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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2020-02-26  

Justerare 

§ 21 Dnr: KN.2020.10 
 
Medel ur resultatfonden - biblioteksutredning 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
att lyfta 500 000 kronor ur kulturnämndens resultatfond för att 
genomföra en genomlysning av biblioteksverksamheten med särskilt 
fokus på biblioteksbussen samt 
 
att parallellt med detta undersöka möjligheterna till extern finansiering. 
 
 
Ärendebeskrivning 
I investeringsplanen för 2021 finns fem miljoner kronor avsatta för inköp av en ny 
biblioteksbuss. Detta eftersom nuvarande buss togs i drift 2006 och behöver ersättas 
inom ett par år. I samband med att kommunfullmäktige antog budgeten i juni 2019, 
gavs kulturnämnden i uppdrag att ”undersöka möjligheten till ett mindre och billigare 
alternativ till förslaget om inköp av en ny biblioteksbuss”. 
I en utredning gjord av Katinka Borg, tidigare regionbibliotekschef i Jönköpings län, 
tillsammans med Anna Sandquist, dåvarande landsbygdsutvecklare i Värnamo 
kommun, ges i följande rekommendationer: 
Att en genomlysning av biblioteksverksamheten görs med särskilt fokus på 
biblioteksbussen  
Att projektering för inköp av ett fordon möjligt att köra med B-körkort påbörjas  
Att servicen till skolor/förskolor tydliggörs inom kulturförvaltningen och i dialog med 
barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan lämpligen ske i samband med 
skolbiblioteksutredningen och arbetet med Värnamo kommuns biblioteksplan  
Att dialog och planering för samverkan på ledningsnivå ökar så att kommunens 
samlade service till boende på landsbygden tas tillvara och utvecklas så effektivt som 
möjligt  
Att kontakt tas med Gislaveds kommun för erfarenhetsutbyte och eventuell samverkan 
kring utveckling av den mobila biblioteksverksamheten. 
 
När kulturnämnden behandlade utredningen beslutades att 
”kulturförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra 
en genomlysning av biblioteksverksamheten med särskilt fokus på 
biblioteksbussen”. I ett sådant arbetet kan flera av de andra att-satserna 
med fördel lyftas in. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2020-02-26  

Justerare 

Forts. § 21 
 
Ett arbete av den omfattningen ryms dock inte inom ordinarie personals 
arbetstid, varför vikarier behövs för att kunna frigöra arbetstid. Därtill 
behöver extern kompetens köpas in för en genomlysning och 
studiebesök ska genomföras. 
Detta finns det inte tillräckligt mycket pengar för i ordinarie 
driftsbudget, varför möjligheten att söka externa medel relaterade till 
kultur- och/eller landsbygdsutveckling ska undersökas. Arbetet behöver 
dock komma igång snarast, varför besked om externa medel inte kan 
inväntas. Därför behövs ett beslut om att pengar till genomförandet kan 
lyftas ur kulturnämndens resultatfond. Om externa medel beviljas i 
tillräcklig omfattning, behöver hela eller delar av uttaget från 
resultatfonden inte genomföras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Ekonom kultur 
Ekonomiavdelningen Värnamo kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-06   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.10
  

  

 1 (1) 

 

Upphävande av beslut Medel ur resultatfonden - 
biblioteksutredning 

Ärendebeskrivning 

Utdrag ur beslutsparagrafen: 

I investeringsplanen för 2021 finns fem miljoner kronor avsatta för inköp av en 
ny biblioteksbuss. Detta eftersom nuvarande buss togs i drift 2006 och behöver 
ersättas inom ett par år. I samband med att kommunfullmäktige antog budgeten 
i juni 2019, gavs kulturnämnden i uppdrag att ”undersöka möjligheten till ett 
mindre och billigare alternativ till förslaget om inköp av en ny biblioteksbuss”. 

Ett arbete av den omfattningen ryms dock inte inom ordinarie personals 
arbetstid, varför vikarier behövs för att kunna frigöra arbetstid. Därtill behöver 
extern kompetens köpas in för en genomlysning och studiebesök ska 
genomföras. 

Detta finns det inte tillräckligt mycket pengar för i ordinarie driftsbudget, 
varför möjligheten att söka externa medel relaterade till kultur- och/eller 
landsbygdsutveckling ska undersökas. Arbetet behöver dock komma igång 
snarast, varför besked om externa medel inte kan inväntas. Därför behövs ett 
beslut om att pengar till genomförandet kan lyftas ur kulturnämndens 
resultatfond. Om externa medel beviljas i tillräcklig omfattning, behöver hela 
eller delar av uttaget från resultatfonden inte genomföras. 
Efter att beslutet fattades har Statens kulturråd beviljat 600 000 
kronor inom ramen för Stärkta bibliotek, varför uttag ur 
resultatfonden inte behöver göras. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att återkalla kulturnämndens beslut 2020-02-26 § 23 att lyfta 
500 000 kr ur resultatfonden. 

 

Lars Alkner 
Förvaltningschef
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DELEGATIONSBESLUT 
2020-09-15   

Kulturförvaltningen  Dnr: KN.2020.7  

  

 1 (1) 

 
Delegationer, information 

 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

att godkänna informationen. 

 

Nr 1 Bredaryds bygdegård Inställt 200317 
Filmvisning på Bredaryds 
kulturdag 3 maj 2020 
 

Nr 2 Värnamo 
Hembygdsförening 

Hembygdsförenings 100-års 
jubileum 21 maj 2020. 
Beviljat bidrag: 11 000 kr 
 

Nr 3 Föreningen Åminne bruk Inställt 
Musik på Bruket 23 juli 2020  
Beviljat bidrag: 10 000 kr 
 

Nr 4 Föreningen Åminne Bruk Flyttat fram till 2021 
Masugnens dag 23 augusti 2020 
Beviljat bidrag: 10 000 kr 
 

Nr 5 Stiftelsen Museum 
Vandalorum 

Sommarkul 22 – 24 juni 2020 
Beviljat bidrag: 5 400 kr 
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2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget

2020
Prognos

2020
Avvikelse

Utfall tom
2020-08

Utfall tom
2019-08

Bokslut
2019

Intäkter -1,5 -1,0 -0,5 -0,5 -1,0 -1,7
Kostnader 32,5 32,0 0,5 21,5 22,5 32,4
Nettokostnad 31,0 31,0 0,0 21,0 21,5 30,7

Resultat per verksamhetsblock
Budget

2020
Prognos

2020
Avvikelse

Utfall tom
2020-08

Utfall tom
2019-08

Bokslut
2019

Nämnd- och styrelseverksamhet 0,6 0,6 0,0 0,4 0,3 0,4
Konsument-/energirådgivning 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Allmän kulturverksamhet, övr 5,6 5,6 0,0 4,8 5,1 5,5
Bibliotek 18,0 18,0 0,0 11,4 11,7 17,9
Kostnadsfördeln kulturförv 6,7 6,7 0,0 4,4 4,4 6,8

Nettokostnad 31,0 31,0 0,0 21,0 21,5 30,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget

2020
Prognos

2020
Avvikelse

Utfall tom
2020-08

Utfall tom
2019-08

Bokslut
2019

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,7
Utgifter 5,5 2,5 3,0 1,6 1,1 1,3
Nettoinvesteringar 5,5 2,5 3,0 1,6 0,5 0,6

Största investeringar
Momentum, konstnärlig gestaltning 1,7 1,7 0,0 0,9 0,0 0,0
Leklundens förskola, kontnärlig gestaltn 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0
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Kulturnämnden – Kulturförvaltningen 
1. Viktiga händelser under året 
1.1 Viktiga händelser under året 
Under början av året fortsatte Gummifabrikens succé med många besökare och en mångfald av 
arrangemang som lockade olika målgrupper. Smålands Litteraturfestival blev återigen mycket lyckad. 
Satsningen på utökad programverksamhet i kransorterna fortsatte med en välbesökt föreläsningsturné 
på filialerna. 
Sedan kom corona och ändrade förutsättningarna totalt. Trots det har det varit många besökare på 
biblioteken och utlåningen ligger på en relativt stabil nivå. 
På grund av corona fick femårsfirandet av Rutan i april genomföras digitalt. Landets professionella 
kulturarbetare som drabbats hårt av pandemins effekter bjöds in att framträda i Rutan. Fem valdes ut 
och filmerna från deras framträdanden publicerades på Hall Medias nyhetssajter. Satsningen gav stort 
medialt genomslag även nationellt. 
I augusti hade dokumentärfilmen ”Bekännelsen” världspremiär i Gummifabriken, vilket även det gav 
betydande medial uppmärksamhet. 
I augusti antog kommunfullmäktige ”Plan för biblioteken i Värnamo kommun 2019–2022”. 
Samverkan med kulturskolan har stärkts ytterligare. Ett strategiskt utvecklingsråd för kulturskolan 
med representanter från både kulturnämnden och barn- och utbildningsnämnden har startat. Rådet 
arbetar bland annat med frågan om hur kulturskolans budgetram kan säkras och förstärkas. 
I februari var det premiär för en obligatorisk heldag för kommunens alla sjätteklassare med besök på 
Vandalorum, Teknikcenter samt stadsbiblioteket i Gummifabriken. Därigenom säkerställs en 
likvärdighet för alla elever oavsett var i kommunen de bor och oberoende av intresset hos enskilda 
lärare och skolledare. 

1.2  Hur har corona-pandemin påverkat verksamheten? 
Stadsbibliotekets öppettider har inskränkts något, med stängt på söndagar och tillfälligt stopp för öppet 
med värdar på vardagkvällar. Detta har inte skett för att hindra smittspridning, utan för att 
Gummifabriken i övrigt har stängt och för att säkerställa den långsiktiga bemanningen vid förhöjd 
sjukfrånvaro. Under fyra sommarveckor hade stadsbiblioteket en alternativ entré, då Gummifabriken i 
övrigt var stängd. Biblioteksbussens turer har varit inställda sedan mitten av mars, då det är svårt att 
upprätthålla avstånd ombord. Istället har vi erbjudit avhämtning och hemkörning av böcker. En rad 
åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning i biblioteksmiljön. 
En mängd arrangemang har fått ställas in eller skjutas på framtiden. Andra arrangemang har ställts om 
och genomförts med restriktioner eller i digital form. Inte minst har många aktiviteter kopplade till 
Värnamo stads 100-årsjubileum påverkats, bland annat så har musikteatern om Värnamo stads historia 
flyttats fram ett år. Arbetet med den permanenta stadshistoriska utställningen i Gummifabriken och 
den stadshistoriska vandringen Pinnapå har dock fortlöpt som planerat. 

1.3 Digitalisering 
Corona har lett till ett ökat nyttjande av bibliotekets digitala tjänster. En del arrangemang har 
genomförts digitalt, till exempel Rutans femårskalas, kulturquiz och boktips. 
En IT-pedagog har anställts på halvtid för att arbeta med invånarnas digitala delaktighet i enlighet med 
”Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022”. Lanseringen av IT-stöd för invånarna med 
mottagning på biblioteket har dock fått skjutas på framtiden, då dessa fysiska besök av en 
företrädesvis äldre målgrupp ska undvikas i nuläget. 
En ny och mer användarvänlig bibliotekswebb lanseras under hösten. Även kommunens nya 
destinationswebb påverkar nämndens kommunikation. 
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2. Nämndens mål, ekonomi, och HR 
2.1 Nämndens mål  

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

Nämndsmål: Beskrivning:  Kommentar: Bedömning 
och trend: 

Att främja kvalitet och 
konstnärlig förnyelse inom 
olika kulturformer. 
 

Centralt nationellt kultur-
politiskt mål. Nödvändigt 
för att fortsätta etablera 
Gummifabriken som en 
kulturell arena. 

Mycket kultur har 
ställts in, samtidigt 
som ett nytänk tvingats 
fram som även lett till 
konstnärlig förnyelse. 

 

 

Att medverka till att 
utveckla Gummifabriken 
som hus och idé. 

Kulturen är den kreativa 
motorn i Gummifabriks-
konceptet. Att 
Gummifabriken fortsätter 
utvecklas är en 
förutsättning för ett 
levande kulturliv. 

Flera gemensamma 
aktiviteter har fått 
skjutas på framtiden. 
Samverkan med 
externa parter har 
utvecklats 

 

 

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Nämndsmål: Beskrivning:  Kommentar: Bedömning 
och trend: 

Att främja allas möjlighet 
till kultur och bildning, 
oavsett ålder, bakgrund och 
förutsättningar. 

Viktigt att Gummifabriken 
blir en plats för alla och att 
det finns en likvärdighet i 
möjligheterna för 
kommuninvånarna att 
kunna ta del av kulturen. 

Satsningen på 
arrangemang utanför 
Värnamo tätort 
fortsätter, men har 
pausats på grund av 
corona. Svårare för 
många att ta del av 
kulturen under 
pandemin, men digitala 
tjänster och satsningar 
når nya grupper. 

 

 

Att utveckla biblioteken 
som mötesplatser och 
arenor för demokrati. 

I ett polariserat samhälle 
där demokratiska 
värderingar ifrågasätts, kan 
biblioteken vara 
demokratiska mötesplatser 
och kulturen en brygga 
mellan människor. 

Biblioteken är en 
trygghet för många vid 
kriser. Samtidigt är 
många förhindrade att 
fysiskt besöka 
biblioteken under 
pandemin. 

 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de 
behöver 

Nämndsmål: Beskrivning:  Kommentar: Bedömning 
och trend: 

Att främja digital 
delaktighet hos medborgare 
och medarbetare. 

Biblioteken har 
tillsammans med Kontakt-
center och Campus 
Värnamo en nyckelroll för 
att öka medborgarnas 
digitala delaktighet. 

Corona har inneburit 
ökat nyttjande av 
digitala tjänster, men 
även att lanseringen av 
IT-stöd för med-
borgarna fått skjutas 
upp. Ny bibliotekswebb 
lanseras under hösten. 
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KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 

Nämndsmål: Beskrivning:  Kommentar: Bedömning 
och trend: 

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

Klimat- och miljöfrågor 
ska vara en naturlig del av 
programverksamheten. 
Aktivt arbete med att 
minska bilåkandet. 

Många arrangemang 
med miljötema har 
ställts in. Färre bilresor 
till möten, men ökat 
antal mil i och med att 
bussen ersatts med 
hemkörning av böcker. 

 

 

 

 =helt 
uppfyllt 

 =i hög grad 
uppfyllt 

 =delvis 
uppfyllt 

 =ej 
uppfyllt 

 =ej 
utvärderat 

 

=ökad 

 

=oförändrad 

 

=minskad 
 

=inget värde angivet 

2.2 Nämndens Ekonomi 

2.2.1 Driftsredovisning  
Kulturförvaltningens driftsbudget för 2020 är 31,0 mnkr. Av budgeten har 21,0 mnkr (67,6%) 
förbrukats under perioden januari till och med augusti.  
Prognosen för helåret 2020 visar en budget i balans.  

2.2.2 Investeringsredovisning 
Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2020 är 5,5 mnkr. Av budgeten har 1,6 mnkr (29,4%) 
förbrukats under perioden januari till och med augusti.  
Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 3,0 mnkr. Överskottet beror främst på fördröjningar 
gällande Konstnärlig gestaltning TU. 

2.2.3 Ekonomiska effekter av Corona-pandemin 
Inställd programverksamhet har inneburit en besparing, samtidigt som biljettintäkterna minskat. I höst 
kommer ett antal arrangemang att genomföras med restriktioner, vilket innebär att kostnaden är 
normal medan intäkterna minskar kraftigt. 
Ökade kostnader för digitala medier och minskad intäkt på grund av tillfälligt slopade 
förseningsavgifter. Att biblioteksbussen står still sparar pengar, samtidigt som utkörning av böcker 
medför nya kostnader. 
Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, eftersom all sjukfrånvaro inte ersatts med vikarier. 

2.2.4 Ekonomi i sammandrag 
 

2.3 Nämndens HR 
På grund av de skärpta riktlinjer som corona medförde ökade sjukfrånvaron kraftigt i mars, för att 
sedan återgå till normala och låga nivåer. I augusti ökade sjukfrånvaron igen, men det var i huvudsak 
inte coronarelaterat. Enstaka längre sjukskrivningar ger stort genomslag på en liten förvaltning, varför 
förändringar ska tolkas med stor försiktighet åt båda hållen. 
 

 2020-08-31 2019-12-31 Förändring 
Tillsvidareanställda, antal 24 25 -1 
Tillsvidareanställda, årsarbetare 23 23 Oförändrat 
Tidsbegränsat månadsanställda, antal 1 2 -1 
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Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 1 2 -1 
Sysselsättningsgrad, % 94,1 93,1 +1 procentenhet 

 
 200101–

200831 
190101–
190831 

Förändring 

Övertid, tkr 4 5 -1 
Fyllnadstid, tkr 25 32 -7 
Timlön, tkr 140 149 -9 

 
 200101–

200731 
190101–
190731 

Förändring 

Övertid, timmar 9 10 -1 
Fyllnadstid, timmar 87 119 -32 
Timlön, timmar 1211 955 +256 

 
 200101–

200731 
190101–
190731 

Förändring 

Sjukfrånvaro, % 5,24 6,25 -1,01 
procentenheter 

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 20,86 63,72 -42,86 
procentenheter 

 
 200101–

200831 
190101–
190831 

Förändring 

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 139 62 +77 

 
 200101–

200831 
190101–
190831 

Förändring 

Personalomsättning, %  8,0 4,0 +4,0 
procentenheter 

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 0 4,0 -4,0 
procentenheter 

 

3. Utmaningar och framtida utveckling  
Corona fortsätter att påverka verksamheten i hög grad, och därmed även måluppfyllelsen. Genom 
kreativ personal och innovativa lösningar kan målen ända uppnås till stor del, även om stor kraft 
behöver läggas på att återupprätta verksamheten till samma nivå som innan pandemin. 
Den övergripande utmaningen på längre sikt är att hålla budget, skapa en hållbar arbetssituation för 
personalen och samtidigt leva upp till kommuninvånarnas rättmätiga förväntningar på såväl 
Gummifabriken som kulturutbudet i hela kommunen. 
Flera initiativ till förändringsarbete har inletts under året. Det handlar bland annat om en 
genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbussen, utökad 
kultursamverkan i GGVV-regionen samt en utredning gällande regional bibliotekssamverkan.
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Förslag 
Kulturnämndens sammanträdesdatum 2021 

27 januari 

24 februari 

24 mars 

28 april 

2 eller 9 juni 

25 augusti 

29 september 

27 oktober 

8 eller 15 december
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-16   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.22
  

  

 1 (2) 

 

Taxor och avgifter   Avgifter för Värnamo 
Stadsbibliotek och övriga bibliotek i kommunen 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 228 
att  anta föreslagna avgifter för Värnamo Stadsbibliotek 

och för övriga bibliotek i kommunen samt  
att  ge kulturnämnden delegation att fortsättningsvis 

besluta om revidering av avgifter för Värnamo 
Stadsbibliotek och övriga bibliotek i kommunen. 

 
Avgifterna finns nedskrivna i Låneregler för Värnamo 
Stadsbibliotek och biblioteken i Bor, Bredaryd, Forsheda, 
Rydaholm, Mobila biblioteket. 

Förslag till avgifter för Värnamo Stadsbibliotek och för övriga 
bibliotek i kommunen är nedanstående: 

Försenat material Media 5 kr / vecka 
Snabblån 5 kr / dag 
Kurs 5 kr /dag 
Film 10 kr / film / dag 
TV-spel 10 kr / spel / dag 

Meddelandeavgifter Påminnelse 10 kr 
Om förseningen lett till räkning i 
bibliotekets datasystem (42 dagar) 
50 kr 

Förlorat lånekort 
Förlorat dörrkort grupprum/matsal 

20 kr 
300 kr 

Levererade ej avhämtade fjärrlån 20 kr 

Utskrifter/kopior 3 kr / papper s/v 
6 kr / papper i färg 

Förkomna eller skadade media ersätts med schablonbelopp eller bibliotekets 
inköpspris.  
Kursbok, film och TV-spel ersätts med bibliotekets inköpspris från 500 kr. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-16   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.22
  

  

 2 (2) 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att anta föreslagna avgifter för Värnamo Stadsbibliotek och 
för övriga bibliotek i kommunen. 
 

 

Ann-Christine Ekelund Sivula Lars Alkner 
Bibliotekschef Förvaltningschef
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Till Värnamo kommuns kulturnämnd 

 

Nydala byalag har sedan1993 utan avbrott och inställda föreställningar uppfört krönikespelet ”det 
rika Nova Vallis” men 2020 års föreställningar måste vi nu skjuta på till 2021, speldagar blir det den 
20 och 21 augusti. 

Det är ett svårt beslut att inte genomföra vårt krönikespel i år. Byalagets styrelse har fått ett starkt 
stöd av medverkande att trots ovissheten satsa på spelet i år även om det skulle finnas vissa 
begränsningar.  

Spelets genomförande bygger på att Nydalabor och personer från närområdet lägger ca 1500 timmar 
ideellt arbete på krönikespelet. 

Värnamo kommuns kulturnämnd har beviljat oss ett förlustbidrag på 49 000 kronor som vi är 
tacksamma för, och som skulle ha möjliggjort att genomföra spelet för en halverad publik – dvs. en 
publik på ca 200-250 per föreställning. 

Men med den nuvarande begränsningen till 50 personer på en och samma plats på ett evenemang 
går det inte att genomföra spelet. I nuläge verkar denna begränsning till 50 personer bestå över 
sommaren.  

Det finns tyvärr inga förutsättningar att genomföra spelet med de regler som gäller nu, säger Oskar 
Karlsson, ordförande i Nydala byalag. Bara för att genomföra själva spelet det 80 personer på scen 
och i bakom scenen – allt från parkeringsmunkar till ljud- och ljustekniker.   

Vi tackar kulturnämnden för den förlustgaranti som nämnden beslutat men vi kommer inte att kunna 
ta den i anspråk. 

 

Med vänlig hälsning 

Nydala 2020-06-17 

 

Nydala byalag genom  

 

Mats Hoppe   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2020-06-17  

Justerare 

§ 102 Dnr: KS.2020.329 
 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, 
revidering 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att   anta förslag till förändring av §15 och §16 i 

arvodesbestämmelserna för förtroendevalda gällande 
reskostnadsersättning och restidsersättning. 

     
 

Ärendebeskrivning 
En riktlinje för tjänsteresor är framtagen och beslutad på 
delegation av kommundirektören.  
 
Riktlinjen gäller för alla resor som anställda gör i tjänsten.  
Resor till och från arbetet omfattas alltså inte. Riktlinjen stödjer 
Värnamo kommuns miljömål. Syftet är att alla resor som görs i 
tjänsten ska vara trafiksäkra, miljöanpassade och 
kostnadseffektiva och samtidigt uppfylla krav på god 
arbetsmiljö. Målet är att Värnamo kommun är både 
miljömedvetna och kostnadsmedvetna vid sina resor. 
 
I gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda finns 
reglerat reskostnadsersättning och restidsersättning till 
sammanträde inom kommunen. För resor till sammanträde 
utanför kommunen och för förrättningsresor både inom och 
utom kommunen föreslås att riktlinjen för tjänsteresor skall 
tillämpas.  
 
Förändring av §15 och §16 i arvodesbestämmelserna för 
förtroendevalda gällande reskostnadsersättning och 
restidsersättning föreslås i kommunledningsförvaltningens 
skrivelse 26 maj 2020 och kommunfullmäktige föreslås besluta 
att    anta förslag till förändring av §15 och §16 i 

arvodesbestämmelserna för förtroendevalda gällande 
reskostnadsersättning och restidsersättning. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2 juni 2020, § 234. 

 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samtliga förvaltningar 
Tekniska utskottet
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1 (6)

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2020-06-17, § 102
________________________________________________________________

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och
engagemang. Den som är tjänstledig från sitt arbete får ersättning för förlorad arbetsinkomst
och alla får ersättning för den tid som sätts av till sammanträde eller förrättning.
I detta dokument finns de regler som styr vem som får ersättning, vilken form av ersättning
som delas ut och ersättningens storlek.

En förtroendevald har flera roller. Hon/han ska kritiskt granska den kommunala 
verksamheten, verka för förbättringar i den, ha goda allmänkunskaper och vara en länk till 
allmänheten. Den senare uppgiften innebär dels att förmedla och samtala om innebörden i de 
beslut som fattas, dels att känna till värderingar och åsikter bland invånarna. 

Förtroendevaldas roll är också att vara sitt partis representanter i styrelser och nämnder. De 
förtroendevalda för sitt partis talan i styrelser och nämnder genom att söka nödvändig 
information och därigenom skapa underlag för att fatta beslut. 

Förtroendemannarollen är utformad så att ledamoten är och uppfattas vara en del av de 
styrande i Värnamo kommun med den gemensamma målsättningen att skapa lösningar för 
kommunens bästa. Förtroendemannarollen innebär ett engagemang som kan vara långt över 
vad erbjudet arvode motsvarar.

1 § Personkrets 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(2017:725), d v s ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, revisorerna och 
deras ersättare samt för förtroendevalda som utses till ledamöter i de organ (beredningar, 
utskott eller bolag) som särskilt utses av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller 
nämnd.

2 § Sammanträden 

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ där protokoll-
föringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig 
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser. När en nämnd har mer än ett 
sammanträde under en och samma dag skall sammanträdena i ersättningshänseende betraktas 
som ett sammanträde. 
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3 § Arvoden och ersättningar 

Ersättning till förtroendevald kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, 
förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, restids- och resekostnadsersättning 
och särskild ersättning. Dessa räknas årligen upp med den genomsnittliga löneökningen 
inklusive strukturmedel för kommunalt anställda i Värnamo kommun för året före det år 
arvodet skall gälla. 

4 § Årsarvoden 

Till samtliga ordförande inklusive KS presidie utgår endast årsarvode – se bilaga 1 – och 
resekostnadsersättning. Arvodet skall täcka alla med uppdraget förenade uppgifter. Utöver 
arvodet utgår ingen ersättning. Det är deras ansvar att disponera sin tid.

Förste vice ordförande skall vid behov ersätta ordföranden på sammanträden vid frånvaro. 
Vid frånvaro överstigande en månad i följd utgår ordförandearvode för den tid som 
överstiger en månad. Förste och andre vice ordförande skall vara tillgängliga för uppdrag 
inom nämndens verksamhetsområde i den omfattning nämnden beslutar. För särskilda 
uppdrag beslutar nämnden, liksom om ytterligare ersättning skall utgå. 

Avgår förtroendevald som har rätt till årsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas 
arvodet mellan denne och den som träder i stället i förhållande till den tid de innehaft 
uppdraget. Samma sak gäller om den förtroendevalda p g a sjukdom eller annars är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger en månad. 

En översyn av arvodesnivån sker efter varje ordinarie kommunfullmäktigeval. Översynen bör 
vara gjord före den 1 januari året efter valet.

5 § Grundarvode 

För övrig förtroendevald utgår grundarvode med ett engångsbelopp per dag 
för uppdrag/sammanträde med anknytning till förtroendeuppdraget. 
Grundarvode till vid nämndssammanträdet närvarande ej tjänstgörande ersättare utgår med 
hälften av grundarvodet ovan och för högst två gånger per kalenderår. 

För förrättning där förtroendevald deltar i utbildning, kurs eller konferens är denne berättigad 
till halvt grundarvode jämte ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller särskild ersättning. 

För flerdagarsförrättning/utbildning/konferens utgår endast ett grundarvode. 

6 § Särskild ersättning – timarvode 

För deltagande i sammanträde är förtroendevald berättigad till ersättning med visst belopp per 
timme, se bilaga 1. 

Särskild ersättning utgår endast för själva sammanträdestiden. För del av timme utgår 
ersättning för varje påbörjad halvtimme med hälften av timbeloppet. 

Särskild ersättning utgår endast för den tid ersättning för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas. 
Yrkar förtroendeman inte att få ersättning för förlorad arbetsinkomst skall särskild ersättning 
betalas ut automatiskt, d v s något yrkande om särskild ersättning behöver ej göras. 
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Då nämnd eller någon av dess delegationer eller liknande håller sammanträden i en följd 
skall sammanträdena i ersättningshänseende betraktas som ett sammanträde. Samma sak 
gäller när nämnd avhåller mer än ett sammanträde under en och samma dag. 

Ersättning till vid sammanträdet närvarande ersättare, vilken ej tjänstgör i ledamots ställe, 
utgår med hela timbeloppet enligt bilaga 1. Ersättningen utgår endast två gånger per år. Rätt 
till ordinarie grundarvode och sammanträdesarvode för ersättaren föreligger ej vid 
tjänstgöring under enskilt ärende p g a tjänstgörande ledamots jäv. 

7 § Ersättning avseende kommunfullmäktiges sammanträden och 
gruppmöten 

För ledamot i kommunfullmäktige utgår särskilt KF-arvode. 

Arvodet inkluderar tjänstgörande ledamots/ersättares deltagande i gruppmöten inför 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att vid närvaro under KF-sammanträdet erhålla halvt KF-
arvode, dock högst två gånger per år. 

8 § Förrättningsarvode 

För deltagande i förrättning utgår timarvode och halvt grundarvode enligt samma regler som 
deltagande i sammanträde. Ersättning förutsätter uppdrag och beslut från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse eller nämnd. 

Med förrättning menas: 

1. studiedagar eller motsvarande för ledamot och ersättare under högst två dagar per år 
2. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart till kommunen 
3. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda 

själv tillhör 
4. sammankomst med kommunalt samrådsorgan, stiftelse eller intressentsammansatt 

organ med kommunal representation 
5. överläggningar i övrigt efter beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller 

nämnd
6. deltagande som kommunens ombud vid bolagsstämmor
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9 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

I de fall grundarvode och särskild ersättning inte täcker den förlorade arbetsförtjänsten kan 
mellanskillnaden utgå som ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid bl a deltagande i sammanträde med kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen, revisionen eller nämnd, vid förrättning, vid deltagande i 
kurser och konferenser, vid gruppmöte inför kommunfullmäktiges sammanträden. 

Ersättning kan utgå för faktisk förlorad arbetsförtjänst/inkomstförlust. Härvid förutsätts att 
den förtroendevalde får ett inkomstavdrag/inkomstbortfall i sin ordinarie sysselsättning. 

Ersättning utgår också för förlorad pensions- och semesterförmån enligt § 10-11. 

Frågor om ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst samt begäran om ersättning för längre 
tid än 8 timmar per dag prövas i det enskilda fallet av kommunstyrelsen/personalutskottet 
efter framställning. 

Förtroendevald skall lämna intyg som visar storleken på den arbetsförtjänst som förloras i 
samband med fullgörandet av förtroendeuppdrag. Intyg om förlorad arbetsförtjänst skall 
lämnas vid varje tillfälle.

Ersättning för respektive sammanträde skall vara begränsat till två timmar utöver samman-
trädestiden, däri skall inräknas restidsersättning. Ersättningen utgår även vid sammanträden 
under betald semester. 

Förtroendevald som är egen företagare skall lämna intyg från någon i förhållandena väl insatt 
och opartisk person – t ex revisor eller motsvarande. 

10 § Kompensation till förtroendevalda för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald ersätts för förlorad allmän pensionsförmån i och med att kommunen betalar 
sociala avgifter på utbetald ersättning.

Förtroendevald som kompenseras för förlust av arbetsinkomst ska kompenseras för förlust av 
tjänstepensionsförmån.

Kompensationen beräknas utifrån OPF-KL enligt en schablonersättning av en pensionsavgift 
på 4,5% av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald som kan påvisa att denne gör en större förlust av tjänstepension än 
schablonersättningen för lönedelar över 7,5 IBB ska till kommunen senast den 31 januari 
efterföljande år anmäla detta. Den förtroendevalda ersätts för den förlusten med max 30% av 
den ersättning som utgår för förlust av lön över 7,5 IBB. Det åligger alltid den 
förtroendevalde att yrka på denna ersättning.

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda som fullgör uppdrag hos 
kommunen på heltid eller betydande del av heltid och som påbörjade sitt uppdrag i denna 
omfattning innan mandatperioden 2014 gäller pensionsavtalet PBF.

11 § Tryggande av pensionsavgift och minsta pensionsavgift
Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för kalenderår 
avsätts senast den 31 maj följande år till försäkring i enlighet med kommunens utfästelse för 
Trygg PolitikerPension. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
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Pensionsavgifter till Trygg PolitikerPension understigande 3,5% av samma års 
inkomstbasbelopp betalas ut direkt till den förtroendevalde som ett arvode som ej är 
pensionsgrundande.

12 § Särskild ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa 

Till förtroendevald, som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om arbetslöshets-
ersättning, utgår ersättning för styrkta förluster. 

13 § Särskild ersättning för kostnader i samband med barntillsyn, vård av sjuk 
eller funktionshindrad anhörig mm 

Förtroendevald som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag får kostnader för 
barntillsyn, vård av sjuk eller funktionshindrad anhörig kan få ersättning av vederbörande 
nämnd efter särskild prövning. 

För barntillsyn gäller tillsyn av barn som ej fyllt 12 år. Ersättningen är skattepliktig och utges 
med 50 % av timarvodet. Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av närstående (make, 
maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- 
och farföräldrar). Vad gäller barntillsyn utges ej heller ersättning för den tid då barnet vistas i 
den dagliga barnomsorgen eller skola.

14 § Särskild ersättning för funktionshindrad förtroendevalds särskilda 
kostnader 

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 
av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar 
och dylikt. 

15 § Resekostnadsersättning 

Ersättning för sammanträde inom kommunen utgår med belopp enligt kommunalt reseavtal 
om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till sammanträde-
splatsen överstiger tre km enkel färd. 

Ersättning för resekostnad och traktamente vid sammanträde utom kommunen eller 
förrättning inom och utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare gällande riktlinje för tjänsteresor.

16 § Restidsersättning 

För att restidsersättning skall utgå måste avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller 
hans arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiga 10 km enkel färdväg. För en restimme 
utgår ersättning med belopp motsvarande vad som skulle ha utbetalts i form av särskild 
ersättning. För resor inom kommunen beräknas schablonmässigt restidsersättningen utifrån 
den totala körsträckan enligt följande: 0-20 km ingen restidsersättning, 21-30 km = 0,5 h, 
Längre än 31 km = 1 h.

Ersättning för restid vid sammanträde utom kommunen eller förrättning inom och utom 
kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i gällande 
riktlinje för tjänsteresor.
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17 § Ersättning vid olycksfall 

Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 
Såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala huvudmannen. 
Försäkringen gäller vid olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes 
verksamhet inom det verksamhetsområde för vilket denne utsetts samt för färdolycksfall – 
olyckor som inträffat vid färd till eller ifrån sådan verksamhet. 

18 § Gemensamma bestämmelser för kostnadsersättningar 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall fastställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år från 
pensionstillfället. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas inom två år från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

Framställs inte ersättningsyrkanden inom ovan angivna tidpunkter är rätten till ersättning 
förlorad. 

19 § Allmänna bestämmelser 

Frågor om tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna behandlas i personalutskottet. 
Efter denna bedömning hänskjuts frågan till kommunstyrelsen för avgörande genom särskilt 
beslut. 

Bilagor:   1. Arvoden och övriga ersättningar 
2. Arvoden till kommunstyrelsens presidium 
3. Beskrivning av ordförande- och viceordförandeuppdrag inkl kommunfullmäktiges ordförande 
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Sammanfattning 
Värnamo kommun har de senaste åren sett en kraftig topp i befolkningstillväxten. Störst var 

tillväxttalen under 2016 och 2017 med en årlig befolkningsökning på 344 (+1,3%) år 2016 och 300 

(+0,9%) personer år 2017. En avmattning har kunnat ses både under 2018 (222 personer, 0,65%) och 

2019 (132 personer, 0,38%).  Dessa år innebär fortfarande en befolkningsökning som är större än den 

som vi varit vana vid, men är en bra bit ifrån rekordåren 2016 och 2017. 

 

Ökningen beror främst på större rörlighet med positivt inflyttningsnetto. Det är främst utrikes 

flyttnetto som bidragit till den positiva befolkningsutvecklingen, men också ett positivt födelsenetto. 

 

Kommunens befolkning förväntas fortsätta öka, om än i en något minskande takt för de närmsta två 

åren. Denna prognos baseras på förutsättningen att de planerade bostadsprojekten genomförs, och 

genomförs i den tidsperiod som påbörjade planer anger. 

De senare åren av totalprognosen (2026-2030) bygger på förutsättningen att minst 175 lägenheter 

färdigställs varje år.  Detta är den byggtakt som kommande plan minst antas ta höjd för. Utan denna 

byggtakt, sätts antagandena för denna prognos ur spel, och förutsättningarna för en ökande 

tillväxttakt minskas.   

 

Värnamo kommun ligger nära rikets och länets genomsnitt för antal personer per hushåll, fördelat på 

olika boendeformer (källa: Boverket). Det är inte rimligt att anta att befolkningstillväxten kan ske 

genom att hushållen i Värnamo kommun förväntas bo med ökat antal personer i medeltal per 

hushåll. Bostadsbyggande är därför en förutsättning för befolkningstillväxt. 

 

Den årliga befolkningsökningen är i början av prognosperioden cirka 200 personer per år, och i slutet 

av prognosperioden drygt 300 personer per år. Detta är lägre än föregående befolkningsprognos 

siffror. Det är det osäkra konjunkturläget, tidigare års utfall samt det antagna bostadsbyggandet som 

ligger till grund för denna förändring i prognosen.  

 

Prognosen baseras på Värnamos utveckling under åren 2013-2019 (2016 och 2017 undantagna). 

Trender som kan pekas ut, och som förstärkts sedan förra prognosen är att andelen unga, och 

andelen äldre ökar i högre takt än gruppen yrkesverksam ålder. Detta gör att försörjningskvoten* 

kommer att öka under hela prognosperioden. 

(*Försörjningskvoten visar hur många, inklusive sig själv, var och en i yrkesverksam ålder skall 

försörja genom sin skattsedel) 

 

Prognosen visar på tillväxt för kommunen. Prognosperioden inleds med ett par år av lägre tillväxt för 

att sedan förväntas ta fart i samband med ett stort antal färdigställda bostäder under 2022. Den 

genomsnittliga befolkningsökningstakten beräknas vara 0,5 procent i början av prognosperioden för 

att sedan stiga till drygt 0,9 procent årligen i slutet av prognosperioden. Till största del sker 

befolkningsökningen i Värnamo stad. Kransorterna visar en tillväxt, men en svagare prognosticerad 

utveckling än centralorten Värnamo. De antaganden kring bostadsbyggande som prognosen grundar 

sig på har stor inverkan och orsakar denna effekt i prognosen. En spridning av bostadsbyggandet 

även till kransorterna skulle fördela befolkningstillväxten, förutsatt att inflyttningstryck till dessa 

orter finns.  

 

Befolkningsutvecklingen visar en ökning till 2030 som ligger strax under den befolkningskurva som 

svarar mot kommunens vision om 40 000 invånare 2035. Återigen har antaganden kring 

bostadsbyggande som prognosen grundar sig på stor inverkan. Det illustrerar igen att om visionen 
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ska nås så förutsätter det byggande. Visionsformuleringen om numerär tillväxt att vara den 

mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare 2035, har goda skäl. Värnamo kommuns 

demografiska utveckling, födelsetal och utvecklingen av försörjningskvoten understryker 

nödvändigheten av att kommunen växer, och har förutsättningar att växa genom inflyttning. Utan 

nya bostäder finns inte de förutsättningarna. Ställningstaganden i beslut och effektiva processer 

kring bostadsbyggande påverkar möjligheten att nå visionen. Liksom förstås övrigt utvecklingsarbete 

för en attraktiv kommun som skapar ett inflyttningstryck.  

 

Den pågående coronapandemin påverkar prognosen och det är omöjligt att förutse de framtida 

ekonomiska konsekvenserna. Framskrivningar och prognoser är alltid behäftade med en viss 

osäkerhet. Eftersom det just nu pågår flera förändringar i samhället är framskrivningen osäkrare än 

vanligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 
 

Befolkningsprognosen utgår från den faktiska befolkningen vid årets slut 2019, och sträcker sig fram 

till prognosens slutår 2030. Folkmängden avser 31 december varje år, och åldern är den som är 

uppnådd vid årets slut.  

En prognos över kommunens delområden har också gjorts. Denna tar hänsyn till planerat 

bostadsbyggande och stäms av mot totalprognosen. Tidshorisonten för delområdesprognosen är 

kortare, 2020-2024.  

I avsnitt två i rapporten presenteras först prognosen för hela kommunen. Därefter kommer ett 

avsnitt med prognosresultatet för kommunens tätorter och landsbygd. De så kallade delområdena.  

Viktigt att minnas är att prognos är just ett antagande. Prognosens resultat bygger på en 

framskrivning av det som hänt tidigare år, samt antagande om framtida bostadsbyggande. En 

befolkningsprognos har störst träffsäkerhet de första två prognosåren, medan det efter ytterligare år 

kan vara svårt att bedöma hur stor befolkningsökningen blir och i vilka områden den sker. Det är 

också olika svårt att göra prognoser för olika åldersgrupper. I åldrar där det i större utsträckning sker 

förändringar i livet än i andra åldrar, är prognosavvikelsen större. Faktorer som leder till sådana 

förändringar är fruktsamhet, flyttningsbenägenhet och dödlighet. Därför är osäkerheten störst i 

Avrundning: 

I alla tabeller är prognosen avrundad till närmaste fem-tal 

 

Endast folkbokförda räknas in: 

Prognosen bygger på de som är folkbokförda i Sverige. Personer som söker asyl är inte 

folkbokförda. Personer kan folkbokföras i Sverige först när de fått PUT, permanent 

uppehållstillstånd. 

 

Tips! 

Utöver de data som presenteras i denna rapport finns mer att tillgå och fördjupa sig i. 

Har du som kommunpolitiker eller tjänsteperson, intresse av ytterligare statistik finns 

det möjlighet att ta fram detta. Kontakta i så fall utvecklingsavdelningen.  
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åldrarna 20-44 år då omflyttningen är stor i dessa åldrar. En prognosavvikelse i de åldrarna får då 

också genomslag på barnafödandet.  

Stora förändringar i form av händelser i världen och politiken, omställningar i näringslivets 

förutsättningar eller av hur människor väljer att leva sina liv påverkar de faktorer som prognosen 

utgår ifrån: antalet födda, antalet döda, antalet inflyttade och antalet utflyttade.  

 

Antaganden 
 

Förändringar i ett givet områdes befolkning kan bara bero på följande fyra skeenden: att människor 

föds, dör, flyttar in, eller flyttar ut. Vid arbetet med en befolkningsprognos görs antaganden för hur 

dessa fyra faktorer kommer utveckla sig. Dessa antaganden baserar sig huvudsakligen på den tidigare 

utvecklingen i området, men tendenser som uppfattas på nationell nivå så som uppskattade 

förändringar i medellivslängd eller förändringar på nationellt plan som kan leda till flyttströmmar, 

kan påverka antagandena.  

 

Antalet födda varje år beräknas genom att ta hänsyn till antalet kvinnor i kommunen tillsammans 

med sannolikheten att de föder barn under året. De så kallade fruktsamhetstalen anger hur stor 

sannolikhet det är att föda barn vid en viss ålder. Fruktsamhetstalen tillsammans med kunskapen om 

hur många kvinnor i en viss ålder som bor i kommunen, gör det möjligt att göra antaganden om 

antalet nyfödda.  

Antalet döda beräknas genom att antalet personer i varje åldersklass förs samman med risken att dö 

vid en given ålder.  

Antalet inflyttade varje år utgår från hur det sett ut under tidigare år. I prognosen tas även hänsyn till 

det förväntade byggandet. Detta utifrån kända projekt av hyresfastigheter och bostadsrätter som 

uppförs av både Finnvedsbostäder och av andra fastighetsbolag. Dessutom görs ett antagande för 

byggande av privata villor baserat på de senaste årens bygglovsansökningar. De senaste 5 åren har 

antalet inflyttade varierat mellan 1 421 och 1 675 personer per år (genomsnitt 1 549). 

Antalet utflyttade beräknas genom utflyttningsrisken. Det vill säga benägenheten att flytta för varje 

åldersklass i förhållande till antalet personer av varje kön i denna ålder. De senaste 5 åren har antalet 

utflyttade varierat mellan 1 251 och 1 365 personer per år (genomsnitt 1 334). 

 

 

Prognos för hela kommunen 
 

Värnamo kommun har sedan 70-talet haft en växande befolkning. Med undantag av några år i mitten 

av 90-talet och kring 2008-2009 så har kommunen haft en trend av växande befolkning. Framöver 

förväntas denna årliga befolkningsökning att vara något större än historiskt och också stabilisera sig 

på denna nivå kring en halv procents årlig tillväxt. Totalt sett prognosticeras befolkningen i Värnamo 

kommun att växa med 2 975 personer under perioden 2020-2030. Från 34 740 till 37 720. De kända 

projekt av bostadsbyggande som ligger i antagandena, byggs i till största del i Värnamo stad. Det 

innebär att den största befolkningsförändringen sker där.  
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Den relativt lägre prognosen för den totala befolkningsförändringen för 2020 och 2021 orsakas av att 

de kända bostadsprojekten under de åren är något färre, 76 respektive 85 bostäder färdigställs under 

de båda åren. Det är betydligt färre än under 2019, och också färre än åren därefter. Det kan finnas 

flera anledningar till att det antalet färdigställda lägenheter blir färre än vad som planerats. Det kan 

exempelvis handla om förseningar som att byggaktören inte kommer igång med sin byggnation, att 

detaljplaner fördröjs, att den politiska beslutsprocessen påverkar när och hur en bostadssatsning 

förverkligas. I prognosarbetet har vi tagit höjd för att bostäder ofta inte färdigställs enligt plan. Det 

faktiska antalet planerade bostäder är därför under flera år betydligt högre än det antal bostäder 

som använts till prognosen. En önskvärd utveckling är säkrare planeringsförutsättning där ett 

jämnare bostadsbyggande kommer till stånd över åren. 
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Prognosen bygger på antaganden om en boendetäthet i småhus, bostadsrätter och hyresrätter som 

ligger i nivå med Jönköpings län. De färdigställda bostäderna startar flyttkedjor och styr folkökningen 

på längre sikt. Historiskt har nybyggnation i Värnamo kommun inte resulterat i någon utglesning i 

befintligt bostadsbestånd. 
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Demografisk utveckling 
 

Kommunens ålderssammansättning delas in i åldersgrupper efter dagens samhällsstrukturer som 

skolålder, arbetsför ålder och pensionsålder. Diagrammen nedan visar en jämförande bild över 

antalet invånare i varje åldersklass. Hur det faktiskt såg ut 2019, jämfört med prognos 2030. På 

följande sidor görs en mer utförlig beskrivning av utvecklingen inom olika åldersgrupperingar av 

nyfödda, förskolebarn, grundskolebarn, gymnasieungdomar, personer i yrkesverksam ålder och 

äldre.  
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Nyfödda och barn i förskoleålder 
 

I början av 1990-talet föddes det, precis som i riket, många barn i Värnamo. I genomsnitt föddes då 

450 barn per år. I slutet av 90-talet var barnafödande rekordlågt med drygt 300 barn per år. Efter 

några års ökning har antalet 0-åringar under senare år legat stabilt på runt 350 nyfödda per år. 

Tillskottet av barn i förskoleåldern beror på antalet nyfödda, men också in- och utflyttade familjer 

med barn, vilket bidrar till det totala antalet barn i kommunen.  

 

 
 

Antal barn i ålder 0-6 år för åren 2019-2030 

Befolkningsunderlaget till förskola förväntas öka med 195 barn fram till 2030. Förskolebarnen 

prognosticeras inte öka de närmaste åren i denna prognos. Under perioden 2008-2019 har antalet 1 

till 5-åringar folkbokförda i kommunen ökat från 1 868 och 1 982 barn (114st). Efterfrågan på 

barnomsorg däremot har ökat, vilket korrelerar med föräldrars ökade sysselsättningsgrad och följer 

andel föräldrar i och utanför studier/arbete. Ökningen av barn i förskoleåldrarna 1 till 5 år sett över 

hela perioden är 10%.  

 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

förändring 
2019-2030  
(avrundat 
antal) 

förändring 
(%) 

0 352 335 365 366 367 375 383 388 398 404 411 414 60 18% 

                              

1 397 364 349 379 380 381 389 398 403 413 419 426 30 7% 

2 384 406 374 361 390 391 392 401 410 415 424 431 45 12% 

3 390 393 415 386 373 401 403 405 413 422 427 437 45 12% 

4 387 399 403 425 397 385 412 415 417 425 434 439 50 13% 

5 424 396 409 413 435 408 396 423 426 428 437 445 20 5% 

Totalt 1-5 år  1982 1958 1950 1964 1975 1966 1992 2042 2069 2103 2141 2178 195 10% 
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Grundskolebarn 
Antalet grundskolebarn har under perioden 2008-2019 ökat från 3 936 (år 2008) till 4 200 (år 2019), 

med en svacka under åren 2011-2012 då antalet var som lägst 3763. Det är en faktisk ökning med 

264 elever i verksamheterna, eller en ökning med 437 om man jämför åren 2011-2019. 

Befolkningsunderlaget till grundskola förväntas framåt i tiden öka med ytterligare 400 barn under 

prognosperioden fram till 2030. Det är barnen mellan 12-14 år som står för största ökningen, sett 

över hela perioden.  

 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

förändring 
2019-2030  
(avrundat 
antal) 

förändring 
(%) 

6 411 432 405 418 423 444 417 407 434 437 439 448 35 9% 

7 434 419 440 414 427 432 453 428 418 444 447 450 15 4% 

8 402 441 426 448 423 436 440 462 437 428 454 457 55 14% 

9 452 409 447 434 455 431 443 449 469 446 436 462 10 2% 

10 437 456 414 452 439 460 436 449 455 475 452 443 5 1% 

11 412 440 459 419 456 443 464 441 454 460 480 457 45 11% 

12 402 415 443 463 423 460 447 468 446 458 464 484 80 20% 

13 415 406 419 447 466 427 463 452 472 451 463 469 55 13% 

14 391 419 411 424 452 470 432 468 457 477 456 469 80 20% 

15 444 396 424 416 429 456 475 438 473 462 482 462 20 4% 

Totalt 6-15 år  4200 4233 4288 4335 4393 4459 4470 4462 4515 4538 4573 4601 400 10% 

 

 

 

 

 

Gymnasieungdomar 
Under åren 2008-2019 har antalet 16-18 år minskat från 1516 personer 2008 till som lägst 1105 

personer under 2015. Sedan dess har antalet åter ökat och var 1278 personer vid utgången av 2019. 

De som befinner sig i åldern mellan 16 och 18 år prognosticeras öka med totalt 150 mellan åren 

2019-2030. I början av prognosperioden minskar antalet ungdomar i gymnasieåldern, för att sedan 

åter öka. Vid periodens slut 2028-2030 är prognosen att antalet är kring 1 400 ungdomar. 

 

 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

förändring 
2019-2030  
(avrundat 
antal) 

förändring 
(%) 

16 423 446 400 428 420 433 459 478 442 477 467 486 65 15% 

17 441 424 446 402 429 422 434 461 479 444 478 468 25 6% 

18 414 437 420 442 402 426 419 433 457 474 442 474 60 14% 

Totalt 16-18 år  1278 1307 1266 1272 1251 1281 1312 1372 1378 1395 1387 1428 150 12% 
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De yrkesverksamma 
Befolkningen som är mellan 20-64 år befinner sig i den ålder då de förväntas kunna vara 

yrkesverksamma. Den demografiska utvecklingen visar generellt i Sverige att allt färre personer ska 

försörja allt fler i framtiden. Precis som i många andra länder kommer andelen äldre i Sverige öka 

påtagligt. Den ökade andelen personer i icke yrkesaktiv ålder är redan idag en utmaning för 

ekonomin inom den offentliga sektorn.  

De kommande åren fram till 2030 förväntas en minskning ske av andelen 20-64-åringar både i 

Värnamo och i riket. Även om antalet personer i yrkesverksam ålder förväntas öka något (+1230 

personer) i Värnamo kommun, så ökar befolkningen yngre än 20 år och äldre än 65 år med betydligt 

större andel (1750 personer). Detta gör att andelen i yrkesverksamma åldrar kommer att minska med 

ungefär -1,06 %, vilket är en andelsminskning som är ungefär likvärdig med rikets -1,13%. 
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Försörjningskvot  
 

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal 

personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år och därefter multiplicerat med 100. 

 

Idag har Värnamo en försörjningskvot på 82, det innebär att på 100 personer i åldrar där flest 

förvärvsarbetar, 20–64 år, finns det 82 personer som är yngre eller äldre. Nationellt är 

försörjningskvoten 76 och antas öka till en nivå på 92 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år 2060. 

Försörjningskvoten som härrör från unga respektive äldre i Värnamo ökar lika mycket under 

prognosperioden. På längre sikt i ett nationellt perspektiv ser man att försörjningskvoten som härrör 

från de äldre ökar mest och kring år 2045 ”kostar” de äldre mer än de yngre. Det står i stark kontrast 

till situationen på 1960-talet, då unga ”kostade” avsevärt mer än äldre. Källa: SCB 

 

 

 
 

 
Diagrammet visar försörjningskvoten i olika kommuntyper. Källa: SCB 
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De äldre 
Den äldre befolkningen ökar och vi lever allt längre. Sedan 1980-talet har äldre personer generellt 

fått en bättre funktionsförmåga och upplever själva att hälsan har förbättrats. Samtidigt är det fler 

som lever med långvariga sjukdomar idag. 

 

Antalet yngre äldre (65-69 år) i Värnamo kommun är ökande, liksom även gruppen med personerna i 

åldern 70-79 år. Tillsammans ökar dessa båda grupper med 470 personer under prognosperioden.   

Den största förändringen under prognosperioden fram till 2030 står de äldre mellan 80-89 år för. 

Denna grupp ökar för sig själv under perioden med 537 personer eller hela 32 %. De stora 

barnkullarna från 40-talet blir äldre och kommer att tillhöra denna äldre ålderskategori. Gruppen 

över 90 år ökar med 40 personer.  

 

 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

förändring 
2019-2030  
(antal) 

förändring 
(%) 

65-69 1931 1973 2031 2038 2058 2068 2076 2073 2068 2082 2106 2134 203 11% 

70-79 3335 3382 3396 3450 3460 3457 3456 3497 3519 3544 3555 3602 267 8% 

80-89 1680 1709 1754 1795 1854 1920 1998 2054 2114 2160 2187 2217 537 32% 

90+ 395 391 380 378 380 375 384 388 391 409 430 435 40 10% 

Totalt 65+ 6946 7064 7181 7283 7372 7445 7530 7624 7701 7786 7848 7953 1007 14% 

 

 

 

 

 

 

Prognos för delområden 
 

Värnamo har en indelning av kommunen i 6 delområden. De är en sammanslagning av ett antal så 

kallade nyckelkodsområden*. Indelningen av nyckelkodsområden finns på olika nivåer, och flera 

nyckelkodsområden kan slås ihop för att till exempel bilda en skolas upptagningsområde, eller ett 

hemsjukvårdsområde. Kontakta utvecklingsavdelningen om du önskar prognoser för andra 

geografiska indelningar än de som redovisas här.  

 

Prognosen för delområden är mer osäker än totalprognosen och görs därför endast för en 

femårsperiod. I arbetet med delområdesprognos förs uppgifter om planerat byggande in. Den bygger 

på en uppskattning av när bostäder enligt planerna beräknas vara klara för inflyttning. Om det i 

praktiken sker en förskjutning i genomförandet uppstår en skillnad i utfall och prognos. Generellt kan 

man säga att befolkningen förändras i områden där man bygger bostäder, men det finns undantag. 

Till exempel kan äldre småhusområden uppleva en befolkningsökning när det sker en föryngring 

bland invånarna i området. Det är då resultatet av ett generationsskifte som sker i småhusområden 

där en äldre befolkning med utflugna barn flyttar och ersätts av inflyttning av yngre befolkning i 

familjebildande åldrar. Som grund för delområdesprognosen finns också tidigare års 

befolkningsutveckling.  

 

40



15 
 

*Nyckelkodsystemet (NYKO) är ett hjälpmedel för att redovisa statistik för delområden inom en 

kommun. Fastigheterna utgör grunden i nyckelkodssystemet, och fastighetsbeteckningen fungerar 

som nyckel mellan områdesindelningen och befolkningsregistret. Varje individ i 

folkbokföringsregistret är knuten till en viss fastighet. Fastigheterna förs sedan samman till de 

delområden kommunen konstruerat. www.boverket.se  

 
 

 

Befolkningsförändring 2020-2024 
 

 

Bredaryd/Lanna: +29 (+1,1%) 

Forsheda: 44 (+1,2%) 

Värnamo: +1 005 (+4,6%) 

Bor: +59 (+2,0%) 

Rydaholm: +15 (+0,5%) 

Nydala/Fryele: 0 (+/-0,0%) 

 

 

 

Diagrammen nedan redovisar prognosen för antal barn och unga, samt antal äldre per delområde år 

2024, samt förändringen jämfört med 2020 

 

 

 

41

http://www.boverket.se/


16 
 

Prognos för antal barn och unga per delområde 2024 
 

Delområde 0 år 1-5 år 6-15 år 16-18 år Summa 

Bredaryd/Lanna 27 147 335 100 609 

Forsheda 50 254 481 131 916 

Värnamo stad 213 1140 2 804 820 4977 

Bor 37 192 390 108 727 

Rydaholm 41 201 389 108 739 

Nydala/Fryele 6 32 61 15 114 

Summa 374 1 966 4 460 1 282 8072 

 

 

 

Förändringen i olika åldersklasser, 2019-2024 

 

Delområde 0 år 1-5 år 6-15 år 16-18 år Summa 

Bredaryd/Lanna +0 +8 +16 +12 +36 

Forsheda +5 +47 +43 -5 +90 

Värnamo stad  +2 -91 +146 +2 +59 

Bor +6 +11 +4 +4 +32 

Rydaholm +7 +6 +23 -6 +30 

Nydala/Fryele +2  +3  +21  -3  +23 

Summa +22 -16 +253 +4 +238 

 

 

 

Prognos för antal äldre per delområde 2024 
 

Delområde 65-69 år 70-79 år 80-89 år 90-w Summa  

Bredaryd/Lanna 166 235 113 22 536 

Forsheda 249 358 158 19 784 

Värnamo stad 1244 2144 1336 298 5022 

Bor 185 338 134 12 669 

Rydaholm 167 294 151 20 632 

Nydala/Fryele 57 88 29 2 176 

Summa 2068 3457 1921 373 7819 

 

 

 

 

Förändring i antal äldre 2019-2024 

Delområde 65-69 år 70-79 år 80-89 år 90-w Summa  

Bredaryd/Lanna -9 +31 0 -2 +20 

Forsheda +25 -19 +17 -12 +11 

Värnamo stad  +148 +151 +210 +30 +539 

Bor +1 -32 +17 -5 -19 

Rydaholm -23 -13 -12 -23 -71 

Nydala/Fryele 0 +11 -4 -4 +3 

Summa +142 +129 +228 -16 +483 
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Jämförelse med föregående prognos som gjordes 2018 
 

Vid jämförelse av den prognos som gjordes 2018 (Befolkningsprognos 2018-2028, med 

delområdesprognos 2018-2022) ses några skillnader. Den totala befolkningsökningen prognosticeras 

nu något lägre (avvikelsen är 3% för prognosåret 2028).  

Differensen mellan de två prognoserna beror främst på tidigare års utveckling, en sviktande 

konjunktur samt att bostadsbyggandet som lagts in som förutsättning har i denna nya prognosen 

skurits ner mer än tidigare utifrån ett troligt byggande. Detta påverkar prognosen på fler än ett sätt. 

Bostadsbyggande i en kommun påverkar befolkningsförändringar i form av inflyttande, men även 

eftersom nybyggnation startar flyttkedjor. Effekten av flyttkedjor är stor vad gäller befolkningens 

sammansättning. Detta kan i denna prognos särskilt ses i Bor och Forsheda, där antalet äldre mellan 

70-79 minskar samtidigt som antalet barn i förskoleåldrarna ökar.  

 

Prognosen för barn 0-18 år blir 1,7% lägre för året 2028 i denna prognos, jämfört med den prognos 

som gjorden under 2018. Även prognosen för de äldre åldrarna är i denna prognos lägre än i den 

tidigare. Främst är det gruppen 70-79 som är färre 2028 jämfört med den tidigare prognosen som 

gjordes 2018.   

 

 

Hur påverkas kommunens verksamheter? 
 

Befolkningsprognosen ska ses som ett underlag för nämnder och verksamheter att arbeta vidare 

utifrån. Den utgör ett av flera olika möjliga planeringsunderlag. De demografiska förändringarna för 

yngre och äldre påverkar planering för verksamheterna. Visionen Värnamo – den mänskliga 

tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035, innebär att kommunal service, tjänster och lokaler ska 

levereras till en ökande befolkning. Att veta var kommunens befolkning i olika åldrar kommer att bo 

under kommande år är en viktig förutsättning för att kunna planera verksamheter och lokaler på 

ett bra sätt. De två största förändringarna som påverkar samhällsplaneringen och förutsättningarna 

för kommunens verksamheter på tio års sikt är den totala befolkningsökningen, och den minskade 

andelen 20-64 år, den så kallade försörjningskvoten.  

 

Försörjningskvoten 
Försörjningskvoten har de senaste åren ökat i Värnamo kommun, och den förväntas fortsätta göra 

detta under hela prognosperioden. Anledningarna är att det finns en allt större andel barn och unga 

mellan 0-19 år, samtidigt som det även sker en ökning av andelen äldre personer som är över 65 år. 

Se avsnittet på sid 11 och 12 om andel yrkesverksamma. För kommunen är detta ett viktigt mått i 

relation till förskola, skola, vård och omsorg i förhållande till skattebasens storlek.  

 

Kommunens verksamhetsområden 
Under den prognosticerade tioårsperioden kommer antalet yngre och äldre i kommunen att öka. 

Samtidigt så förväntas även antalet personer i yrkesverksam ålder att öka, men inte i samma takt. 

Ökad invandring skulle förbättra denna prognos då invandring ofta sker av personer i gruppen 20-64 

år, och bidrar positivt till försörjningskvoten. Även inflyttning från det övriga länet och riket sker i 

högre grad i gruppen 20-64 år och bidrar till samma utveckling. Nybyggnation av bostäder, av olika 
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boendetyper, är den faktor som skapar flyttkedjor, och ger även generationsväxling inom befintligt 

bostadsbestånd.  

 

Invånarna över 80 år blir allt fler, och är en grupp som kommunen behöver en långsiktig planering 

för. Vilka behov i form av anpassade bostäder, infrastruktur och kommunikationer behövs i 

framtiden för denna grupp?  Kommunens organisation för äldreomsorg i form av hemtjänst, 

hemsjukvård och särskilda boenden kommer att påverkas stort av denna förändring. Gruppen äldre-

äldre (över 80 år) prognosticeras öka med 577 personer (28%) mellan 2019-2030.   

 

Faktorer som påverkar andelen i yrkesverksamma åldrar är exempelvis möjlighet till arbete, 

näringslivsklimat, och goda kommunikationer till jobb samt utbildning. En annan utmaning är att 

anpassa bostadsbeståndet till bostadsbehoven och efterfrågan hos dem som flyttar in, eller flyttar 

inom kommunen. Befolkningsökningen förväntas ske framförallt i Värnamo stad. En stor utmaning är 

att utveckla goda kommunikationer och stimulera nya näringar i kommunens tätorter där 

befolkningen inte prognosticeras öka lika starkt.  

 

En växande befolkning i ett växande bostadsbestånd, kräver också ny kringliggande infrastruktur och 

utbyggd service som handel, förskolor och skolor i strategiska lägen. En långsiktig planering där 

investeringar i dessa verksamheter kopplas samman med planer för bostadsbyggande är en 

nyckelfråga för en hållbar samhällsplanering.   

 

Elevunderlaget för grundskola stiger under prognosperioden till år 2030 med 400 elever i grundskola. 

Utöver den totala ökningen i kommunen sker en förskjutning till förmån för delområde Värnamo 

tätort. Prioritering av lokalförsörjning och personalförsörjning för grundskola är redan idag ett 

faktum, och detta accentueras. Behovet för förskolan följer samma mönster vad gäller Värnamo stad 

i förhållande till övriga delområden. Andelen i gymnasieåldern ökar med 150 ungdomar under 

perioden. Detta är en grupp som gått från låga nivåer under mitten av 2010-talet för att nu vara 

stadigt ökande.  

 

 

Befolkningen och de kommunala intäkterna 
 

Befolkningens utveckling påverkar alla kommunens verksamheter och är viktig inte minst för de 

finansiella förutsättningarna. Den 1 november varje år fastställs befolkningsunderlaget inför det 

kommande året. Personer som är folkbokförda i kommunen den 1 november får, under hela 

efterkommande år, betala allmän kommunalskatt till Värnamo kommun. 

Dessutom görs en avstämning i det så kallade utjämningssystemet som innebär 

befolkningsrelaterade tillägg eller avdrag under det kommande budgetåret. Ungefär 70-80 procent 

av en kommuns verksamhet är beroende av åldersstrukturen.  

 

Grundtanken med det kommunala utjämningssystemet är att alla kommuner ska ha  

likvärdiga ekonomiska förutsättningar, oavsett befolkningens inkomst eller sammansättning 

(framförallt ålderssammansättning). Systemet ska inte kompensera för skillnader i servicenivå, 

avgifter eller ambitioner.  

 

I inkomstutjämningen får kommunen ett tillskott eller ett avdrag per invånare relaterat till 

kommunens egen skattekraft, jämfört med den garanterade genomsnitt 
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liga skattekraften i riket. Värnamo har en egen skattekraft på 98% av rikssnittet och får ett bidrag på 

7258 kr kronor per invånare år 2020. Detta är lägst av kommunerna i Jönköpings län.  

Sett ur kostnadsutjämningsperspektiv, har Värnamo gynnsamma förutsättningar när det gäller 

befolkningens sammansättning, geografiskt läge, social struktur med mera och får betala 1333 

kronor per invånare 2020, vilket efter Jönköpings kommun är den högsta av länets kommuner. 

 

 

Avslutningsvis 
 En befolkningsprognos har, som tidigare nämnts, en inbyggd osäkerhet och är baserad på 

antaganden. Trots detta är en prognos för de kommande åren ett bra verktyg och 

planeringsunderlag. Utöver de data som finns i denna rapport finns mycket mer att tillgå och 

fördjupa sig i. Har du som tjänsteperson eller kommunpolitiker intresse av mer fördjupande statistik 

eller stöd i analyser?  Då kan du ta en kontakt med utvecklingsavdelningen, så hjälps vi åt att ta fram 

de uppgifter som just du behöver.  

 

I alla kommunens verksamheter behöver vi planera och arbeta framsynt för att Värnamo ska vara en 

trygg, attraktiv kommun som växer på ett hållbart sätt.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   

   

Kommunstyrelsen 2020-08-11   

Justerare  

§ 293 Dnr: KS.2020.332 
 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens 
hantering av riktade bidrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att   lämna skrivelse daterad 24 juli 2020 som kommunstyrelsens svar 

till kommunrevisionen, 

att   påtala för nämnderna att tydliggöra rutinerna för när och på vilket 

sätt de riktade statsbidragen ska återrapporteras till nämnden, 

att   uppmana nämnderna att inom ramen för internkontrollarbetet 

senast under 2021 göra riskbedömning av hanteringen av riktade 

bidrag,  

att   uppdra åt kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning att 

genom riktlinje eller rutinbeskrivning och i dialog med 

förvaltningarna snarast tydliggöra hur bokföring av 

projektekonomi ska ske, samt 

att   uppdra åt kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning att 

senast 31 december 2020 göra en kommunövergripande 

uppföljning av samtliga nämnders riktade statsbidrag.  

   

  

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapport ”Granskning 

av kommunens hantering av riktade bidrag” daterad 26 maj 2020 till 

kommunstyrelsen för yttrande senast den 26 augusti 2020. 

 

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med förslag till yttrande 

i skrivelse 24 juli 2020 och föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   lämna denna skrivelse som kommunstyrelsens svar till 

kommunrevisionen, 

att   påtala för nämnderna att tydliggöra rutinerna för när och på vilket 

sätt de riktade statsbidragen ska återrapporteras till nämnden, 

att   uppmana nämnderna att inom ramen för internkontrollarbetet senast 

under 2021 göra riskbedömning av hanteringen av riktade bidrag,  

att   uppdra åt kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning att 

genom riktlinje eller rutinbeskrivning och i dialog med 

förvaltningarna snarast tydliggöra hur bokföring av projektekonomi 

ska ske, samt 

att   uppdra åt kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning att 

senast 2020-12-31 göra en kommunövergripande uppföljning av 

samtliga nämnders riktade statsbidrag.  

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunens revisorer 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

§ 331 Dnr: KS.2019.463 
 
Ändrad tidplan och aktiviteter mål och budget 
2021-2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 157 andra 

att-satsen, samt 
att   anta föreliggande förslag till reviderad tidplan för 

budgetberedning avseende Mål & budget 2021-2023. 
    
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 314, att anta tidplan 
för budgetberedning avseende Mål & budget 2021-2023. 
Därefter har justering beslutats av kommunstyrelsen           
2020-04-14, § 157, där bland annat hela budgetberedningen 
flyttades från våren till hösten med anledning av osäkra 
ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna till följd 
av pandemin Covid-19. 
 
I det nya förslaget till reviderad tidplan föreslås att den 
planerade budgetberedningen den 30 september flyttas till den 
29 september i direkt anslutning till avslutat sammanträde med 
kommunstyrelsen. 
Budgetberedning 28 september kommer att genomföras enligt 
tidigare planering. 
 
Tidpunkten för samverkan med Central samverkansgrupp (CSG) 
föreslås flyttas från 30 oktober till 2 november. 
Vissa redaktionella justeringar av deltagare/utförare och 
aktivitet har också gjorts t ex används begreppet ”huvudförslag” 
istället för majoritetsförslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomi 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet
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 Förslag till reviderad tidsplan till kommunstyrelsen 2020-09-15 

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) 

28/9 och 29/9 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. 

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

Oktober 
 

 Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar 

26 oktober 
 

 Klart huvudförslag  

29 oktober  Information till kommunens ledningsgrupp 
 

2 november,  
kl. 08.30 

 Central samverkansgrupp - Samverkan avseende förslag till Mål & budget 
 

3 november 
(reservdag 17/11) 

Budgetberedningen 
Kommunstyrelsen 

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

5 november KS ordf och 1:e vice ordf samt 
ekonomiavd. 

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

 
26 november 

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

December Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

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

 

Dialog/uppdrag Göra/samla in Beredning Beslut 

21/1 – 4/2 5/2 – 7/4 8/4 – 23/10 24/10 – 26/11 
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