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Anmälan om delegationsbeslut            juni 2021 

 

Måltidsservice 

Måltidsbiträde AVA from 1/7 tom 30/9 Trälleborgsskolan 75 % 

1:e kock till kock 100 % Horda skola tillsvidare from 14/6 

Måltidsbiträde vikariat Pepparmyntan 5-6 50 % from 1/7 tom 31/12 

Kock Skattkistan förskola 80 % from 1/6 pga övertag att köket där. 

Kock Forsgården 100 % from 1/6 pga övertag av köket där. 

Kock Forsgården 90 % from 1/6 pga övertag av köket där. 

Kock Forsgården 90 % from 1/6 pga övertag av köket där. 

Kock Forsgården 90 % from 1/6 pga övertag av köket där. 

 

Avslut: 

Vikariat FIGY kock 100 % avslutad 1/3 2021 

Vikariat Forsheda skola måltidsbiträde 50 % avslutad 12/4 2021 

Kock FIGY 100 % avslut 15/8
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 1 (2) 

 

Motion- Alkolås 

 

Ärendebeskrivning 

En motion daterad 2021-03-08 har inkommit till 
kommunstyrelsen där Sverigedemokraterna, genom Bengt 
Lundström och Bo Karlsson, yrkar på att ge servicenämnden i 
uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet när man köper in 
eller ingår nytt leasingavtal gällande fordon utrustade med 
alkolås. 
Kommunstyrelsen har beslutat den 13 april 2021 § 141 p 2, att 
remittera motionen till servicenämnden att besvaras senast den 
28 juni 2021.  

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att bifalla motionen 

 
 

Ottar Warelius Annelie Andersson 
Logistikchef Förvaltningschef 
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Utredning 

Montering av alkolås 

Servicenämnden ser inget hinder i att antingen före leverans eller efter leverans 
låta montera ett alkolås vid nybeställningar av fordon. Detta förutsätter dock att 
beslut fattas att alkolås ska monteras i kommunens samtliga fordon.  

Priser 

Priserna gällande alkolås är tidigare inskickade via mejl av Dignita, som har 
Lundströms i Bor som återförsäljare. Priserna är från 2020-12-17. Alkolåset 
kostar 11 000 SEK exkl. moms. 

Möjlighet finns att hyra låset. Priset är då 219 kr/mån för ett avtal om 36 
månader. Totalt 7884 SEK.  

Dignita AL-100 är godkänt enligt alla förekommande standarder.  

Det finns ett tillbehör som kallas alkolarm. 

Alkolarm ger en signal till närmaste chef eller HR-avdelningen i realtid om 
någon medarbetare blåser rött eller gör en tillfällig urkoppling av alkolåset.  

I denna funktion finns även en override-knapp. Om medarbetaren av någon 
anledning inte får alkolåset att funka och det är bråttom kan denne trycka på 
override-knappen. Då kopplas alkolåset ur tillfälligt och fordonet kan startas 
utan blås. Vid användande av override-knappen går det också ett larm till 
chefen/HR-avdelningen. 

Alkolarm kostar 59 kr/mån 

Vid beställning direkt av bilåterförsäljaren med montering innan leverans 
ligger priset på omkring 13 000 SEK exkl. moms. Prisexemplet gäller Dräger 
och är hämtat från Svenstigs som är återförsäljare av Dräger alkolås.  

Kostnad för kommunen 

270 fordon under 3,5 ton x 11 000 SEK = 2 970 000 SEK.  
Larmtjänst 59 SEK/månad. 270 fordon x 59 SEK x 60 månaders leasingperiod 
= 955 000.  
Därtill tillkommer de tyngre fordonen och eventuella nyckelskåp med alkolås 
för arbetsredskap. 

60 månaders leasingperiod är genomsnittligt räknat. Summorna ungefärliga. 
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Motion – Alkolås!  
Då vi så gott som dagligen kan läsa om drog & rattfylla på våra vägar, anser vi att Värnamo 
Kommun följer de åtgärden som man från statliga myndigheter och privata företag gjort för 
att förebygga genom att se till att alkolås monteras i samtliga nya fordon och arbetsmaskiner. 
Alkolåset har dels en preventiv funktion men är också en viktig del i att kvalitetssäkra och 
öka trafiksäkerheten. 
 
Om det är problem att montera alkolås på exempelvis gräsklippare och vissa arbetsmaskiner 
föreslår vi i det fallet i stället ett nyckelskåp som måste ”blåsas upp” vid ut kvittering och 
återlämnande av nyckel.   
Blåser en förare rött ska nycklarna hållas inne och ett sms ska skickas till närmaste chef 
alternativt den chef som är i beredskap. 
 

Vi yrkar på: 

 att ge Servicenämnden i uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet när man 
köper in eller ingår nytt leasingavtal gällande fordon utrustade med alkolås. 
 

 att ge Tekniska Förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet att 
montera upp nyckelskåp med alkolås för hantering av nycklar till arbetsmaskiner. 
 

 

 
 

Värnamo den 8/3 2021 
 

Sverigedemokraterna genom   
 

Bengt Lundström  Bo Karlsson
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Redovisning av kundnöjdhet i skolan 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Kundnöjdheten i skolrestaurangerna har mätts sedan 2015. Det 
har gjorts via en skolenkät som eleverna i grundskolan har fyllt i 
varje år. Enkäten administreras av barn och 
utbildningsförvaltningen och den berör trivsel, trygghet, 
delaktighet, kunskapsutveckling och måltider i skolan. 
Måltidsfrågorna handlar om skolmaten smakar bra, tid att äta, 
måltidsmiljö och bemötande.  

Förra året (2019) steg kundnöjdheten i skolan och trenden vände 
då kundnöjdheten tidigare år succesivt minskat. Årets mätning 
visar att kundnöjdheten har minskat från 76,9% (2019) till 
69,5% (2020) Enligt servicenämndens mål ska kundnöjdheten 
för 2020 uppnå till 76,3%.  

Tyvärr har årets mätning inte gjorts som tidigare år då fråga 3 
(Måltidsmiljön är trivsam) och 4 (Måltidspersonalen är 
hjälpsam) slagits samman till en fråga. Detta påverkar så klart 
årets resultat och därför kommer Måltidsservice endast att kunna 
jämföra frågorna 1 (Skolmaten smakar bra) och 2 (Det finns tid 
att äta skolmaten i lugn och ro). 

Vi ser fortfarande att årskurs (åk) 2 är mest nöjda med 
måltidssituationen, därefter åk 5 och sist åk 8. Så har trenden 
sett ut under åren som mätningen har genomförts. 

Den delen i den handlingsplan som redovisades vid förra 
mätningen 2018 och som berör barn-och 
utbildningsförvaltningen har under 2020 redovisats för barn- och 
utbildningsförvaltningen och ett arbete har påbörjats. Tyvärr 
hann inte detta samarbete komma mer än till ett startmöte då 
barn- och utbildningsförvaltningens representant avslutade sin 
tjänst.  

Ny dialog har dock påbörjats under 2021 och där ambitionen 
finns att detta arbete ska intensifieras under andra halvan av 
2021. Detta ska leda till att utvecklingen tar fart kring 
skolmåltiderna i Värnamo kommun. 
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Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att godkänna redovisningen av kundundersökningen i 
skolrestaurangerna 2020 med reservation att årets undersökning 
inte är fullt ut jämförbar med tidigare mätning. 

 

 

Charlotta Nielsen Nylander Annelie Andersson 
Måltidschef Förvaltningschef 
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Utredning 

Servicenämnden beslutade 2015 att ett enkätformulär skulle tas 
fram av serviceförvaltningen, för att mäta matgästernas 
upplevelse av mat, miljö och bemötande i skolrestaurangerna. 
Måltidsservice har haft möjlighet att bifoga måltidsfrågor till 
barn- och utbildningsförvaltningens skolenkät varje år.  

Svarsunderlaget (vilka klasser som får svara) och frågorna både 
i antal och formulering har ändrats under åren.   

Initialt mättes bara årskurs 2, 5 och 8, men nu kan alla klasser 
från förskoleklass till åk 9 besvara enkäten. I redovisningen 
visas endast svaren från de i årskurs 2, 5 och 8. 

Metod 

Enkäten innehåller fyra frågor som rör måltiden. I årets 
undersökning har dock fråga 3 (Måltidsmiljön är trivsam) och 4 
(Måltidspersonalen är hjälpsam) slagits samman till en fråga. 
Detta påverkar så klart årets resultat vilket innebär att resultatet 
är missvisande i en jämförelse med resultatet för 2019. 
Måltidsservice kan därför endast jämföra resultatet på fråga 1 
(Skolmaten smakar bra) och 2 (Det finns tid att äta skolmaten i 
lugn och ro). 

Undersökningen gjordes i början av terminen VT- 2020 i alla 
årskurser från förskoleklass till åk 9. 

Resultat 

Det är något färre elever som svarat på enkäten 2020 jämfört 
med 2019.  

Det är nästan lika många flickor som pojkar som har besvarat 
enkäten. De finns även en grupp som inte har angett kön, som är 
mest nöjda med måltidssituationen, därefter flickorna och sist 
pojkarna. Så såg även resultatet ut 2019. 

 

 

 

 

 

13



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-10   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2021.21
  

  

 4 (5) 

 

Tabell 1. Totalt resultat alla frågor för årskurs 2, 5 och 8 

 

 

 

Kundnöjdheten har minskat från föregående år från 76,9% till 
69,5%. Då årets undersökning inte är jämförbar med föregående 
års resultat är endast resultatet jämförbart på fråga 1 och 2. 
Lägger På frågan om maten smakar bra har resultatet minskat i 
jämförelse med 2019. Samma gäller för resultatet på frågan om 
det finns tid att äta skolmaten i lugn och ro. Slår man samman 
fråga 3 och 4 för resultatet 2019 för att jämföra med resultatet 
för 2020 har det även skett en minskning där. Men, att göra en 
sådan jämförelse är inte fullt jämförbar. 

 

Tabell 2. Utveckling kundnöjdhet under åren 2015–2020 

Tabell 1. Utveckling kundnöjdhet åren 2015-2019 
År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Kundnöjdhet 77,9% 75,9% 75,4% 72,4% 76,9% 69,5% 
              
 

Kundnöjdheten för serviceförvaltningen baseras på svaren från 
årskurs 2, 5 och 8, för att kunna jämföra över tid, se tabell 3. Om 
man ser till alla årskurser 2020 är kundnöjdheten 74,3%. 

 

Slutsatser 

Då frågorna i årets mätning inte har ställts på samma sätt som 
tidigare år har detta sannolikt påverkat resultatet och gör därför 
årets jämförelse svår.   

1.Stämmer helt 
och hållet

2. Stämmer 
ganska bra

3. Stämmer 
ganska dåligt

4. Stämmer 
inte alls SA 1 & 2 2019

1. Skolmaten smakar bra 21,1% 39,9% 24,8% 14,3% 61,0% 67,6%
2. Det finns tid att äta skolmaten i lugn och ro 32,6% 38,6% 19,4% 9,4% 71,3% 77,1%
3. Måltidsmiljön är trivsam och måltidspersonalen är hjälpsam 38,5% 37,7% 16,1% 7,7% 76,20% 81,4%
Summa svar 30,7% 38,8% 20,1% 10,4% 69,50%

OBS! I 2019 års mätning var ej fråga 3 0ch 4 ställd som en fråga. Men här har vi slagit ihop svaren från den mätningen för att ha något att jämföra med.
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Enligt Värnamo kommuns Mat- och måltidspolicy ska 
måltiderna i skolan lägga grunden för och främja bra matvanor. 
Ambitionen är att eleverna ska äta god, närings- och 
variationsrik mat grundad på bra hållbara livsmedelsval som 
presenteras på ett trevligt sätt. Råvarorna ska vara säkra att äta 
och hålla en hög kvalitet. Det ska finnas tillräckligt med tid att 
äta lunch och lokalerna ska vara trivsamma att äta i. Måltiden 
ska vara naturligt integrerad inom skolans olika stadier.  

Måltiderna i skolan omfattas av skolans styrdokument, som 
skollag och läroplan. 

Dessa sex pusselbitar (fetstil) omfattas i Livsmedelsverket 
måltidsmodell, se fotnot 1. När alla bitar passar ihop upplever 
matgästen den bästa måltidsupplevelsen. Fyra pusselbitar 
ansvarar serviceförvaltningen för som är god, näringsriktig, 
hållbar och säker. Trivsam och integrerad måste ske i dialog 
med barn- och utbildningsförvaltningen.  

Måltidschef och måltidsutvecklare tog fram ett dokument där 
vissa förbättringsåtgärder beskrivs. Utifrån barn- och 
utbildningsförvaltningens synpunkter bestäms ambitionsnivån 
för framtida utveckling av måltiden som en helhet. Dokumentet 
är det första steget i den handlingsplan som redovisades vid 
förra mätningen 2018, som gällde 2019 och som fortfarande 
gäller. Av nedan angivna steg i denna handlingsplan har steg 1 
genomförts men där tyvärr gruppens sammansättning har 
ändrats. Detta har medfört att arbetet pausats men som kommer 
att återupptas under andra halvan av 2021. 

Steg 1 är att serviceförvaltningen skapar en arbetsgrupp där det 
ingår representanter från barn- och utbildningsförvaltningen för 
att kunna arbeta med livsmedelsverkets måltidsmodell. 

Steg 2 är att varje enskild skolas resultat analyseras med 
ansvarig köksområdeschef, måltidspersonal och de som jobbar 
nära måltiden. Deras uppgift blir att ta fram förbättringsåtgärder 
på skolan och lyfta goda exempel. 

 Steg 3 är att ta fram en egen måltidsmodell för bra måltider i Värnamo 
                       kommun för att säkra måltidskvalitén i skolorna. 
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Ekonomigenomgång maj 2021
Period: 2021-05

 Serviceförvaltningen

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Utfall Ack 

2021-05

Budget Ack 

2021-05

Avvikelse Ack 

2021-05

Budget 

Helår

Försäljningsintäkter -52 878 -57 257 -4 379 -125 306

Taxor och avgifter -4 0 4 0

Intäkter hyror fordon -4 513 -4 775 -262 -11 460

Erhållna bidrag -404 -184 220 -448

Övriga intäkter -4 418 -4 416 2 -10 598

Verksamhetens intäkter -62 217 -66 632 -4 415 -147 812

Kostnader för arbetskraft 35 406 35 912 506 81 769

Lokal-/markhyror 6 523 6 613 89 15 870

Kapitaltjänstkostnader 4 003 4 003 0 8 861

Övriga kostnader 32 837 36 169 3 332 82 273

Verksamhetens kostnader 78 770 82 697 3 927 188 773

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 16 553 16 065 -488 40 960

Finansiella poster 7 8 1 50

VERKSAMHETENS RESULTAT 16 560 16 073 -487 41 010

Kommentarer: 

Intäktsbortfallet för framförallt måltidsservice uppgår till 4,3 miljoner kronor. Personalkostnader är 500 

tkr lägre än budgeterat och för övriga driftskostnader uppgår överskottet  till 3,3 miljoner i dagsläge. 

Samtliga verksamheter förutom måltidsservice, redovisar ett positivt resultat för perioden tom maj 21. 

Den negativa avvikelsen för måltidsservice kommer att reduceras i takt med att tilläggsdebitering upp 

till beställda portioner görs i slutet av året. 
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Ekonomigenomgång maj 2021

Period: 2021-05  

Nämnden &Staben

NÄMNDEN OCH STAB

Utfall Ack 

2021-05

Budget Ack 

2021-05

Avvikelse Ack 

2021-05

Budget 

Helår

Försäljningsintäkter -1 0 1 0

Erhållna bidrag 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter -1 0 1 0

Kostnader för arbetskraft 1 639 1 676 36 3 869

Lokal-/markhyror 154 158 4 380

Kapitaltjänstkostnader 34 34 0 70

Övriga kostnader 159 548 389 1 315

Verksamhetens kostnader 1 987 2 416 429 5 634

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 986 2 416 430 5 634

VERKSAMHETENS RESULTAT 1 986 2 416 430 5 634

Kommentarer: 

Överskottet för nämnden och staben beror på att resurser avsedda för konsulttjänster, 

personalrepresentation och kurser inte använts i den utsträckning som har planerats.
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Ekonomigenomgång maj 2021
Period: 2021-05

IT

IT- VERKSAMHETER

Utfall Ack 

2021-05

Budget Ack 

2021-05

Avvikelse Ack 

2021-05

Budget 

Helår
Försäljningsintäkter -7 617 -7 575 42 -18 181

Erhållna bidrag -36 -14 22 -38

Övriga intäkter -458 -458 0 -1 100

Verksamhetens intäkter -8 112 -8 048 64 -19 319

Kostnader för arbetskraft 5 150 4 811 -339 11 060

Lokal-/markhyror 189 188 0 452

Kapitaltjänstkostnader 2 788 2 788 0 5 972

Övriga kostnader 8 078 9 072 994 21 773

Verksamhetens kostnader 16 205 16 860 654 39 257

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 8 094 8 812 718 19 938

Finansiella poster 18 21 3 50

VERKSAMHETENS RESULTAT 8 112 8 833 721 19 988

Kommentarer: 

IT-avdelningen har en positiv avvikelse på 721 tkr jämfört med budget. Eftersläpning av fakturor på 

omkring 500 tkr bidrar tillfälligt till stora delar av överskottet. Kostnaderna för Microsoftlicenser som 

ligger 315 tkr lägre än budget håller uppe resultatet trots att övriga systemkostnader är dyrare. 
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Ekonomigenomgång maj 2021
Period: 2021-05

Kontaktcenter & Växeltelefoni

KONTAKTCENTER

Utfall Ack 

2021-05

Budget Ack 

2021-05

Avvikelse Ack 

2021-05

Budget 

Helår

Försäljningsintäkter 0 0 0 0

Erhållna bidrag -8 0 8 0

Verksamhetens intäkter -8 0 8 0

Kostnader för arbetskraft 2 308 2 343 35 5 396

Lokal-/markhyror 230 227 -3 545

Kapitaltjänstkostnader 241 241 0 536

Övriga kostnader 306 443 136 1 062

Verksamhetens kostnader 3 085 3 254 169 7 539

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 3 077 3 254 177 7 539

Finansiella poster 0 0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 3 077 3 254 177 7 539

Kommentarer: 

Eftersläpning av fakturor för licensavgifter bidrar tillfälligt till lägre kostnader än budgeterat. 
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Ekonomigenomgång maj 2021
Period: 2021-05  

Bemanningsenheten

BEMANNINGSENHETEN

Utfall Ack 

2021-05

Budget Ack 

2021-05

Avvikelse Ack 

2021-05

Budget 

Helår
Försäljningsintäkter 0 0 0 0

Erhållna bidrag -76 0 76 0

Övriga intäkter -3 651 -3 651 0 -8 763

Verksamhetens intäkter -3 727 -3 651 76 -8 763

Kostnader för arbetskraft 3 508 3 699 191 8 728

Lokal-/markhyror 126 135 10 325

Kapitaltjänstkostnader 6 6 0 16

Övriga kostnader 102 152 50 364

Verksamhetens kostnader 3 742 3 992 251 9 433

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 14 341 327 670

Finansiella poster 0 0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 14 341 327 670

Kommentarer: 

Bemanningsenheten har under årets första fem månader haft lägre kostnader än budget i 

resurspooler. Resurspool mot omsorg redovisar ett överskott på 313 tkr och resurspool mot barn- och 

utbildningsnämnden redovisar överskott på 150 tkr. Kostnaderna är högre än budgeterat för 

korttidsvikarier (-110 tkr) vilket håller nere det totala överskottet.  
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Ekonomigenomgång maj 2021
Period: 2021-05  

Måltidsservice

MÅLTIDSSERVICE

Utfall Ack 

2021-05

Budget Ack 

2021-05

Avvikelse Ack 

2021-05

Budget 

Helår
Försäljningsintäkter -44 746 -49 163 -4 417 -105 880

Erhållna bidrag -276 -167 110 -400

Övriga intäkter -6 0 6 0

Verksamhetens intäkter -45 028 -49 330 -4 302 -106 280

Kostnader för arbetskraft 21 367 21 995 628 49 524

Lokal-/markhyror 5 740 5 816 76 13 958

Kapitaltjänstkostnader 748 748 0 1 819

Övriga kostnader 19 121 20 516 1 395 44 704

Verksamhetens kostnader 46 975 49 075 2 100 110 005

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 947 -255 -2 202 3 725

Finansiella poster 0 0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 1 947 -255 -2 202 3 725

Kommentarer: 

Måltidsservice redovisar ett intäktsbortfall orsakat av COVID-19. Stängda seniorrestauranger och 

färre portionsleveranser till framförallt gymnasium och fritidsverksamheten bidrar till 

intäktsbortfallet. Samtidigt är kostnaderna för livsmedel och annan förbrukning lägre än budgeterat 

vilket resulterar i  ett totalt underskott för verksamheten på 2,2 miljon kronor för perioden.
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Ekonomigenomgång maj 2021
Period: 2021-05  

Logistik, Post & tryckeri

LOGISTIK & TRYCKERI

Utfall Ack 

2021-05

Budget Ack 

2021-05

Avvikelse Ack 

2021-05

Budget 

Helår

Försäljningsintäkter -514 -519 -5 -1 245

Taxor och avgifter -4 0 4 0

Intäkter hyror fordon -4 513 -4 775 -262 -11 460

Erhållna bidrag -7 -3 4 -11

Övriga intäkter -303 -306 -4 -735

Verksamhetens intäkter -5 341 -5 603 -262 -13 451

Kostnader för arbetskraft 1 433 1 387 -46 3 192

Lokal-/markhyror 85 88 3 210

Kapitaltjänstkostnader 186 186 0 448

Övriga kostnader 5 072 5 440 368 13 055

Verksamhetens kostnader 6 776 7 100 325 16 905

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 435 1 497 62 3 454

Finansiella poster 0 0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 1 435 1 497 62 3 454

Kommentarer:

Försäljningsintäkterna för post och tryckeri ligger 130 tkr lägre än budgeterat. I jämförelse med 2020 

ligger kopieringen på 75 procent och intäkten för efterbearbetning och övrig hantering ligger på 57 

procent. Kostnaden för kontorsmaterial ligger lägre än budgeterat. Logistikenheten har haft lägre 

intäkter för fordonsuthyrning men också lägre kostnader till följd av detta. Kostnaden för 

reparation och underhåll är 302 tkr lägre än budgeterat och leasingkostnaden är 78 tkr lägre. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-04-29  

Justerare 

§ 66 Dnr: KS.2021.120 
 
Beviljande av ansvarsfrihet för år 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder, 

fullmäktigeberedningar och överförmyndare samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.  

 
Jäv 
Ledamöter och ersättare som under året ingått i 
kommunstyrelsen och/eller övriga nämnder/styrelser/ 
fullmäktigeberedningar/överförmyndare deltar inte i 
handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan för berörd 
nämnd/styrelse.  
Se bilaga 3. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna inkom den 20 april 2021 med 
Revisionsberättelse för år 2020 och Revisorernas redogörelse 
2020. 
  
Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Vidare tillstyrks att 
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2020 godkänns. 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen. 
 
Anders Berglund (S), ordförande för kommunrevisionen, 
redogör för revisionsberättelsen samt kommunrevisionens 
verksamhet. 
 

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samtliga nämnder 
Kommunens revisorer 
Kommunala bolag 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-04-29  

Justerare 

§ 67 Dnr: KS.2021.120 
 
Värnamo kommuns årsredovisning 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att    godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020. 
    
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har överlämnat årsredovisning för 2020 
samt förvaltningarnas verksamhetsberättelser för året och 
föreslår kommunfullmäktige att efter kommunrevisorernas 
hörande godkänna årsredovisningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 1 april 2021 
kommunfullmäktige besluta 
att    efter kommunrevisorernas hörande godkänna  

årsredovisningen för verksamhetsåret 2020. 
 
Kommunrevisorerna inkom den 20 april 2021 med 
Revisionsberättelse för år 2020 och Revisorernas redogörelse 
2020. 
 
Johanna Svensson, ekonomichef och Peter Karlsson, 
redovisningschef informerar om Värnamo kommuns 
årsredovisning 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
Kommunens revisorer 
Ekonomiavdelningen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-04-29  

Justerare 

§ 77 Dnr: KS.2021.78 
 
Nämndernas resultatbalansering från budgetåret 
2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att   nämndernas resultatfonder (rörelsekapital) minskas med 

sammanlagt 39 937 700 kronor enligt bilaga 1 
att   kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen från och med år 

2020 undantas från systemet med resultatreglering. 
    
Ärendebeskrivning 
Liksom tidigare år avsätts nämndernas över- och underskott från 
föregående år till respektive nämnds förfogande i en resultatfond. 
Respektive nämnd beslutar själv i vilken takt användningen sker, dock 
med beaktande av de gällande reglerna.  
 
Varje förvaltning har inlämnat förslag om resultatreglering samt 
eventuell justering. Efter genomgång av förvaltningarnas förslag har 
kommunledningsförvaltningen sammanställt ett förslag enligt bilaga 1 
med underlag.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen från och med år 2020 
undantas från systemet med resultatreglering. Vid behov kan 
förvaltningen ansöka om medel ur kommunstyrelsens potter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 30 mars 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att   nämndernas resultatfonder(rörelsekapital) minskas med 

sammanlagt 39 937 700 kronor enligt bilaga 1 
att   kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen från och med år 

2020 undantas från systemet med resultatreglering. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 13 april 2021, § 159. 
 

 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet
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sida 1(3)

Bilaga 1

Förändring av nämndernas resultatfond (tkr), 2020->2021

Totalt rörelse-

Belopp i tkr UB 201231 Ändring av kapital efter

Nämnd Konto Resultatfond resultatfond ändring

Kommunstyrelse - Kommunledningsförv. 20111 37 406,3 -37 406,3 0,0

Kommunstyrelse -  Campus 20112 2 035,6 305,5 2 341,1

Tekniskt utskott 20121 7 710,5 1 901,1 9 611,6

Samhällsbyggnadsnämnd 20132 26 578,7 2 614,6 29 193,3

Servicenämnd 20140 5 821,9 0,0 5 821,9

Kulturnämnd 20150 2 128,8 1 564,2 3 693,0

Barn- och utbildningsnämnd 20160 -9 347,0 7 137,3 -2 209,7 

Omsorgsnämnd 20170 16 466,3 -14 185,1 2 281,2

Medborgarnämnd 20180 -14 389,4 -1 869,0 -16 258,4 

SUMMA balansering mot rörelsekapital 74 411,7 -39 937,7 34 474,0
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sida 2(3)

Resultatbalansering 2020->2021 Underlag till Bilaga 1

Belopp i tkr

Nämnd Årets resultat Justering

Summa 

reglering/

nämnd

Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning

Redovisat årsresultat 5 214,2
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen föreslås undantas från 

resultatreglering från och med 2020. Vid behov kan förvaltningen ansöka om 

medel ur kommunstyrelsens potter. De 37 406,3 som finns i resultatfonden 

per 201231 lämnas tillbaks och därmed avslutas fonden. -37 406,3 
Ingen resultatreglering föreslås för kommunstyrelsen/ 

kommunledningsförvaltningen för 2020 års resultat eftersom resultatfonden 

avslutas per 201231. -5 214,2 
Summa reglering Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning -37 406,3 

Kommunstyrelse - Campus

Redovisat årsresultat -694,5 

Campus föreslår att reglering görs för
Uppdrag från Kommunstyrelsen om genomförandet av kostnadsfria 

kompetensutvecklingsinsatser åt näringslivet till en sammanlagd kostnad av 1 

miljon kronor. 1 000,0
Summa reglering Kommunstyrelse - Campus 305,5

Tekniskt utskott

Redovisat årsresultat, exkl VA-verksamheten -1 667,9 

Tekniska förvaltningen föreslår att reglering görs för

Extra kostnader  i samband med höga vattennivåer februari 2020(Ks§351-

2020) 2 954,0

Enskilda vägar - iståndssättningsbidrag Trafikverket 615,0

TU VA visar 2020 ett överskott. Tidigare ansamlat underskott för VA-

verksamheten är därmed återställt varvid inget underskott längre kvarstår.

Summa reglering Teknisk utskott 1 901,1

Samhällsbyggnadsnämnd

Redovisat årsresultat 2 614,6

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att reglering görs för

Covid 19: Väsentliga intäktsbortfall som inte täcks av bidrag. 700,0
Extra kostnader  i samband med höga vattennivåer februari 2020           

(Ks§351-2020) 73,0

SBF begär inte att reglering sker av ovanstående händelser -773,0 
Summa reglering Samhällsbyggnadsnämnd 2 614,6
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sida 3(3)

Belopp i tkr

Nämnd Årets resultat Justering

Summa 

reglering/

nämnd

Servicenämnd

Redovisat årsresultat -2 165,8 

Serviceförvaltningen föreslår att reglering görs för
Kostnadsbesparing KC( bl. a. lägre licenskostnad), Stab ( bl.a vakanser, lokaler), 

Logistik (Post tryckeri, vakanser) -1 313,0 

Covid 19, väsentliga kostnader/intäktsbortfall:

It-avdelningen, ökade kostnader på 240 tkr för anpassning av kommunens it-

struktur för mer hemarbete, lägre kostnader för resor, utbildingar mm - 67 tkr. 173,0

Måltidsservice; Intäktsbortfall pga av färre levererade portioner 5 428 tkr, 

lägre livsmedelskostnader pga färre tillagade portioner - 820 tkr 4 608,0

Bemanningsenheten har haft flera vakanta tjänster i resurspooler, medfört 

kostnadsbesparing för verksamheten.  Ett antal medarbetare gått över till 

omsorgsförvaltningens covid-team vilket minskat kostnaderna  -832 tkr. -832,0 
Nämnden; digitala sammanträden lägre kostnader 102 tkr, 

Staben; lägre kostnder för utbildningar och konferenser 300 tkr, 

Logistik, lägre kostnader för underhåll av fordon 68 tkr. -470,2 
Summa reglering Servicenämnd 0,0

Kulturnämnd

Redovisat årsresultat 1 564,2

Kulturförvaltningen har inte angett något förslag till reglering 
Summa reglering Kulturnämnd 1 564,2

Barn- och utbildningsnämnd

Redovisat årsresultat 7 137,3

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ingen reglering
Summa reglering Barn- och utbildningsnämnd 7 137,3

Omsorgsnämnd

Redovisat årsresultat -14 185,1 

Omsorgsförvaltningen föreslår ingen reglering
Summa reglering Omsorgsnämnd -14 185,1 

Medborgarnämnd

Redovisat årsresultat -11 279,0 

Medborgarförvaltningen föreslår att reglering görs för

Utebliven statlig ersättning  för stödboende verksamhet 5 906,0
Extra kostnader för personal och hyreskostnader pga 

omstrukturering/uppsägningar under år 2020 3 504,0
Summa reglering Medborgarnämnd -1 869,0 

TOTALSUMMA NÄMNDER -13 462,0 -26 475,7 -39 937,7 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 201 Dnr: KS.2021.286 
 
Översyn av GIS-verksamheten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   i enlighet med förslaget överföra ansvaret för GIS-

verksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till 
servicenämnden från och med den 1 januari 2022, 

att   i driftbudget från och med 2022 överföra 2 900 000 kronor 
från samhällsbyggnadsnämndens budgetram till 
servicenämndens budgetram,  

att   ge berörda nämnder i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag på reviderade reglementen 
senast i september 2021. 

 
Paragrafen är omedelbart justerad. 
   
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 16 februari 2021 § 70, på förslag 
från samhällsbyggnadsnämnden, att utreda var GIS-
verksamheten i framtiden ska vara placerad organisatoriskt i 
Värnamo kommun. I beslutet fastställs också att eventuella 
förändringar ska hanteras i samband med budgetarbetet inför 
2022.  
Utredningen är genomförd av biträdande kommundirektör Kjell 
Fransson. 
 
GIS (geografiskt informationssystem) är datorbaserat och länkar 
till digitala kartor för information om saker som finns eller 
händelser som ägt rum vid ett visst geografiskt läge. 
Geografiska informationssystem används för inhämtning, analys 
och visualisering av information som är kopplad till en viss 
plats.  
Slutsats och förslag bygger på ett antal genomförda intervjuer. 
Förslaget innebär att GIS-verksamheten överförs från 
samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden med placering 
som en egen enhet under IT-center med IT-centerchefen som 
chef.  
 
Budget motsvarande 2,9 miljoner kronor för personal och 
personalomkostnader samt investeringsbudgeten (75 000 kronor 
för 2022 och 75 000 kronor för 2026) överförs från 
samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden. 
 
 
 
 
 
                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

Ks § 201 (forts) 
 
Servicenämnden beslutade 28 april 2021, § 43 
att   föreslå kommunstyrelsen besluta 
att   bifalla förslaget att överföra GIS-verksamheten från  
        samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden 
att   GIS-verksamheten förblir budgetfinansierad 
att    hantera överföringen i budgetarbetet inför 2022 
att   GIS-verksamheten övergår till servicenämndens ansvar   

från och med den 1 januari 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 april 2021, § 121 
att   ställa sig bakom utredarens förslag och 
att   skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Servicenämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 211 Dnr: KS.2019.586 
 
Långsiktig finansiering till satsningen Hälsosam 
Uppväxt i Värnamo kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  under åren 2021-2022 avsätta 350 000 kr till tekniska 

utskottet för att utveckla arbetet med HUV i 
kärnverksamheten 

att  under åren 2021-2022 avsätta 120 000 kr till 
medborgarnämnden samt omsorgsnämnden för att 
gemensamt utveckla arbetet med HUV i kärnverksamheten 

att  under åren 2021-2022 avsätta 100 000 kr till 
servicenämnden för att utveckla arbetet med HUV i 
kärnverksamheten 

att  under åren 2021-2022 avsätta 65 000 kr till barn och 
utbildningsnämnden för att utveckla arbetet med HUV i 
kärnverksamheten 

att  under åren 2021-2022 avsätta 25 000 kr till kulturnämnden 
för att utveckla arbetet med HUV i kärnverksamheten 

att  under åren 2021-2022 avsätta 25 000 kr till 
samhällsbyggnadsnämnden för att utveckla arbetet med 
HUV i kärnverksamheten 

att  under åren 2021-2022 avsätta 15 000 kr till 
kommunstyrelsen för att utveckla arbetet med HUV i 
verksamheten 

    
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens har avsatt 700 000 kronor årligen från och 
med 2021 för fortsatt arbete med Hälsosam uppväxt i Värnamo 
kommun (HUV).  
Ett förslag på fördelning av medlen till berörd nämnd eller 
utskott ska ske för att stötta det långsiktiga arbetet för en 
hälsosam plats att växa upp på. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 29 april 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att   under åren 2021-2022 avsätta 350 000 kr till tekniska 

utskottet för att utveckla arbetet med HUV i 
kärnverksamheten 

att   under åren 2021-2022 avsätta 120 000 kr till 
medborgarnämnden samt omsorgsnämnden för att 
gemensamt utveckla arbetet med HUV i kärnverksamheten 

att   under åren 2021-2022 avsätta 100 000 kr till 
servicenämnden för att utveckla arbetet med HUV i 
kärnverksamheten 

 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

Ks § 211 (forts) 
 

att   under åren 2021-2022 avsätta 65 000 kr till barn och  
utbildningsnämnden för att utveckla arbetet med HUV i 
kärnverksamheten 

att   under åren 2021-2022 avsätta 25 000 kr till kulturnämnden 
för att utveckla arbetet med HUV i kärnverksamheten 

att   under åren 2021-2022 avsätta 25 000 kr till 
samhällsbyggnadsnämnden för att utveckla arbetet med 
HUV i kärnverksamheten 

att   under åren 2021-2022 avsätta 15 000 kr till 
kommunstyrelsen för att utveckla arbetet med HUV i 
verksamheten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
Ekonomiavdelningen 
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