktar sig till dig som ska ta ställning till avsiktsförklaringen och 
har behov att förstå vad den innebär.  
 
Webbseminariet kommer att hållas vid två olika tillfällen: 

• 15 januari 2020 kl. 14.00 – 15.00  
Skypelänk till 15 januari: Anslut till Skype-mötet        
(https://meet.lync.com/ineraab/anna.christenson.aberg/T873VLRF) 

 
• 29 januari 2020 kl. 14.00 – 15.00  

Skypelänk till 29 januari: Anslut till Skype-mötet        
(https://meet.lync.com/ineraab/anna.christenson.aberg/8WCYNTM6) 
 
Har du frågor du vill ha svar på för att er kommun ska kunna ta ställning till 
avsiktsförklaringen? Frågor insända i förväg, senast den 7 januari till 
anna.christenson.aberg@inera.se rubrik ”Webbseminarium avsiktsförklaring SDK”, 
kommer att behandlas under seminariet.  
 
Vid frågor, kontakta: 
Anna Christenson Åberg   
Anna.christenson.aberg@inera.se, Mobil: 0706-118910 
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Skickat som samlingspdf via epost
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onsdag 2019‐12‐11 13:37
Tjänsteanteckning

Detta ärende bör diarieföras. Jenny Hurtig ska sättas som handläggare
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