
ÅRSREDOVISNING

2015



Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

 
2015 blev ett år som i hög grad präglades av den stora flyktingströmmen till Sverige.  Kommunen har 
lyckats mycket väl med mottagandet av såväl Ensamkommande barn som mottagandet av 
Evakueringsboende. 
En annan stor fråga med stor framtida betydelse för Kommunen har varit planeringen av 
Höghastighetsbanan mellan Stockholm och Malmö. I denna fråga vi har gjort gemensam sak med 
GGVV-kommunerna. Lobbyverksamheten har gjorts med ”Raka Spåret”, entreprenörsregionen, 
europakorridoren och GGVV-samarbetet för att få till den västra sträckningen genom Småland. De 
preliminära förhandlingarna har gett ett bra resultat för både kommun och region med stationsläge i 
både Tranås, Jönköping och Värnamo. 
I Vaggeryd har PHL-fastigheter färdigställt ett 20-tal lägenheter och lokaler för en nyöppnad COOP-
butik vilket gett Vaggeryds centrum ett nytt ansikte. Vsbo har rivit 2 fastigheter på Götaforsvägen och 
kommer under 2016 att uppföra ett 4-våningshus med 16 lägenheter. I kvarteret ”Lyckorna” planeras 
byggnation av ca 15 lägenheter. Ett detaljplanuppdrag har getts för kvarteret Nestor numera benämnt 
” Götarps Hage” vilket ger plats för ett 20-tal villor. 
Kommunen har fattat beslut om att riva ”Mejeriet” i Skillingaryd för att ge plats åt en större byggnad 
med lägenheter och med inriktning på någon form av vårdboende. 
I början av 2015 köpte kommunen Elverkets gamla kontor, vilket kom väl till användning då BUN 
dömde ut Östra skolan av miljöskäl. Fastighetsenheten gjorde en snabb ombyggnad och lokalerna 
kunde tas i bruk när höstterminen startade. 
Tekniska utskottet har fått i uppdrag att påbörja exploateringen av den norra delen av Log-
pointområdet där vi nu kan se en efterfrågan på industritomter. 
Ett annat viktigt beslut är att LIS-planen (Strandnära Läge) vunnit laga kraft. Detta har redan resulterat 
i några beviljade bygglov. 
Kommunen har anslutit sig till ”Green Charge” 2 vilket bl.a. innebär en satsning på laddstolpar för 
Elbilar och att verka för en Fordonsgasmack i kommunen. Transportsektorn är den största användaren 
av fossila bränslen och det är viktigt att kommunen är pådrivande för att påskynda övergången till 
fossilfria bränslen. Inköpen av Ekologisk mat har ökat från 36 % till 41 %. 
Kommunen är med i KEVAB (kommunal energirådgivning i Vätterbygden AB) som har kontor och 
utställningshall på A6. På utställningen visas bl.a. olika uppvärmningssystem. Ett besök är att 
rekommendera. 
Kommunen har ökat befolkningen med 143 personer under 2015 och värt att notera är att ökningen 
skett genom födelseöverskott och inflyttning från övriga landet. 
Budgetföljsamheten har varit mycket god och det ekonomiska resultatet hamnar på budgeterad nivå. 
Socialnämnden har gjort en bra uppryckning jämfört med 2014. 
Jag hoppas att du tar dig tid att läsa igenom de kommande 100 sidorna för att än mer informera dig 
om kommunens omfattande verksamhet, utförd av alla våra duktiga medarbetare. 

 
Allan Ragnarsson  
Kommunstyrelsens ordförande 
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VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIKT 
 
 
Befolkningen i Vaggeryds kommun har under 2015 
ökat med 143 personer och uppgick vid årsskiftet till 
13 372 innevånare. 
Vaggeryds kommun ligger i natursköna Småland på 
västsidan av det Sydsvenska höglandet mellan de 
större städerna Jönköping och Värnamo. 
Angränsande kommuner är Jönköping, Nässjö, 
Sävsjö, Värnamo, Gnosjö och Gislaved. 

 

 
Vaggeryds kommun har låg kommunalskatt (21:19) 
samt länets bästa soliditet. 
 
Övergripande nyckeltal: 
 
Årets resultat + 4,9 mkr 
 
Nettoinvesteringar i kommunen 32 mkr 
Soliditet (inkl pensionsskuld f 98) 32,4  % 
Nettokostnadskvot 99,8  % 
 

  
Nyckeltal för Vaggeryds kommun, beloppen är i miljoner kronor om ingenting annat anges 
Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Externa intäkter 881 828 816 797 775 795 769 771 740 709 

Externa kostnader * 876 835 808 779 774 775 759 765 721 697 

Årets resultat  +4,9 - 6,9 +7,0 +17,6 +0,9 +20,2 +10,3 +5,9 +18,7 +11,8 

Tillgångar 912 893 865 882 868 802 709 634 637 616 

Skulder och 
avsättningar  376 362 326 352 355 289 216 152 161 159 

Eget kapital  +536 +531 +538 +531 + 513 +512 +492 +482 +476 +457 

Soliditet (inkl äldre 
pensionsförpliktelser) 32 % 30 % 30 % 29 % 27 % 32 % 32 % 35 % 35 % 39 % 

Bruttoinvesteringar 42 59 39 52 101 152 90 55 45 18 

Nettoinvesteringar 32 56 36 42 77 114 87 51 38 16 

Avvikelse 
investeringsbudget  +59 +99 +68 +70 +72 -28 +12 +41 +45 +22 

Budgetavvikelse drift 
Huvudprogram 0-8 
exklusive affärs-
drivande verksamheter  -5,3 -16,8 -6,8 -4,6 -12,7 -13,2 +2,7 -5,1 +4,3 +2,9 

Nettokostnadskvot 99,8% 101% 98,6 % * 99 % 99 % *98% 98 % 
 

99 % 
 

97 % 
 

96 % 

Totala skatteintäkter 
och skatteutjämning 676 657 644 625 606 592 570 566 543 512 

Löner Arvoden exkl PO 361 342 326 306 304 314 311 306 289 274 

Antal årsarbetare 1044* 1005* 956* 983 972 994 997 1 022 1 015 982 

Eget kapital/invånare 
(kr) 40 080 40 140 40 720 40 390 39 000 39 450 38 000 37 100 36 800 35 700 

Anläggningstillgångar 
** 711 717 696 700 698  605  546 530 528 548 

Pensionsförpliktelse 
tom 1997-12-31  240 262 282 274 277 253 267 259 252 215 

Avsättning pensioner 
fr.o.m. 1998-01-01 34 33 30 26 22 15 15 14 12 9 

Pensionskostnad, 
individuell del  21 20 18 17 18 18 17 17 15 13 

Långfristiga lån 50 50 54 55 80 32 5 12 13 14 

           
Antal invånare 13 372 13 229 13 209 13 148 13 160 12 991 12 959 12 981 12 939 12 816  

Anläggningstillgångar omfattar även värdet av exploateringsfastigheter. Placerade medel för pensionsutbetalningar är omklassificerat 
till omsättningstillgång från och med 2011. Tidigare år är omräknade och justerade.  
* Antal årsarbetare för 2015, 2014 och 2013 är beräknat enligt personalredovisning  månadsavlönade avtalsområde AB 
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Så används din skattekrona! 

 
 

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2015 så här… 
29 kronor till (-1) Äldre och handikappsomsorg 
21 kronor till   Grundskola 
14 kronor till  Barnomsorg 
12 kronor till (+1) Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning 
  5 kronor till (-1)  Sociala insatser för invånare med problem samt socialbidrag 
  4 kronor till Bibliotek, Sim- och sporthallar samt övrigt inom kultur och fritid 
  4 kronor till Gatuförvaltning och övrig teknisk verksamhet  
  7 kronor till (+1) Kommunledning administration 
  1 krona till Räddningstjänst 
  1 krona till Miljö- och byggverksamhet inklusive bostadsanpassningsbidrag 
  1 krona till  Kollektivtrafik (I huvudsak trafik mot Jönköping och Värnamo) 
  1 krona till Arbetslivsbefrämjande åtgärder   

 

 

Och så här får kommunen sina pengar 
60 % av kommunens intäkter kommer från  
kommunalskatt 
18 % av kommunens intäkter kommer från generella 
statsbidrag samt inkomstutjämningsbidrag 
11 % kommer från taxor och avgifter för 
kommunens verksamheter inklusive affärsdrivande 
verksamhet 
7 % är statliga bidrag till kommunens olika 
verksamheter 
2 % kommer från försäljning av verksamhet och 
varor 
2 % kommer från hyror och arrenden 
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Månad Prel kom.skatt Mellankom Slutavr kom.skFastighetsavg
Strukturbidra

g

Utjämnin
gsbidrag 

LSS
Inkomstutjämnin

gsbidrag

Kostnadsutj
ämningsavg

ift

Regleringsav
gift+social 
avg unga Summa

Januari 43 864 468 290 1 955 051 114 486 493 245 9 718 156 -39 630 -42 625 12 198 683

Februari 43 864 468 290 1 955 051 114 486 493 245 9 718 156 -39 630 -42 625 12 198 683

Mars 43 864 468 475 000 290 1 955 051 114 486 493 245 9 718 156 -39 630 -42 625 12 198 683

April 43 864 469 290 2 608 112 114 494 488 889 9 718 164 -39 630 -42 629 12 847 400

Summa 175 457 873 475 000 1 160 8 473 265 457 952 1 968 624 38 872 632 -158 520 -170 504 49 443 449
Maj 43 864 468 290 1 955 051 114 486 492 154 9 718 156 -39 630 -42 625 12 197 592

Juni 43 864 468 290 1 955 051 114 486 492 154 9 718 156 -39 630 -42 625 12 197 592

Juli 43 864 468 290 1 955 051 114 486 492 154 9 718 156 -39 630 -42 625 12 197 592

Augusti 43 864 468 290 2 445 149 114 486 492 154 9 718 156 -39 630 156 402 12 886 717

Summa 350 915 745 475 000 2 320 16 783 567 915 896 3 937 240 77 745 256 -317 040 -141 977 98 922 942
September 43 864 469 290 1 955 051 114 486 492 154 9 718 156 -39 630 156 402 12 396 619

475 000
Oktober 43 864 469 290 1 955 051 114 486 492 154 9 718 156 -39 630 156 402 12 396 619

November 43 864 468 290 1 955 051 114 486 492 154 9 718 156 -39 630 156 402 12 396 619

December 43 864 466 -464 255 2 526 547 114 486 492 154 9 718 156 -39 630 156 403 12 968 116

Summa 526 373 617 950 000 -461 065 25 175 267 1 373 840 5 905 856 116 617 880 -475 560 483 632 149 080 915

Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 2015
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Förvaltningsberättelse 2015 
 

   

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE  
MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE  
 
Kommunfullmäktige har fastställt följande 
övergripande mål för mandatperioden 
2011-2014: 
Nya mål är ännu inte antagna så redovis-
ning sker även 2015 på tidigare antagna 
mål 
 
 Regionförbundets befolkningsprognos skall 

gälla som prognosunderlag med en befolk-
ningsökning på ca 60 personer om året till 14 
000 invånare år 2025. 

Kommunens befolkning uppgick 2015-12-31 till 13 
372 personer, vilket innebär att befolkningen har ökat 
med 143 personer under år 2015. Befolkningen 
ökade med 58 personer det första halvåret och med 
85 personer under det andra halvåret. Målet är att 
öka med cirka 60 personer om året, mottagandet av 
flyktingar står för en del av ökningen. 
 
Marginalerna är små och det långsiktiga strategiska 
arbetet för en positiv befolkningsutveckling med 
koppling till kommunens vision och övriga övergri-
pande mål är fortsatt en högt prioriterad fråga. 
 
Under 2015 färdigställdes 52 lägenheter i kommu-
nen, varav 15 är villor. Vid årsskiftet 2015/2016 på-
går byggandet av 29 nya lägenheter, varav 13 är 
villor. Målet är att 50 bostäder om året ska byggas. 
 
Målet uppnått. 
 
 Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall 

präglas av öppenhet, vi skall vara lyssnande, 
omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft 
kunna agera för kommunen och dess invåna-
res bästa. Jämställdhet och ett barn- och 
ungdomsperspektiv beaktas i den kommu-
nala planeringen. 

Årets gemensamma utvecklingsdagar 14-15 april, för 
förvaltningarnas presidier och förvaltningschefer 
fokuserade på dels boendeutveckling med en om-
världsanalys framtagen av företaget Kairos Future 
och dels verksamhetsgemensamma processer kopp-
lat till fyra fokusområden: 

• Barn och unga (0-20 år) 
• Arbete och näringsliv (21-65 år) 
• Äldre (65+) 
• Samhällsutveckling 

 
Syftet var att identifiera framgångsfaktorer i områden 
för samverkan och mått med fokus på vär-
deskapande verksamhet för dem vi är till för, dvs 
respektive fokusområdes målgrupp och deras viktig-
aste behov. Framgångsfaktorerna som identifierades 
har inkluderats i ett arbete med att beskriva nuläget 
för respektive fokusområde, i februari 2016 pågår 
arbetet inom område barn och unga. 
 
I telefoniundersökningen för SKLs Kommunens Kva-
litet i Korthet (KKiK) av service och bemötande (fo-
kus på telefoni och e-post, juni 2015) framgår att 
Vaggeryds kommun generellt försämrat sina resultat 
sedan förra mätningen. I programbudget för 2015 
finns uppdrag om ett förbättringsarbete med koppling 
till service och bemötande. Ett sådant arbete har 
påbörjats. 

Kommunledningskontoret har påbörjat diskussioner 
för att arbeta fram ett förslag på metod för att bejaka 
jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv i 
beslutsfattandet. Barn- och ungdomsperspektivet är 
även helt i fokus i det gemensamma processarbetet 
inom fokusområde barn och unga. Arbetsgruppen 
kommer kunna börja redovisa resultat av sitt arbete 
under 2016. 
 
Målet delvis uppnått. 
 
 
 Vaggeryds kommun har som mål att alla 

barn skall lämna grundskolan med minst 
godkända betyg. 

Andelen behöriga till gymnasieskola har ökat från 
87,5% till 89,2%. Detta placerade Vaggeryds kom-
mun på första plats i länet. Källa: SIRIS 
 
Målet ej uppnått. 
 
Ett målmedvetet systematiskt kvalitetsarbete med 
fokus på måluppfyllelse, det pedagogiska ledarskap-
et samt en satsning på förstelärare pågår. 
 
 Näringslivspolitiken skall stödja kommunens 

befintliga verksamhet och aktivt arbeta för 
att nya företag väljer Vaggeryds kommun för 
nyetablering. 

Vaggeryd ligger oförändrat kvar på plats 46 i Svenskt 
Näringslivs ranking för kommunernas företagsklimat. 
 
Kommunen och näringslivsrådet arbetar aktivt utifrån 
den gemensamma marknadsplanen för att stärka 
företagandet och marknadsföra kommunen som en 
god plats att leva, bo och verka i.  
 
En säkrad kompetensförsörjning är företagens vik-
tigaste framtidsfråga. Näringslivrådet har i samver-
kan med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram 
en strategi för hur kontakterna mellan skolan och 
företagen ska drivas. Strategin bygger på att frågor 
som uppstår i klassrummet ska söka svar hos nä-
ringslivet. 
 
Bildandet av Svenska Möbelklustret ger möjligheter 
att ytterligare stärka och utveckla våra traditioner 
inom möbler och design. Möbel och designföretagen 
och deras varumärken har ett stort profilvärde för 
Vaggeryds kommun som höjer platsen attraktivitet 
och ett 40-tal möbeltillverkare och underleverantörer 
står för närmare en tredjedel av industri-
sysselsättningen. 
 
Målet delvis uppnått. 
 
 
 All kommunal handläggning skall ske effek-

tivt och snabbt präglat av en hög service-
anda med respekt för lag och förordning. 

SCBs medborgarundersökning 2014 visade gott 
resultat för områdena Kontakt och Information med 
rekommendation att betygsindex kan bevaras. Om-
rådena Påverkan och Förtroende bör prioriteras. 
Under våren 2016 genomförs en ny medborgarun-
dersökning. 
 
Telefoniundersökningen för KKiK visar att de svar 
som ges generellt håller hög kvalitet, men att vänte-
tid och kontaktbarhet kan förbättras. 
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Förvaltningsberättelse 2015 
 

   

En arbetsgrupp med representanter från kommun-
ledningskontoret har aktiverats för att stödja verk-
samheterna med mål att förbättra service och be-
mötande. 
 
Målet delvis uppnått. 
 
 Kommunen skall upplevas vara en god och 

attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 
Vaggeryd ligger oförändrat kvar på plats 46 i Svenskt 
Näringslivs ranking för kommunernas företagsklimat. 
Hur bedömer medborgarna Vaggeryds kommun som 
en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) 

 
Det sammanfattande betygsindexet (Nöjd Region 
Index) för hur medborgarna bedömer Vaggeryds 
kommun som plats att leva och bo på blev 62 år 
2014 (66, år 2010) och 49% kan starkt rekommen-
dera vänner och bekanta att flytta hit (50% år 2010). 
 
Jämfört med genomsnittsresultatet ligger kommunen 
högre inom områdena Arbetsmöjligheter, Utbild-
ningsmöjligheter, Bostäder och Kommunikationer. 
 

• Faktorer som bör prioriteras för att få nöj-
dare medborgare: Fritidsmöjligheter, Ar-
betsmöjligheter, trygghet 

• Faktorer som bör förbättras om möjligt: Bo-
städer 

• Faktorer som bör bevaras: Kommersiellt ut-
bud, kommunikationer, utbildningsmöjlig-
heter. 

 
Analysunderlaget för kommunens kommande boen-
deutvecklingsprogram har färdigställts (september 
2015).  
I samband med att kommunens vision togs fram 
2012 gjordes en mätning som visar på grad av kän-
nedom och acceptans. En uppföljning till mätningen 
2012 planeras att genomföras i samband med att 
strategier och handlingsplan kopplat till boendeut-
vecklingsprogrammet har antagits. 
 
Målet delvis uppnått. 
 
 Vården av våra äldre och sjuka skall präglas 

av trygghet och god kvalitet. 
Vård och omsorg har arbetat med leanispirerat sys-
tematiskt förbättringsarbete i samtliga verksamheter 
som metod för kvalitetsförbättringar. Övergripande 
mål har brutits ner i enheternas verksamhetsplaner. 
Brukarenkäter har skickats ut kring trygghet och 
kvalitet. Mål för år 2015 har varit att förbättra tidigare 
års resultat gällande trygghet,  bemötande och del-
aktighet i planering av insatsers genomförande vilka 
nämnden ser som viktiga parametrar i kvalitet för 
våra äldre i kommunen.  
Målen har uppnåtts i samtliga förutom i delaktighet i 
insatsens genomförande där målet delvis uppnåtts. 
 
 

 Vaggeryds kommun skall vara en god kultur-
kommun. En kulturstrategi skall upprättas för 
kommunen med utgångspunkt i Fenix Kultur 
och Kunskaps Centra. 

Kulturföreningarna i kommunen är grunden för att 
kunna vara en god kulturkommun. Flertalet av dessa 
föreningar gör idag ett utomordentligit arbete för att 
erbjuda allmänheten ett varierat kulturutbud. Till-
sammans med övriga kulturaktörer i kommunen ger 
det möjlighet att erbjuda kommuninvånarna ett varie-
rat kulturutbud som gör att kommunen kan sägas 
vara en god kulturkommun.  
 
En  kulturstrategi för Fenix Kultur- och kunskapscent-
rum har antagits och avsikten är att fortsätta arbetet 
med en kulturstrategi för hela kommunen. 
 
Målet uppnått. 
 
 Kommunen skall ligga i spets med tydligt 

uppsatta strategiska klimatmål för långsiktlig 
hållbarhet. 

Ett miljöprogram har tagits fram och färdigställts. 
Miljöprogrammet är en plattform för ett aktivt och 
handlingsinriktat miljöarbete som har sin utgångs-
punkt i de nationella och regionala miljökvalitets-
målen. Programmet ger förutsättningar för ett ut-
vecklingsinriktat, levande och integrerat miljöarbete i 
verksamheterna. Med miljöprogrammet finns också 
förutsättningar att koppla samman miljöarbetet med 
budgetprocessen och på så sätt förbättra styrning 
och uppföljning. 
 
Kommunfullmäktige har tillsatt en parlamentarisk 
grupp för att revidera arbetet med miljöprogrammet. 
Gruppen inledde sitt arbete i januari 2016. 
 
Målet uppnått. 
 
 Personalpolitiken skall präglas av öppen 

dialog, medinflytande där personalens kun-
skap, erfarenhet och kompetens tillvaratas. 

 
Kommunen genomför medarbetarenkäter vartannat 
år och följer upp resultatet med åtgärder. En ny 
medarbetarenkät genomfördes under hösten 2015, 
resultatet kommer att analyseras, kommuniceras och 
följas upp med åtgärder från och med början på 
2016. 
 
Arbetet med att ta fram en personalpolicy pågår. 
 
Målet var att under år 2015 påbörja långsiktig kom-
petensutveckling och mentorskap kopplat till ledar-
skapsutvecklingsprogrammet. Någon lämplig utbild-
ning för personalen har ej funnits att deltaga i. Målet 
förs över till 2016.  
 
Vissa brister finns i kommunens systematiska ar-
betsmiljöarbete. 
 
Målet delvis uppnått. 
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Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser 
och nämnder kring budgetföljsamhet så att upp-
satta kommunalekonomiska mål kan uppnås. 
I de två största nämnderna Socialnämnden och 
Barn- och utbildningsnämnden finns problem att 
bedriva verksamheten inom anslagna medel.  
 
De största problemen har Socialnämnden vars verk-
samhet efter beslut i kommunfullmäktige januari 
2016 kommer att samlas i en förvaltning istället för 
två. 
 
Underskott har uppkommit under en lång följd av år 
och kommunstyrelsen har därför efterfrågat särskild 
rapportering av åtgärder under år 2015. 

Arbetet pågår att försöka komma i ekonomisk balans 
och för kommunens långsiktiga ekonomiska styrka är 
det viktigt att nämndernas budgetföljsamhet är god. 
Under 2014 och 2015 har hög personalomsättning i 
Socialnämndens förvaltningar negativt bidragit till 
resultatet. 
 
Soliditetsmålet är av inriktningskaraktär och kommu-
nen är långt ifrån måluppfyllelse. Jämfört med en 
genomsnittskommun är nivån dock relativt stark (se 
vidare kommentarer under rubriken ”God ekonomisk 
hushållning). 
 
Målet delvis uppnått.  

  
 

 
Omvärldsanalys 
 
Svensk ekonomi mot högkonjunktur 
 
Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket 
snabb takt. I fjol beräknas BNP ha ökat med närmare 4 
procent och i år förutses tillväxten bli lika hög.  
 
Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig 
konsumtion är två faktorer som driver på de höga tillväxt-
talen. Inte minst kommunernas kostnader beräknas i år 
växa snabbt till följd av det stora flyktingmottagandet. Den 
starka tillväxten i den svenska ekonomin för med sig att 
sysselsättningen och skattunderlaget växer snabbt. 
 
I reala termer växer skatteunderlaget med närmare 
3 procent  i år vilket är den största ökningen på mycket 
länge. Samtidigt beräknas kommunsektorns kostnader 
öka med närmare det dubbla. 
Även fortsättningsvis beräknas utvecklingen av kommunal 
konsumtion bli stark med ökningstal kring 3 procent åren 
2017–2019.  
 

 
Samtidigt ökar antalet invånare i landet med omkring 2 
procent årligen. De historiskt stora ökningstalen är en följd 
av en förutsedd mycket omfattande nettoinvandring. Till-
växten i svensk ekonomi beräknas bland annat av detta 
skäl bli stark också nästa år. Därefter beräknas öknings-
takten för BNP mattas beroende på en försvagad utveckl-
ing av exporten, investeringarna och hushållens konsumt-
ionsutgifter. 
 
Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt år 2014 tilltog ök-
ningstakten 2015, för att skjuta ytterligare fart 2016 och 
2017. 
Det är främst två faktorer som förklarar varför det nu växer 
så mycket snabbare än under 2014. Dels medför utveckl-
ingen på arbetsmarknaden större ökning av lönesumman 
och dels ger indexeringen av inkomstanknutna pensioner 
större ökning av pensionsinkomsterna. Men dessutom 
bidrar ett par ändringar i skattelagstiftningen. 
År 2014 höll en höjning av grundavdragen för personer 
som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget medan det fick en 
extra skjuts år 2015 av att avdragsrätten för pensionsspa-
rande då trappades ned. 
 

 
 
Nyckeltal Sveriges Kommuner o Landsting,  (några tal är från konjunkturinstitutet) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
BNP  3,6 3,8 3,3 2,4 1,6 
BNP i världen (konjunkturinstitut) 3,2 3,5 3,7 3,9 3,9 
Sysselsättning timmar 1,0 2,0 2,1 1,2 0,3 
Arbetslöshet  7,4 6,9 6,5 6,5 6,7 
Timlön konjunkturlönestatistik 2,5 3,2 3,4 3,6 3,7 
Produktivitet (konjunkturinstitut) 2,4 1,5 0,8 0,6 0,7 
KPI 0,0 0,9 2,0 3,4 3,5 
Reporänta  (konjunkturinstitut) – 0,35 – 0,25 0,75 1,75 2,75 
Skatteunderlag 4,9 5,4 4,4 4,6 4,3 
Befolkning 1,1 1,5 1,9 2,2 2,3 
Källa : SKL cirkulär 16:7
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Fakta om Vaggeryds kommun 

 
 

 
Vaggeryds kommun är belägen i västra kanten av det 
sydsvenska höglandet och har en yta av 830 km2. An-
gränsande kommuner är Jönköping, Nässjö, Sävsjö, 
Värnamo, Gnosjö och Gislaved. 
 
Kommunen har två centralorter, Vaggeryd och Skilling-
aryd samt två mindre tätorter, Hok och Klevshult. 
Landsbygden är relativt tätbefolkad med sina lokala 
centra i form av småsamhällen och kyrkbyar. 
 
Vaggeryds kommuns starka tradition av möbeltillverk-
ning uppstod tack vare vagnstillverkningen och i Haga-
fors uppstod kring år 1870 Sveriges första möbelfabrik, 
Hagafors stolsfabrik. Genom våra många profilstarka 
företag lever traditionen av möbeltillverkning och design 
vidare i Vaggeryds kommun. Företagens kreativitet gör 
oss till en självklar del i entreprenörsregionen. 
 
Vaggeryds kommun har också ett unikt strategiskt läge 
och har etablerat sig som ett av Sveriges bästa logistik-
center. Kommunen tar en aktiv roll för att driva utveckl-
ingen av järnvägen – med en elektrifiering vill vi skapa 
fler och bättre kommunikationsmöjligheter till våra när-
liggande städer för både persontrafik och effektiv gods-
trafik. 
 

  
Centralorten Vaggeryd med 5112 (4 984) invånare. 
 

Centralorten Skillingaryd med 3954 (3 998) invå-
nare. 

  
Tätorten Hok med 648 (641) invånare. Tätorten Klevshult med 266 (271) invånare. 
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Befolkningsförändringar  
Befolkningsförändringar inom kommundelarna  Diff. Antal 0-åringar 31/15 
 2011 2012 2013 2014 2015 11-15 2011 2012 2013 2014 2015 
 
Vaggeryd 4 965 4 972 4967 4984 5112 147 62 68 43 20 59 

Skillingaryd 3 960 3 954 3 993 3998 3954 -6 41 34 53 
39 
 37 

Hok 639 626 645 641 648 9 13 11 8 
11 
 10 

Klevshult 257 269 269 271 266 9 3 4 7 
1 
 3 

Byarums 
landsbygd 965 955 972 984 994 29 

 
14 

 
16 

 
11 

 
18 10 

Bondstorps 
församl. 367 360 368 364 378 11 

 
10 

 
5 

 
5 

 
1 5 

Tofteryds 
landsbygd 547 536 543 533 546 -1 

 
12 

 
4 

 
12 

 
9 7 

Åkers lands-
bygd 556 564 554 557 550 -6 

 
14 

 
10 

 
5 

 
13 4 

Hagshult 
landsbygd 311 318 316 316 317 6 

 
4 

 
6 

 
3 

 
4 6 

Svenarums 
landsb. 593 586 582 572 595 2 

 
6 

 
9 

 
10 

 
6 10 

 
Totalt 13 160 13 148 13 209 13 229 13 372 200 179 167 157 122 151 

      
*inklusive restförda som för år 2015 var 12 personer. 
 Mandatfördelning i kommunfullmäktige

 

    Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Valresultatet för innevarande mandatperiod 2015-2018 utmynnade i ett minoritetsstyre med Alliansen plus Miljöpartiet. (till-
sammans 20 mandat av 41; styrande partier blåmarkerade) 

 Antal Mandat per parti. 2007-2010 2011-2014 2015-2018  
 Moderata samlingspartiet 9 9  7  
 Kristdemokraterna 6 6  5  
 Folkpartiet  3 2  2  
 Miljöpartiet 0 1  2  
 Centerpartiet 5 3  4  
 Sverigedemokraterna 1 2  4  
 Socialdemokraterna 16 16  14  
 Vänsterpartiet 1 2  3  
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Fakta om Vaggeryds kommun 

Kommunalskatten är totalt 32:45. Det är en ökning med 45 öre jämfört med 2014.  Det är Region Jönkö-
pings län  (tidigare benämnt Landstinget)  som höjt sin utdebitering. Kommunens skatteuttag på 21,19 är 
oförändrat mot föregående år. 

 
HISTORIK 
Landstinget höjer utdebitering till 11,26  (+45 öre) 
Skatteväxling 2014 med -15 öre för landstingets övertagande av färdtjänsten 
Skatteväxling 2013 med + 34 öre från landstinget för övertagande till kommunen av hemsjukvård. 
Kommunen har under år 2012 höjt sin utdebitering med 50 öre. Nettoeffekten var endast + 17 öre efter skatteväxling med lands-
tinget för kollektivtrafiken med – 33 öre. 
Kommunen har under år 2005 höjt sin utdebitering med 50 öre  
Landstinget höjde under år 2004 sin utdebitering med en krona. 
Skatteväxling skedde 1999 med landstinget avseende övertagande av vissa gymnasieprogram med 19 öre. 
Skatteväxling har skett 1996 mellan kommunen och landstinget med 1:64 kr. 
Orsaken är övertagande av huvudmannaskap för omsorger och särskola samt psykiatrireformen. 
Skatteväxling skedde även enligt Ädelreformen 1992, då den kommunala utdebiteringen höjdes med två kronor. 
 
Finansiell analys 

     Årets resultat 
Kommunen redovisar 2015 överskott med 
 4,9 miljoner kronor 
 

 
 
Afa-pengar samt underskott i skatteutjämnings-
systemet  var inte kända vid budgeteringsbeslu-
tet  
Såväl 2012 som 2013 har Vaggeryds kommun erhål-
lit medel av extraordinär karaktär för sänkta kostna-
der i AFA-systemet. År 2012 fick kommunen 12,3 
mkr och 2013 11,5 mkr.  
Inga AFA-pengar erhölls under 2014 men år 2015 
har kommunen fått 5,5 mkr som inte var kända vid 
budgeteringstillfället.  
 
Dessutom har kommen erhållit  5,6 mkr som extra 
stöd för flyktingverksamhet. Dessa medel har dock i 
huvudsak överförts till redovisningsår 2016. 
 
Ingen effekt av ändrad RIPS-ränta finns under redo-
visningsår 2015. 
 
Ett stort underskott finns mot resultatbudgeten för 
skatt- och utjämningsbidrag.  Utfallet är 5,8 miljoner 
kronor sämre än budgeterat belopp. Resultatet av 

statens beslut för kostnads- och inkomstutjämning 
blev alltså avsevärt sämre än kommunen tänkt sig.   
 
Ovanstående faktorer är av sådan ekonomisk karak-
tär och förutsättningar som nämnder och styrelser 
inte kunnat påverka.  
De ekonomiska förutsättningarna påverkas också av 
räntenivåer och inflationstakt. 
Antal arbetade timmar i riket är också oerhört viktigt 
för resurstilldelningen till kommunen. 
   
En låg räntenivå är positivt för kommunens finans-
netto. Kommunen gör också egna placeringar för att 
kunna möta utbetalningar av pensionsförmåner intjä-
nade före år 1998.  
Reporäntan har nedjusterats ytterligare en gång efter 
bokslutstillfället ned till minus 0,5 % 

 
Vaggeryds kommun har en avvikande redovisnings-
princip för reavinster och räntor på dessa pensions-
placeringar genom att avkastningen inte höjer resul-
tatet utan istället bokförs som avsättningar mot pens-
ionstagarna.  
Genomsnittlig inflation mätt som KPI var noll.  
På slutet av året sjönk bland annat oljepriset kraftigt.  
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Riksbanken vill gärna ha låg inflation men absolut 
inte deflation, därför är korta räntenivån nu negativ 
för att stimulera marknaden.  
 
Nämnder och styrelsers ekonomiska 
resultat 
 
Ekonomiskt resultat          +/- Mkr 
 Avvikelse 

Budget 
Nettokostnad 

Kommunstyrelsen 
 

2,0 -59,5 

Teknisk verksam-
het/Va, Renh. 
 

2,2 -26,9 

Räddningstjänst 
 

0,2 -9,8 

Kultur- och fritid-
nämnd 
 

0,6 -28,4 

Elverksstyrelse 
 

4,4 4,4 

Barn- o utbildnings-
nämnd 
 

-3,6 -327,7 

Socialnämnd 
 

-5,2 -227,9 

Miljö- och bygg-
nämnd 
 

0 -5,9 

Revisionsnämnd 
 

0 -0,7 

Valnämnd 
 

0 -0,0 

Finansiering 
 

-0,8 687,0 

Totalt -0,2 4,6 

 
Kommunstyrelse 
God budgetföljsamhet råder. Tidigare år har program 
försörjningsstöd haft underskott mot budget men så 
är inte fallet detta år.  
Kommunstyrelsens eget program för politiska kost-
nader har dock väsentligt överskridits. 
 
Teknisk verksamhet  
Verksamheten består både av skattefinansierad 
verksamhet och av taxefinansiering för renhållning 
och VA.  
Den affärsdrivande delen av tekniskas resultat 2,2 
var 1,5 mkr och är bokfört som avsättning och påver-
kar därmed inte kommunens resultaträkning.  
 
 
Kultur och fritidsnämnd 
Nämnden har sedan länge god budgetbalans.  
Ett överskott finns under 2015 för personaldel i ung-
domsverksamheten som tyvärr ännu inte fått sina 
lokalproblem lösta.  
 
Elverk 
Nätdelen av elproduktionen drivs i förvaltningsform 
medan försäljningen finns i Vaggeryds Energi.  
Ett stort ekonomiskt överskott är redovisat och främst 
är det nätomsättning för industrikunder som överträf-
fat budgeten.  
 
 
 
 

 
Barn- och utbildningsnämnd 
BUNs underskott mot budget för år 2015 kommer till 
största delen från förskolan och från gymnasiesko-
lan. Nämnden menar att ökade uppdrag skulle moti-
vera tilläggsanslag mot nämnden och man har be-
gärt ekonomisk kompensation.  
Noteras skall att nämnden tillförts 970 tkr direkt till 
sin resultatregleringsfond utan att dessa redovisas i 
nämndens resultat för 2015. Pengarna är en del av 
den extra kompensationen för flyktingmottagning där 
Vaggeryds kommun i slutet av året erhöll 5,6 mkr.  
 
 
Socialnämnd  
Socialnämnden har under en lång rad av år inte 
klarat att utföra verksamheten inom upprättad bud-
get. Årets underskott på -5 mkr är betydligt mindre 
än föregående år som slutade minus 19 mkr , men 
ännu är en bit kvar till ekonomisk balans.  
Samlade underskott i resultatfonderna finns med - 21 
mkr för vård- och omsorg och med -29 mkr för IFO 
från och med 2010. För IFO skrevs dessutom ett 
samlat underskott före 2010 på -17,9 mkr av, så de 
ackumulerade budgetavvikelserna är tillsammans 
mycket stora.  
Från och med 2016 kommer endast en förvaltning 
finnas inom nämnden istället för tidigare två. 
 
Miljö- och byggnämnd 
Budgetföljsamheten är god men i verksamhetsberät-
telsen uppger nämnden att man inte hinner utföra 
tillsyn inom miljöområdet med nuvarande personal-
styrka.  
 
 
God ekonomisk hushållning  
kräver balanserad ekonomi och effektiv verk-
samhet med god kvalitet 
 
Ekonomiska och finansiella mål enligt 
KF 2014-06-30 § 60 
 
Utvärdering av dessa mål sker under egna rubri-
ker 
• Kommunens ekonomi ska baseras på långsiktigt 

god ekonomisk hushållning dvs att nettokostna-
dernas andel av de totala skatteintäkterna inte 
bör överstiga 98 % 

 
• Långsiktigt soliditetsmål sätts till 50 % inklusive 

pensionsskuld. 
Definition: Det egna kapitalet skall inte under-
stiga 50 % av kommunens totala tillgångar. Ök-
ningen ett enskilt år soliditeten skall vara minst 1 
% enhet. Soliditeten beräknas inklusive pens-
ionsskuld inom linjen 

 
• Mål för investeringstak var inte fastställt under 

redovisningsåret. 
 
• De ekonomiska målen skall kommenteras och 

utvärderas i förvaltningsberättelsen vid del- och 
årsbokslut samt i av kommunfullmäktige anta-
gen budget. 

 
• Budgeterat och beräknat resultat skall minst 

täcka värdeminskningen av kommunens kapital. 
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Avstämning finansiella mål: Tabell 
Finansiella mål 2015 Mål Utfall 
 
Nettokostnadskvot  

 
<98% 

 
99,8 % 

Soliditet inklusive 
pensionsskuld  

 
>50% 

 
32,4 % 
ökning 
>2,3% 

Resultat vs värde-
minskning 

 
 0 

 
4,9 

Investeringsram 
2015-2018 

<260 mkr ? 

Tabellen visar hur de viktigaste nyckeltalen utfallit i förhål-
lande till målen. Inflationsberäkning av kommunens kapital 
beräknas till noll 
 
 
 
Avstämning Balanskrav 
Balanskravsresultatet är något högre än redovi-
sad vinst 
Vaggeryds kommun redovisar ett positivt resultat för 
2015.  Balanskravsutredning upprättas enligt Kom-
munal redovisningslag 4 kapitlet om förvaltningsbe-
rättelse § 3a 
 
Årets resultat + 4,9 mkr 
Reaförluster fastigheter + 1,5 mkr 
Årets resultat efter 
 balanskravsjusteringar 

+ 6,4 mkr 

Resultatutjämningsreserv Finns ej i VK 
Årets balanskravsresultat              +6,4 mkr 
 
I enlighet med antagna redovisningsprinciper i kom-
munen enligt punkt 10.1 redovisas avkastning avse-
ende pensionsmedel som avsättning och inte över 
resultaträkningen.  
Kommunen har inte tagit med posten realiserade 
vinster på finansiella omsättningstillgångar i form av 
värdepapper på 10,2  mkr i det avstämda balanskra-
vet.  

 ”Den som står i skuld är inte fri!” 
 
 
 
Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäk-
terna överstiger tyvärr 98 % 
Den tvåprocentiga marginalen skall bidra till att fi-
nansiera kommunens investeringar och syftar till att 
säkerställa den långsiktiga betalningsförmågan ge-
nom att tillräcklig soliditet uppnås, liksom att kommu-
nens kreditvärdighet även i fortsättningen skall vara 
god.  
 
Årets nettokostnadskvot är 1,8 procentenhet 
sämre än antaget finansiellt mål. 
 

 
Diagrammet visar att den justerade nettokostnadskvoten 
ligger över ”ribban”  
 
Det är viktigt att kommunen återigen kommer ner 
mot de 98 %, som är tak för nettokostnadskvoten.  
 

 

Investeringsuppföljningen 2015 visar 
lägsta utgifterna sedan 2008 

 
 
Av kommunfullmäktige har beslutades om en inve-
steringsvolym under mandatperioden 2015-2018 
motsvarande 160 miljoner kronor, exklusive exploa-
teringsområde Båramo och LogPoint.  
Av ramen avser 125 mkr skattefinansierad verksam-
het och 35 mkr affärsdrivande verksamhet.  
 
 
Under året har 31,8  mkr investerats. Bland större 
investeringsobjekt under året kan nämnas nytt VA-
område Bondstorp 5,3 mkr, arbetsmiljöåtgärder BUN 
2,4 mkr och ledningsförnyelse VA 2,1 mkr. 
 

Kommunens soliditet har ökat men lig-
ger långt från målet 
Soliditetsmåttet är det viktigaste nyckeltalet på lång 
sikt, då det speglar den långsiktiga ekonomiska styr-
kan och väger samman faktorerna, eget kapital, 
tillgångar, skulder och ansvarsförbindelse till ett 
relevant mått.  Måttet skall spegla organisationens 
betalningsförmåga till alla intressenter inklusive be-
talningsansvar till pensionstagare so inte får redovi-
sas som skuld. 
Soliditetsnivån har ökat med 2,3 % sedan föregå-
ende år .   Målet om ökning av soliditeten ett enskilt 
år med en procent har därmed uppnåtts  En stor 
orsak är att ansvarsförbindelsen för pensioner intjä-
nade före 1998 sjunkit avsevärt.  
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Ansvarsförbindelsen sjunker också då kommunen 
genom avsättning täckt 30 mkr av beloppet genom 
realiserade vinster på värdepapper 
 

 
Soliditetsmålet är av inriktningskaraktär och kommu-
nen är långt ifrån måluppfyllelse. Jämfört med en 
genomsnittskommun är nivån dock relativt stark.  
 
Rekommenderad redovisningsprincip för pensions-
skulder före år 1998, stämmer inte överens med 
Vaggeryds kommuns uppfattning vad gäller god 
redovisningssed. Rekommenderad redovisningsprin-
cip innebär att kommunens förmögenhet, det egna 
kapitalet överskattas med 240 miljoner kronor. Vid 
beräkning av kommunens soliditet används där-
för ett justerat eget kapital.  
Kommunens ”verkliga förmögenhet” justeras därige-
nom i beräkningen ned från 535 miljoner kronor till 
295 miljoner kronor. 
 

Justeringsbehov av eget kapital Miljoner kr 
2015 240 

Den justerade soliditeten är 32,4 % vid bokslutstill-
fället  
 
Likviditeten mätt som rörelsekapital har 
förbättrats med 25 mkr 
Finansiering av den kommunala verksamheten sker 
till största delen genom skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Viss verksamhet som vatten- och av-
lopp, renhållning och elnät är dock taxefinansierad. 
En avsevärd del av kommunens tillgångar är lånefi-
nansierade. Hur mycket anges av kommunens solidi-
tetstal.  
För att möta löpande utbetalningar av löner, leveran-
törsskuld mm, har kommunen tillsammans med 
koncernen handlat upp en total kreditvolym på 235 
mkr, varav kommuns andel utom elverket är 150 
mkr. Av beviljad kreditvolym hade kommunen utnytt-
jat 92 mkr vid årsskiftet.  Förutom krediten i koncern-
kontot har kommunen även utnyttjat 10 mkr av an-
nan bank. 
 
Kommunen har också lån från Kommuninvest på 50 
mkr. Samtliga kommunens lån har konkurrenskraf-
tiga räntenivåer knutna till Stibor ränta.  
 
Begreppet kassa är alltså ganska missvisande i 
kommunen som likviditetsbegrepp.  
Ett bättre mått kan vara att mäta rörelsekapitalet som 
är omsättningstillgångar minskat med kortfristiga 
skulder.  
Rörelsekapitalet har ökat under 2015 från -75 mkr till 
-50 mkr..  
 

 Rörelsekapitalet är negativt, men likvidi-
tetsbehovet är ändå säkerställt genom goda 
kreditvillkor 

2011 2012 2013 2014 2015 
-72,2 -76,6 -55,3 -75,8 -50,4 

 
 
Pensionsåtagande 
Den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen dis-
poneras från och med år 1998 av den anställde för 
eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning 34,3  
mkr avser i huvudsak pensioner enligt PA-KL och 
kompletterande ålderspension. 
 
Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas 
inom linjen som ansvarsförbindelse med 240,4 mkr. 
 
Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en 
likvidmässig belastning och kan dessutom ses som 
en generationsfråga.  
 
Genom att betala ut hela den individuella delen av 
kommunens pensionsåtaganden samt trygga en del 
av ansvarsförbindelsen genom långsiktig kapitalför-
valtning, reduceras till en del de kostnader för pens-
ionsåtaganden som skjuts på framtidens skattebeta-
lare. 
 
Vid placering av pensionsmedel sker huvuddelen i 
kapitalgaranterade finansiella instrument. Nedan 
följer en samlad redovisning av kommunens pens-
ionsmedelsförvaltning. 
 
Kommunen har också tillgångar på 136 mkr för att 
möta kommande pensionsutbetalningar för pensions-
rätter intjänade före 1998. Redovisning finns i tabell 
nedan: 
 
 
 
 
 
 

Medel avsatta för framtida pensioner 
 2013 2014 2015 

Avsättning för pens-
ioner och liknande 
förpliktelser from 1998-
01-01 

 
 

29,8 

 
 

32,9 

 
 

34,3 

Avsättning, pensions-
förpliktelser tom 1997-
12-31 

 
13,8 

 
20,5 

 
30,7 

Ansvarsförbindelse 
tom 1997-12-31 

 
281,7 

 
261,7 

 
240,4 

Finansiella placeringar, 
bokfört värde 

 
114,7 

 
121,3 

 
135,5 

Totala förpliktelser./. 
finansiella placeringar  
(bokfört värde) 

 
 

210,6 

 
 

193,8 

 
 

169,9 
Finansiella placeringar,  
Garanterat belopp 

 
114,7 

 
121,3 

 
135,5 

Marknadsvärde./. bok-
fört värde 

 
4,8 

 
11,2 

 
4,2 

Realiserat resultat o 
avkastning året, Mkr 

 
5,8 

 
6,7 

 
11,3 

Realiserat resultat o 
avkastning året, % 

 
5,1 

 
5,5 

 
8,3 

Återlån i verksamheten 210,6 193,8 169,9 
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Förvaltningsberättelse 2015 
 

   

Realiserad avkastning från kapitalförvaltningen 2015 
har bokförts som avsättning av pensionsmedel med 
10,2 mkr. Detta är ett avsteg från utfärdad redovis-
ningsrekommendation men kommunen anser avvi-
kelsen ligga i linje med god redovisningssed, då den 
intjänade pensionsskulden före 1998 så småningom 
kommer att belasta kommunens redovisning trots att 
den enligt gällande redovisningspraxis inte får skuld-
föras.  
 
Borgensåtagande 
Tecknade borgensåtaganden 2015 uppgick till 313 
mkr varav 263 mkr avser Vaggeryd Skillingaryds 
Bostads AB och 50 mkr Vaggeryds Energi AB.  
Utöver vanligt tecknad borgen finns ett solidariskt 
borgensåtagande som medlem i Kommuninvest. 
Vaggeryds kommuns andel av Kommuninvest totala 
förpliktelser är 338 mkr, vilket är en minskning med 
34 mkr.  
 
 
Konsolideringsenheten 
Resultat – kapacitet 
Konsolideringsenheten Vaggeryds kommun omfattar 
två bolag och ett kommunalförbund. 
 
Vaggeryds kommun, ägare 
• Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB 

100 % 
• Vaggeryds Energi AB 

100 % 
• Vaggeryds Näringslivsråd 

50 % (konsolideras inte) 
 
Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB bildades 
1996.  
VSBo har cirka 1000 egna uthyrningslägenheter.  
Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB betalar årligen 
0,5 % på kommunens borgensåtagande till ägaren 
Vaggeryds kommun som ersättning för tecknade 
borgensavtal  
 

Vaggeryds Energi AB bildades 1 januari, 1995 
genom sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk 
AB och elhandelsorganisationen inom Vaggeryds 
Elverk i enlighet med förslag om ny ellagstiftning. 
Bolaget har de senaste åren visat mycket goda eko-
nomiska resultat före bokslutsdispositioner. 
 
Vaggeryds näringslivsråd KB  
är ett kommanditbolag med avsikten att tillsammans 
med Vaggeryds kommun främja utvecklingen av 
näringslivet i kommunen 
 
 
Vaggeryds Energi AB 
Bolaget har tre verksamhetsgrenar: 
• Elhandel 
• Fjärrvärme  
• Optofiber 
Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 
5,7 mkr före bokslutsdispositioner 2015 och 1,5 mkr i 
redovisat resultat efter disposition.  
 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 
Bolaget har helt genomfört komponentredovisning 
enligt K3. Man planerar bygga 16 nya lägenheter på 
fastigheten Liljedal i Vaggeryd.  
Hyresförluster i Skillingaryd har minskat en del.  
 
Vaggeryds Näringslivsråd 
Är ett kommanditbolag där kommunen är komple-
mentär med ett ägande på 50%. Konsolideras inte. 
 
Sammanställd redovisning + 12,9 mkr 
Det är bolagen Vaggeryds Energi och Vaggeryd 
Skillingaryds Bostads AB som konsoliderats.  
Båda bolagen visar överskott före och efter 
bokslutsdispositioner.  
Se tabell nedan: 
För information om koncernföretagens verk-
samhet hänvisar vi till deras verksamhetsberät-
telser i årsredovisningen.

 
 
 
Årets resultat för konsolideringsenheten (Koncernen)  
Ekonomiska,  Konsolideringsenheten  2011 2012 2013 2014 2015 
Sammanställd redovisning  +0,5 +18,8 +12,5 +3,0 +12,9 
Vaggeryds kommun + 0,9 +17,6 +7,0 -7,0 +4,9 
Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB -1,2 -2,4 +1,0 +8,0 +4,4 
Vaggeryds Energi AB +0,3 +0,5 +0,6 +0,6 +1,5 
Vaggeryds Näringslivsråd  -0,6 -0,6 -0,6 -0,8 -0,4 

Redovisade resultat för bolagen utgörs av resultat efter bokslutsdispositioner och skatt. Vaggeryds Näringslivsråd har av 
storleksskäl inte konsoliderats men redovisat resultat är hälften av bolagets. Skillnaden mellan addition av de enskilda 
bolagens resultat och koncernresultatet består främst i eliminering (78%) av kostnader för bokslutsdispositioner. 
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Personalredovisning 2015 
 
Personal i Vaggeryds kommun 
Personalenheten sammanställer personalbokslut 
som en del av kommunens årsredovisning. Avsikten 
är att i personalbokslutet ge en aktuell bild och en 
samlad beskrivning av kommunens personal vad 
beträffar omfattning och struktur. Personalbokslutet 
syftar till att öka kunskaperna om personalen och 
utvecklingen av den.  
I denna personalredovisning redovisas månadsav-
lönade tjänster enligt Allmänna Bestämmelser (AB). 
Timavlönad personal enligt AB-avtalet ingår inte, det 
gäller även förtroendevalda, anställda på bered-
skapsavtalet (BEA) och deltidsanställda brandmän 
samt anhörigvårdare anställda inom PAN-avtalet. 
Vid övriga urval, avgränsningar med mera, redovi-
sas dessa under berörd tabell.  
 
I personalredovisningen skiljer vi på anställd och 
anställningar. Med anställd avses personer. En och 
samma person kan ha två anställningar i kommu-
nen. Ytterligare en person kan vara helt tjänstledig 
från en befattning och arbeta på en annan. Med 
anställningar avses befattningar.  
Antal anställningar är därför högre än antal an-
ställda.  
Antalet årsarbetare visar utförda arbetstimmar om-
räknat till motsvarande heltider, det ska inte förväx-
las med anställda eller anställningar.  
Slutsatser utifrån statistiken måste dras med försik-
tighet. 
Uppgifter om personalvolym speglar den aktuella 
bemanningssituationen den 31 december 2015. 
Vid andra mätpunkter anges detta under tabellen. 
Personer som arbetar 100 procent av normal ar-
betstid redovisas som heltid och de med en faktisk 
sysselsättningsgrad mellan 1 och 99 procent som 
deltid.  
 
Förändringar som kan påverka statistiken 
Under 2011 infördes också ett nytt personalsystem i 
Vaggeryds kommun, Personec P. Bytet av perso-
nalsystem har till viss del begränsat men också ökat 
möjligheten att redovisa statistik enligt samma un-
derlag som tidigare år. 
 
Elverkets personal har sedan 1 juli 2011 överförts till 
Vaggeryds Energi AB och redovisas där. 
 
Under 2014 startade Individ och familjeomsorg ny 
verksamhet i form av HVB-hem för ensamkom-
mande flyktingbarn. Verksamheten har växt och fyra 
HVB-hem finns nu i kommunen. 
 
Sammanfattning av personalbokslutet-  
Vaggeryds kommun har per den 31 december 2015 
• 939 tillsvidareanställda  
• 204 Visstidsanställda  
• 568 timavlönade  
• En total sjukfrånvaro på 6,4 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetare 
 
Antal anställda efter anställningsform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I antalet visstidsanställda ingår även personal med 
tillsvidareanställning som tidsbegränsat ändrat sin 
tjänstgöringsgrad.  
Ökningar av visstidsanställningar beror dels på att 
förvaltningen Individ- och familjeomsorg startat ny 
verksamhet, fyra HVB-hem för ensamkommande 
flyktingbarn. 
En ytterligare anledning till att visstider har ökat är 
att sjukfrånvaron i kommunen har ökat, fler vikarier 
och svår rekryterade befattningar som förskollärare 
ersätts med obehörig personal.  
 
Antal månadsavlönande medarbetare, avtalsom-
råde AB, per förvaltning 
 

 
 
 
Antal månadsavlönande anställningar, avtals-
område AB, per förvaltning omräknade till års-
arbetare 

 
 
Förkortningar: 
BUN – Barn- och utbildningsförvaltning 
V&O - vård- och omsorgsförvaltning 
IFO - individ- och familjeförvaltning 
TEK – Teknisk förvaltning 
KLK – Kommunledningskontor: kansli-, ekonomi-, It-, personal-, fastighet, service-
, arbetsmarknadsenheten, - och räddningstjänsten. 
M/B – Miljö- och byggförvaltning 
K/F – Kultur- och fritidsförvaltning 
 
 

TV VISSTID Tot 2015 2014 2013

BUN 443 103 546 517 506
KLK 54 12 66 60 83
KULTUR 30 8 38 36 38
MILJÖ 11 1 12 13 12
IFO 57 14 71 39 28
V&O 328 65 393 411 400
TEKNISKA 26 1 27 29 28
SAMTLIGA 949 204 1153 1105 1095

TV VISSTID Tot 2015 2014 2013

BUN 418,77    92,14      510,91       494,01       474,58      

IFO 55,80      13,31      69,11         38,00         25,00        
V &O 279,06    53,58      332,64       347,78       331,78      
M/B 11,00      1,00        12,00         13,00         11,00        
K/F 25,37      5,13        30,50         29,28         29,23        
Tekniska 24,95      1,00        25,95         27,95         27,95        
KLK 51,71      11,75      63,46         56,07         56,86        
Tot 866,66    177,91    1 044,57    1 005,43    956,40      
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Personalredovisning 2015 
 
 
Fördelning av antal årsarbetare per förvaltning 
under 2015 

 
Årsarbetare per förvaltning 2015 
 
Sysselsättning 
Av kommunens tillsvidare och visstidsanställda, 
arbetar 69,8 % heltid och 30,2 % deltid.  
Det innebär en ökning av antalet heltidsanställda 
jämfört med 2014. Av kvinnorna är det 62 % som 
arbetar heltid och av männen 89 %. Fördelningen 
av heltidsanställningar varierar mellan förvaltningar-
na. 

 
 
Åldersfördelning, medarbetare 
 

 
Antalet äldre ökar i förhållande till yngre medarbe-
tare kommunen. Medelålder totalt för kommunen är 
45 år.  
 

Arbetsmiljö och hälsa 
 
Sjukfrånvaro 
Det kommungemensamma målet är en minskning av 
sjukfrånvaron med 1 procentenhet jämfört med 2014, 
det vill säga målet var 4,8 % för 2015. 
Totala sjukfrånvaron för Vaggeryds kommun 2015 
slutar på 6,4%. 
 
2013 hade vi vårt lägsta sjukfrånvarotal, sett under en 
10 årsperiod. Under 2014 skedde en ökning av 
frånvaron och sjukfrånvaron har ökat ytterligare under 
2015. 

De psykiatriska diagnoser som depression och 
utmattningssyndrom har ökat markant sett över en 10 
års period. 2005 var psykiatriska diagnoser 11,3 % av 
alla sjukskrivningar med läkarintyg. De motsvarar för 
år 2015, 28 % av alla sjukskrivningar med läkarintyg. 
Ofta innebär dessa diagnoser långa sjukskrivningar.  
Respektive förvaltning har arbetsmiljöansvar och ska 
vidta åtgärder för att förebygga ohälsa vilket sker i 
samverkan med fackliga organisationer. Expertresur-
ser för arbetsrelaterad ohälsa finns inom företagshäl-
sovården och personalenheten arbetar stödjande till 
förvaltningar och chefer. Arbetet med tidiga insatser 
är viktigt. 

 
Sjukfrånvaro per förvaltning 

 
Diagrammet visar sjukfrånvaron i % per förvaltning 
2012-2015. 
 
 
Sjukfrånvaro, kvinnor och män per åldersgrupp, 
totalt och över 60 dagars frånvaro  
 

 
 
Diagrammet visar sjukfrånvaro, totalt och över 60 
dagar, fördelad per åldersgrupp och kön. 
Den totala långtidsfrånvaron har minskat sedan 
2014, då var siffran för > 60 dagar 37,82 %. Men 
den totala sjukfrånvaron 6,4 % är en ökning från 
förgående år.  Upprepad korttidsfrånvaro, mer än 6 
tillfällen/år är viktigt att uppmärksamma. Chef har 
ansvar att starta en rehabiliteringsutredning vid 
upprepad korttidsfrånvaro. 
 
Frisknärvaro 
Frisknärvaro räknas från 0 till max 5 sjukfrånvaro-
dagar per år. Detta är en ny rapport från 2015 och 
visar frisknärvaron per förvaltning i procent. I dia-
grammet visas 0, 1-5 och mer än 5 dagars sjukfrån-
varo per anställning. 
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Personalredovisning 2015 
 

 
 
 
Friskvård 
Under 2015 har två danskurser, en föreläsning och 
en friskvårdstävling genomförts. Friskvårdsbidraget 
har utbetalats vid två tillfällen. Friskvårdsinveste-
ringarna hamnar 2015 på drygt 385 000 kr.  
248 medarbetare kom och lyssnade på Olof 
Röhlanders inspirerande föreläsning som hölls 19 
mars. 
Friskvårdstävlingen som startade i september och 
pågick under 5 veckor innebar att deltagarna till-
sammans skulle samla steg och gå tillsammans mot 
New York. Det krävdes att varje deltagare gick minst 
10 000 steg/dag. Drygt 500 av kommunens an-
ställda deltog i tävlingen. 
Två danskurser har genomförts, en bugg-kurs under 
våren och en salsa kurs under hösten. Ett tjugotal 
deltagare var anmälda till respektive kurs. 
 
Medarbetarenkät  
Medarbetarenkäten genomfördes under 2 novem-
ber- 14 december 2015.  Detta var den andra stora 
medarbetarenkäten som genomfördes och resulta-
tet från årets enkät kan jämföras med den första-
medarbetarenkäten som gjordes 2013. 
Resultatet kommer under januari 2016 analyseras 
och handlingsplaner för prioriterade frågor och om-
råden ska tas fram på kommun-, förvaltning- och 
arbetsplatsnivå. 
 
Chefsutvecklingsprogram 
Målet med chefsutvecklingsprogrammet, som är ett 
led i visions-, värdegrunds- och kvalitetsarbetet, är 
att cheferna i Vaggeryds kommun ska få mer kun-
skap och förståelse över vad det innebär att vara 
chef och ledare i en kunskapsorganisation. 
Programmet startades 2014 och kommer att pågå 
fram till februari 2017. 
 
Personalförsörjning 
Under året 2015 har det varit stora svårigheter att 
rekrytera förskollärare, sjuksköterskor och social-
sekreterare, som också nationellt uppmärksammats 
som bristgrupper. Vissa lärargrupper, bl. a. med 
behörighet för matematik och No-ämnen är en brist-
grupp som är svår att rekrytera. Även biståndshand-
läggare har visat sig vara en yrkesgrupp där det är 
svårt att rekrytera till vakanta tjänster. Vid vissa 
tillfällen har verksamheterna anlitat bemanningsfö-
retag för att klara verksamheterna. 
 
Personalomsättning 
Hög personalomsättning i dessa bristgrupper påver-
kar våra verksamheter negativt. 

Det är viktigt att arbeta långsiktigt med personalför-
sörjning och att Vaggeryds kommun är en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Rekrytering 
Under 2015 har vi publicerat 382 annonser till totalt 
423 tjänster, inklusive semestervikariat. Av de 423 
tjänsterna har 167 varit tidsbegränsade (vik/ava). 
24 tjänster har annonserats internt.  
Av de ansökningar som inkommit totalt 3983 st 
vilket motsvarar 8,79 ansökningar per tjänst, är 94 
% digitala och 6 % pappersansökningar som scan-
nas in i vårt rekryteringsverktyg, Offentliga Jobb. 
 
Inom Barn och utbildningsförvaltningen har 37 
tillsvidare tjänster som grundskollärare och 37 
tillsvidare tjänster som förskollärare  har annonserat 
under 2015.  
Individ och familjeomsorg har annonserat 13 
tillsvidare tjänster som socialsekreterare.  
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           Miljöredovisning 2015 

 
   

   
 
 
Förvaltningsberättelse, avsnitt miljö  
 
Miljöfrågorna är en del av alla nämnders och kommunala bolags ordinarie arbete och inget som kan ligga vid 
sidan av. Målet är att miljö blir en naturlig del i alla verksamheter till nytta både för det interna miljöarbetet och 
den strategiska samhällsutvecklingen.  Planering- och redovisningscykeln (budgetarbetet) är ett av verktygen 
för att gå från ord till handling.  

Hänt under 2015 
Under 2015 har genomförandet av miljöprogrammet fortsatt och steg har tagits. Ett urval av det som hänt är:  
 

1. Fastighetsenhetens energikartläggning av sitt lokalbestånd är klar och det finns en rapport som är ut-
gångspunkt för de fortsatta åtgärderna. Åtgärder genomförs t ex på Hjortsjöskolan och Fågelforssko-
lan. 
 

2. Källsorteringen har utökats vid många kommunala lokaler och sorteringsinstruktioner har skickats ut 
till verksamheterna.  
 

3. Bra Miljöinsats 2015 tilldelades Sörgården för sitt engagerade arbete med att förbättra sin källsorte-
ring.  

 
4. Tekniska kontoret och fastighetsenheten har hösten 2015 tecknat avtal med VEAB om att elen som 

köps ska vara ursprungsmärkt förnybar el. De indirekta fossila koldioxidutsläppen kommer därför i 
framtiden i princip att vara nere på noll.  

 
5. Ett kemikalieprojekt har genomförts på sim- och sporthallarna, VSBo och i kommunens förråd. Syftet 

har varit att öka kunskapen och komma igång med arbetet.  En kemikalieförteckningar på ämnesnivå 
har upprättats.  

 
6. VSBo har under hösten 2015 byggt om värmesystemet i kvarteret Smedjan och ersatt eluppvärm-

ningen med lokal biobränsleeldad fjärrvärme. I projektet har ingått 46 st lägenheter och 9 st lokaler. 
 

7. Feriepraktikanterna på Sommarkul har fått utbildning i sunda solvanor och ”sola säkert”. I sin tur har 
sedan feriepraktikanterna informerat allmänheten. Syftet med sunda solvanor är att minska hudcan-
cerfallen. 

 
8. Miljöhörnorna har haft fem teman under året med flera seminarier. Earth Hour-dagen genomfördes i 

mars med bl a föreläsning om solanläggningar och en giftfri vardag för våra barn.  
 

9. Under hösten gick kommunen med i projektet Green Charge II vars syfte är att stödja en fossilobero-
ende fordonsflotta och utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar.  

 
10. VA-planearbetet och boendeutvecklingsprogrammet är två arbeten som pågått under året där miljö-

målsfrågorna är viktiga delar och miljöprogrammet integreras i den strategiska samhällsutvecklingen.  
 

11. Kollektivtrafiken forsätter att vidareutvecklas och resandet har på nytt ökat, nu med 1,7 % mellan 2014 
och 2015. Det senaste är en extra tur på morognen en snabbbuslinje från Jönköping till Vagge-
ryd/Skillingaryd.  

 
12. Åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål antogs före årsskiftet av länsstyrelsen. Programmet innehåller 

20 åtgärder som kommunen åtagit sig att genomföra.  
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 Miljöredovisning 2015 
 

 

 
 
 
 
Genomförda åtgärder 
Genomförandegraden har ökat väsentligt under 2015 och det är glädjande. Andelen genomförda åtgärder 2015 
är ca en tredjedel och hälften av åtgärderna är bedömda i de två högsta klasserna. Ökningen för de som är 
bedömda som genomförda eller mer än till hälften genomförda är från 22 procent 2014 till 49 % 2015.  
 
Särskilt för löpande arbete är det många gånger svårt att bedöma genomförandegraden. Bedömningen blir då 
hur länge arbetet varit igång och hur pass förankrat och naturligt arbetet är i verksamheten. För 2015 är 23 st 
bedömda som påbörjade. Totalt är 41 % av åtgärderna är bedömda som påbörjade.  
 
Endast 11 åtgärder eller 10 % är ännu inte påbörjade.  
 
Åtgärdernas genomförandegrad 2015 (%) 
Genomförda 31 
Mer än till hälften genomförda 19 
Påbörjade 41 
Ej påbörjade 10 
 
Åtgärdernas genomförandegrad 2015 (antal)  
Startår för åtgär-
den enligt miljö-
programmet 

Åtgärden är 
genomförd 

Åtgärden är 
mer än till 
hälften ge-
nomförd 

Åtgärden är 
påbörjad 

Åtgärden är 
ej påbörjad 

Summa 

2013  1   1 
2014 12 7 14 2 35 
2015 4 1 2 2 9 
2016   4 2 6 
Löpande 15 11 23 5 54 
Summa 31 20 43 11 105 

Det fortsatta arbetet 
Det händer många bra saker i miljöarbetet och det fortsatta arbetet berör: 
 
Förankra och genomföra miljöprogrammet. Miljöprogrammet har blivit en bra plattform för arbetet och att nu 
ta ytterligare steg för att miljö ska bli en anturlig del i alla verksamheter är prioriterat.  
 
Miljöanpassa transporterna De fossila koldioxidutsläppen kommer till stora delar från transportsektorn och för 
att ta steg mot en fossiloberoende fordonsflotta behöver målen brytas ner och utbytesplaner för fordonsparken 
tas fram och genomföras.   
 
Utveckla miljömålsarbetet så att det allt mer ingår i kommunens arbete med den strategiska samhällsutveckl-
ingen.    

 
Mer information om miljöresultat och -arbete finns i den separata miljöredovisningen för 2015.  
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Året som gått 2015 

Nya skollokaler i Byarum 
Den 22 maj invigdes de renoverade / nybyggda 
lokalerna vid skolan och förskolan i Byarum. 

– Vi är väldigt nöjda med resultatet. De 
förutsättningar som vi har fått i den fysiska miljön 
både inne och ute är nog svåra att överträffa, 
berättar en av de nöjda medarbetarna. 

 

Dialog vid vårmarknaden 
I samband med Skillingaryds marknad anordnades 
dialog med våra förtroendevalda och kommunen 
fanns på plats för att berätta om bland annat Maker 
Space och boendeutvecklingsarbetet. 

Premiär för Skillingarydskalaset 
Tack vare att våra båda handlar- och 
intresseföreningar i våra småstadscentrum bestämt 
sig för att bli en och samma under parollen Vår lilla 
stad, så händer också detta: Vaggeryd får 
huvudrollen i den traditionella Vaggerydsdagen och 
Skillingaryd får sin i ett alldeles eget kalas – 
Skillingarydskalaset – premiären hölls den 30 maj 
2015. 

 

 

Turismsäsongen 2015 
Turismsäsongen 2015 hade en positiv utveckling 
med fler besökare till Turistbyrån än föregående år. 
Som tidigare år togs ny turistbroschyr och nya 
besökskartor fram och besökstavlorna skyltades om 
– allt i matchande utförande. Den lokala handeln 
gavs stort utrymme, liksom självfallet alla våra 
besöksmål och sevärdheter. 

Foto: Urban Ireklint, vinnare av presentkort nr 8 

Som tidigare år arrangerades även en fototävling 
kopplat till hashtaggen #mittvaggeryd och en 
vinnarbild belönades varje vecka med ett 
presentkort till Spaanläggningen vid Hooks 
Herrgård. 

”Under sommaren genomfördes också tävlingen 
”Upptäck Ekomuseum vaggeryd” tillsammans med 
Vaggeryds hembygdsråd.” 

Centrumutveckling i Vaggeryd 
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Året som gått 2015 

Vaggeryds centrum fick en ny gestaltning då 
Gärahovs Bygg AB färdigställde de nya lokalerna 
för Coop och Swedbank. Ovanför Swedbank 
byggdes lägenheter som blev uthyrda  snabbt, 
företaget planerar nu för att bygga ytterligare lika 
många bostäder ovanför Coops lokaler. 

Feststämning på Waggerydsdagen 

Waggerydsdagen 2015 visade verkligen på att 
småstaden kan leverera. Perfekt väder, 
toppunderhållning och massor med människor - 
gamla som unga - möttes i centrum. 

På eftermiddagen fortsatte dagen med aktiviteter på 
Västra strand där och på kvällen var det mat och 
underhållning på Folkets Hus. Kommunen 
medverkade hela dagen med 
boendeutvecklingsarbetet i fokus. 

Fullt hus på Remidakonferensen 
I oktober var det fullt hus när BUN arrangerade 
Remidakonferens i Teatersalongen och visade upp 
verksamheten vid Kreativt Återanvändningscentrum. 
Drygt 400 personer besökte konferensen. 

 

 

Berättelser om Vaggeryds kommun som plats 

Under 2015 fortsatte arbetet med att bygga 
attraktionen för Vaggeryds kommun som plats 
genom att sprida berättelser och exempel på 
invånare och företag som gör skillnad – via våra 
sociala medier, via bloggen på startsidan på 
vaggeryd.se och via medborgartidningen HÄR: 

Mer än 1000 följare på Facebook 

 

Kommunen hade som ambition att ha 600 följare på 
Facebook vid årsskiftet, vi lyckades nå detta och 
mer därtill. I februari 2016 passerade vi 1000 följare 
– vi är mycket glada över att så många engagerar 
sig i det vi och våra invånare delar med sig av på 
våra sociala medier. 

Ambassadörer på Instagram 
I oktober började kommunen låta kommuninvånare 
turas om att hantera kommunens konto på 
Instagram och genom att sprida sina bilder vara 
våra ambassadörer. 
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Året som gått 2015 

 

Presentation av medarbetare 

Under året har medarbetare i organisationen 
regelbundet presenterats på intranätet under 
begreppet ”Månadens profil” som ett led i att skapa 
vi-känsla och sprida kunskap om olika yrken i 
kommunen. I slutet på året påbörjades även ett sätt 
att presentera medarbetare på kommunens 
facebooksida utifrån korta notiser från intranätet, ett 
sätt att arbeta med kanalintegrerad kommunikation 
och stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
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Redovisningsprinciper 
 
Resultaträkningen sammanfattar driftredovisningens kostnader och intäkter och visar det egna kapitalets 
förändring. 
Balansräkningen visar kommunens tillgångar och skulder på balansdagen. 
Finansieringsanalysen förklarar varifrån pengarna kommit - tillförda medel och hur de använts - använda 
medel. Skillnaden mellan tillförda och använda medel är lika med förändringen av rörelsekapitalet. 
Driftredovisningen redovisar utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter. 
Investeringsredovisningen beskriver årets investeringsutgifter fördelade på olika programområden. 
 
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed, innebärande bland annat att: 
 
Rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning 
 
2.1 Särskild avtalspension och visstidspension 
Rekommendationen efterlevs helt och de olika 
slagen av pensionsförmåner finns specificerade i 
not till balansräkningen. 
 
 
3.1 Redovisning av extraordinära poster och  
upplysningar för jämförelseändamål 
Pengar från AFA erhölls under året med 5,5 mkr. 
Av erhållna extra flyktingpengar  5,6 mkr har 1,1 
mkr nyttjats för att möta kostnader i 2015 års redo-
visning 
 
4.2 Redovisning av skatteintäkter 
Periodisering av skatteintäkter sker enligt gällande 
rekommendation. Detta innebär att kommunen i 
årsbokslutet för 2015 har bokfört periodiserade 
skatteintäkter enligt SKL:s prognos i cirkulär 15:42 
 
 
6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella  
investeringar 
Inga kostnader enligt ovanstående rekommendation 
finns för redovisningsåret  2015. 
 
 
7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensions-
förpliktelser 
Rekommendationen efterlevs helt och upplysning-
arna finns redovisade i förvaltningsberättelsen un-
der rubriken pensionsåtagande. 
 
 
8.1 Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
RKR:s rekommendation genom förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Den proportionella 
konsolideringen betyder att om de kommunala 
bolagen ej är helägda tas endast ägda andelar av 
räkenskapsposterna in i den sammanställda redo-
visningen.  
 
 
9 Klassificering av finansiella tillgångar 
Finansiella stadigvarande tillgångar avsedda att 
täcka framtida klassificeras från och med 2012 som 
finansiell omsättningsstillgång. 
 
10.1 Avsättningar och ansvarsförbindelser 
Avkastning från kapitalförvaltning avseende pens-
ionsmedel har redovisats som avsättning  med  
30,7 mkr. Detta är ett avsteg från utfärdad rekom-
mendation men enligt kommunens bedömning i 
linje med god ekonomisk hushållning. 
 
Förutbetalda intäkter avseende renhållningsverk-
samhet  finns redovisade som avsättning. 
 
 

 
 
From år 2007 redovisas VA-kollektivets upparbe-
tade resultat som avsättning, i enlighet med ny VA-
lag som gäller from år 2008. 
Angående avsättning för pensionsmedel se re-
kommendation 17. 
 
 
11.4 Materiella anläggningstillgångar 
Linjär metod tillämpas för avskrivningar.  
Kommunens bedömning avseende ekonomisk 
livslängd ligger i linje med  av SKL:s tidigare utfär-
dade rekommendationer. 
  
Anläggningstillgångar upptas till anskaffnings-
kostnaden minus investeringsbidrag. Redovisning 
av ackumulerade avskrivningar i not till balansräk-
ningen sker separat enligt bruttometod. 
Exploateringsfastigheter redovisas som anlägg-
ningstillgång. Detta redovisningssätt är en avvikelse 
mot god redovisningssed  och avviker från RKR:s 
idéskrift om klassificering.  
 
Om Komponentavskrivning 
I rekommendation 11.4 står följande: ”förväntas 
skillnaden i förbrukning av en materiell anläggnings-
tillgång vara väsentlig, ska tillgången delas upp på 
dessa” Respektive komponen skall skrivas av sepa-
rat.  Vaggeryds kommun har bestämt att tillämpa 
komponentavskrivning från och med årsredovisning 
2014. Investeringar i fastigheter uppdelas från och 
med 2014 i stomme, fönster , tak mm i olika av-
skrivningstider.  Olika byggnader är också redovi-
sade i olika komponenter. Gator och vägar delas 
upp i slitlager, förstärkningslager och AG där av-
skrivning sker med hänsyn till olika nyttjandetider. 
Kommunen har således påbörjat arbetet med kom-
ponentredovisning enligt denna rekommendation.  
 
 
12.1 Redovisning av immateriella tillgångar 
Inga immateriella tillgångar finns redovisade. 
 
 
13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal 
Kommunen har endast ett fåtal leasingavtal av 
mindre omfattning. Avtal avseende kommunens 
fordon är att betrakta som operationell leasing 
 
 
14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i 
uppskattningar och bedömningar samt rättelser av 
fel 
Inga åtgärder finns att vidtaga med hänvisning till 
ovanstående rekommendation. 
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Redovisningsprinciper 
 
 
15.1 Redovisning av lånekostnader 
Rekommendationen efterföljs och kommunen an-
vänder sig av generella lånearrangemang. Ränte-
kostnader periodiseras löpande. 
 
 
16.1 Redovisning av kassaflöden 
Kommunen följer i årsbokslutet rekommendationen 
att redovisa en kassaflödesanalys som utmynnar i 
en förändring av likvida medel.  
 
 
17 Värdering och upplysning av pensionsförpliktel-
ser 
Upplysningar enligt rekommendationen lämnas i not 
till balansräkningen både vad gäller pensionsav-
sättning och för pensionsförpliktelser som redovisas 
under ansvarsförbindelsen. 
 
 
18 RKR Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning 
En inkomst redovisas normalt som intäkt först när 
samtliga 
av följande villkor är uppfyllda: 
- inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
- det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är 
förenliga med transaktionen kommer att tillfalla 
kommunen 
- de eventuella utgifter som uppkommit eller som 
förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
 
Informationer från Rådet för kommunal  
redovisning 
 
Ankomstregistrering av fakturor 
Samtliga leverantörsfakturor mottages centralt av 
ekonomienheten och direkt ankomstregistrering 
sker. 
 

 
Redovisning av kommunala anslutningsavgifter 
Intäkter avseende anslutningavgifter för redovis-
ningsåret 2015 är bokförda i investeringrsedovis-
ningen och periodiserade som skuld. 
 
Korttidsinventarier och inventarier av mindre väde 
Enligt kommunfullmäktiges beslut finansieras 
mindre inventarieinköp och persondatorer genom 
direktavskrivning i driftbudgeten. 
 
Redovisning av åtaganden för framtida verksamhet 
Av praktiska skäl redovisar kommunen i vissa fall 
kvarvarande medel på av kommunstyrelsen beslu-
tade projekt, även om extern part ännu inte erhållit 
vederlag. 
 
 
 
 
Egna upplysningar 
 
• Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redo-

visas inom linjen som ansvarsförbindelse. 
 
• From intjänandeåret 1998 är pensionsåtagan-

det redovisat dels som avsättning vad gäller 
PA-KL och KAP-KL pensioner och komplette-
rande ålderspension, dels som kortfristig skuld 
avseende individuella delar enligt KAP-KL. 
 

• Löner, semesterersättningar och övriga löne-
förmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 

 
• Semesterlöneskuld avseende månadsavlönade 

periodiseras löpande månadsvis och har 
skuldbokförts. 

 
• Personalomkostnadspålägg har interndebite-

rats förvaltningarna med 38,76 %. 
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Resultat- och balansräkning, kommunen 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
   Resultaträkning 
 Not 2015 Budget 2014 2013 2012 2011 
Verksamhetens intäkter 1 +190,7 +167,6 +159,6 +162,9 +165,4 +165,2 
Varav jämförelsestörande intäkt från AFA  +5,5 0,0 0,0 +11,6 +12,3 0,0 
Verksamhetens kostnader 2 -825,8 -803,5 -785,8 -756,3 -730,5 -727,3 
Avskrivningar 3 -39,1 -41,2 -39,2 -41,3 -40,3 -38,3 
Verksamhetens nettokostnader  -674,2 -677,1 -665,4 -634,6 -605,4 -600,4 
        
Skatteintäkter 4 +526,8 +527,2 +507,0 +499,0 +469,8 +447,3 
Generella statsbidrag och utjämning 5 +149,1 +154,6 +150,2 +144,7 +155,1 +158,5 
Totala skatteintäkter inklusive statsbidrag  +675,9 +681,8 +657,2 +643,7 +624,9 +605,8 
        
Finansiella intäkter 6 +14,4 +4,7 +10,8 +8,8 +6,3 +4,2 
Finansiella kostnader 7 -11,2 -4,7 -9,5 -10,9 -8,2 -8,7 
Finansiellt netto  +3,2 0,0 +1,3 -2,1 -1,9 -4,5 
        
ÅRETS RESULTAT  +4,9 +4,7 - 6,9 +7,0 +17,6 +0,9 
 
Balansräkning 
 Not 2015 2014 2013 2012 2011 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar       
Mark, byggnader och anläggningar  8 502,9 507,9 496,0 499,7 507,4 
Maskiner och inventarier  9 21,8 19,3 21,5 24,9 25,7 
Exploateringsfastigheter 10 143,3 149,3 137,5 135,0 123,5 
Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier och andelar 11 22,9 22,9 23,0 23,0 23,0 
Långfristiga fordringar 12 19,6 17,8 18,0 17,9 18,2 
Summa anläggningstillgångar  710,5 717,2 696,0 700,5 697,8 
       
Omsättningstillgångar       
Värdepappersplaceringar 13 135,5 121,4 114,7 111,0 97,4 
Förråd m.m. 14 1,8 1,7 2,1 2,1 2,4 
Kortfristiga fordringar inklusive kundfordran 15 63,5 51,8 51,0 68,5 69,5 
Kassa och bank 16 0,8 0,5 0,6 0,4 1,1 
Summa omsättningstillgångar  201,6 175,4 168,4 182,0 170,5 
SUMMA TILLGÅNGAR  912,1 892,6 864,4 882,5 868,2 
       
EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

      

Eget kapital 17 536,0 531,0 538,0 531,0 513,5 
Därav årets resultat   +4,9 -6,9 + 7,0 +17,6 +0,9 
       
Avsättningar       
Avsättningar för pensionsförpliktelser 18A 65,0 53,4 43,6 33,9 27,9 
Övriga avsättningar 18B 2,6 1,1 0,6 0,9 1,7 
Summa avsättningar  67,6 54,5 44,2 34,8 29,6 
       
Skulder       
Långfristiga skulder 19 56,5 55,8 58,5 58,0 82,5 
Kortfristiga skulder 20 252,0 251,3 223,8 258,7 242,6 
Summa skulder  308,5 307,1 282,3 316,7 325,2 
SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
912,1 892,6 

 
864,4 

 
882,5 

 
868,2 

       
       
ANSVARSFÖRBINDELSER    2015 2014 2013 2012 2011 
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt tom 1997-12-31 21,22 240,4 261,7 281,7 273,5 276,5 
Borgensförbindelse 22 313,5 297,7 294,6 302,5 262,7 
Solidarisk borgensförbindelse Kommuninvest 23 338,1 371,7 292,1 313,0 297,5 
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Resultat- och balansräkning, kommunen 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
 
               
KREDITLÖFTEN:  2015 2014 2013 2012 2011 
Handelsbankens koncernkonto  235,0 210,0 210,0 210,0 210,0 
varav kommunens andel inklusive elverk   190,0 165,0 165,0 165,0 165,0 
Swedbank   20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
varav kommunens andel  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Nordea  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
       

 
 
Finansieringsanalys, kommunen 
     
     

Kassaflödesanalys, formell uppställning  
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                                         
MKR 

2015 2014 2013 2012 2011 

Årets resultat 4,9 -6,9 7,0 17,6 0,9 
Avskrivningar 39,1 39,2 41,3 40,3 38,3 
Förändrad pensionsavsättning inklusive löneskatt 
pensionsavsättning och ränta på pensionsavsättning 
samt orealiserade valutakursvinster/förluster med 
mera. 

 
 
 

10,0 

 
 
 

10,0 

 
 
 

9,7 

 
 
 

3,6 

 
 
 

7,1 
Ianspråktagna avsättningar (exklusive 
pensionsavsättning) 0,0 0,3 0,3 -0,8 -4,3 

Övriga ej likviditetspåverkande poster. Ökning(+) 
Minskning (-) -3,1 -2,2 -0,6 10,9 0,1 

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -25,7 -7,4 17,5 1,0 -11,3 
Ökning (-) / minskning (+) förråd  -0,1 0,3 0,0 0,3 0,5 
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 0,7 12,3 -34,9 6,1 13,0 
Löpande verksamhet 25,8 45,6 40,3 79,0 44,3 
INVESTERINGSVERKSAMHET      
Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella 
anläggningstillgångar -42,1 -61,3 -39,2 -51,7 -101,2 

Försäljningspris materiella / immateriella 
anläggningstillgångar 6,3 3,3 2,0 1,0 0,0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,10 -1,0 0,0 -13,3 -15,6 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Erhållna investeringsbidrag, övriga 
investeringsinkomster 

10,3 2,6 1,3 9,4 23,8 

Investeringsverksamheten -25,5 -56,4 -35,9 -54,6 -93,0 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Nyupptagna lån 0,0 10,7 0,0 0,0 50,0 
Amortering av skuld 0,0 0,0 -0,5 -25,1 -0,6 
Övriga tillförda (+) / använda (-) medel 0,0 0,0 -3,7 0,0 0,0 
Finansieringsverksamheten 0,0 10,7 -4,2 -25,1 49,4 
ÅRETS KASSAFLÖDE 0,3 -0,1 0,2 -0,7 0,7 
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Notförklaringar, kommunen  
   

   

    
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.  
Not 1 
Verksamhetens intäkter  2015 2014 2013 2012 2011 
Försäljningsmedel 3,0 2,2 2,1 2,6 2,8 
Taxor och avgifter 95,7 91,0 91,7 91,8 87,9 
Hyresintäkter och arrenden  16,4 16,4 16,5 15,7 15,0 
Bidrag 62,3 41,9 33,7 33,3 46,7 
Jämförelsestörande intäkt från AFA 5,5 0,0 11,5 12,3 0,0 
Övriga intäkter 7,8 8,1 7,4 9,7 12,8 
SUMMA 190,7 159,6 162,9 165,4 165,2 
 
Not 2 
Verksamhetens kostnader  2015 2014 2013 2012 2011 
Anläggningar och material 25,0 25,9 24,5 25,5 24,3 
Bidrag och transfereringar 27,7 28,3 29,4 31,9 30,5 
Entreprenader, Köp av verksamhet 92,8 91,9 83,3 147,0 150,8 
Kostnader anställda och förtroendevalda  513,7 487,0 461,4 439,5 438,3 
Externa hyreskostnader 33,5 30,4 36,2 7,3 9,1 
Material, livsmedel och energi 59,0 57,1 53,7 50,8 54,0 
Tjänster, data, tele mm 74,1 65,3 67,8 28,5 20,3 
SUMMA 825,8 785,9 756,3 730,5 727,3 
 
Uttag från resultatutjämningsfonder: 2015 2014 2013 2012 2011 
Kommunstyrelsen 0,4 1,0 2,0 2,5 0,1 
Kultur- och Fritidsnämnden 0,0 0,5 0,2 0,4 0,1 
Teknisk verksamhet 0,4 0,2 0,4 0,0 0,0 
Barn- och Utbildningsnämnden 0,1 0,0 0,2 0,4 0,4 
Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Miljö- och byggnämnd 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
Räddningstjänsten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vatten och avloppsrening 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 
Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SUMMA 0,9 1,7 2,8 4,5 1,0 
 
Not 3 
Avskrivningar 2015 2014 2013 2012 2011 
Maskiner och Inventarier 4,2 5,1 5,9 5,5 4,0 
Fastigheter och anläggningar 34,9 34,1 35,4 34,8 34,3 
SUMMA 39,1 39,2 41,3 40,3 38,3 
 
Not 4 
Skatteintäkter  2015 2014 2013 2012 2011 
Kommunalskatt  (inkl mellankommunalt) 527,2 508,3 501,9 463,8 436,0 
Slutavräkning föregående år -1,0 -1,5 0,3 0,1 9,4 
Preliminär avräkning innevarande år  0,6 0,1 -3,2 6,0 1,9 
SUMMA 526,8 506,9 499,0 469,9 447,3 
 
Not 5 
Generella statsbidrag och utjämning  2015 2014 2013 2012 2011 
Inkomstutjämningsbidrag, införandebidrag 118,0 114,7 111,8 112,0 108,7 
Kostnadsutjämningsavgift/bidrag -0,5 1,3 -5,5 1,3 1,0 
Utjämningsbidrag LSS 5,9 7,2 9,1 13,5 14,1 
Reglerings- och införandebidrag -0,5 3,1 6,0 6,5 13,3 
Fastighetsavgift 25,2 23,9 23,1 23,0 21,4 
Kompensation höjda socialavgifter 1,0     
Landstinget trafik 0,0 0,0 0,2 -1,2 0,0 
SUMMA 149,1 150,2 144,7 155,1 158,5 
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Notförklaringar, kommunen  
Not 6 
Finansiella intäkter 2015 2014 2013 2012 2011 
Intäkter pensionsmedel samt övriga ränteintäkter 11,4 8,1 6,2 4,3 2,1 
Ersättning för kommunens borgensåtagande 2,1 2,4 2,3 1,9 1,8 
Utdelning aktier o andelar 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Övrigt 0,5 0,3 0,3 0,1 0,3 
SUMMA 14,4 10,8 8,8 6,3 4,2 
 
Not 7 
Finansiella kostnader  2015 2014 2013 2012 2011 
Räntor på lån 0,6 1,9 2,8 4,2 4,4 
Ränta på pensionsskuld  0,0 0,2 2,7 0,5 2,8 
Eliminering ränteintäkter och vinst pensionskapital 11,3 8,1 5,4 3,5 1,5 
Övrigt  upplösning kreditivränta -0,7 -0,7    
SUMMA 11,2 9,5 10,9 8,2 8,7 
      
Not 8 
Mark, byggnader o anläggningar  Ingående 

Anskaffn 
värde 

Inköp 
2015 

Avskriv- 
ning 
2015 

 

Tidigare 
Avskrivn  

Rest- 
värde 

 

Markreserv 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0  
Äldreomsorgsfastigheter 150,6 0,0 -4,4 -121,8 24,4  
Fenix kunskapscenter 103,6 0,0 -3,8 -42,8 57,0  
Sporthallar 51,4 0,0 -1,1 -23,8 26,5  
Museum 9,2 0,0 -0,2 -0,5 8,5  
Skolfastigheter 167,6 0,5 -6,1 -102,4 59,6  
Omsorgsfastigheter 19,5 0,1 -0,8 -1,0 17,8  
Elverk 173,1 6,6 -4,1 -106,0 69,6  
Vattenverk 83,1 2,4 -1,5 -47,5 36,5  
Avloppsreningsverk 43,2 4,7 -1,0 -25,1 21,,8  
Gator och vägar 129,5 3,4 -3,9 -60,1 68,9  
Offentlig belysning 8,6 0,2 -0,1 -6,8 1,9  
Parkanläggning 11,7 0,1 -0,5 -7,0 4,3  
Idrottsanläggningar 24,9 0,6 -1,1 -15,8 8,6  
Skogar 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9  
Barnomsorgsfastigheter 78,5 3,3 -2,6 -31,5 47,7  
Tomträttsfastigheter  2,2 0,0 0,0 0,0 2,2  
Övriga förvaltningsfastigheter 96,3 6,3 -3,2 -59,4 40,0  
Eliminerade kreditivräntor o övrigt -7,0 0,7 0,0 0,0 -6,3  
SUMMA 1160,0 28,9 -34,4 -651,5 502,9  
       
NOT 9  
Maskiner och inventarier 

Ingående 
Anskaffn 
värde 

Inköp 
2015 

Avskriv- 
ning 
2015 

 

Tidigare  
Avskrivn  

Rest- 
värde 

 

Maskiner 10,8 1,1 -0,7 -7,4 3,8  
Övriga maskiner o inventarier 37,0 2,2 -2,4 -25,2 11,6  
Maskin o Inventarier elverk 10,6 0,1 -0,3 -9,9 0,5  
Bilar och transportmedel 12,0 0,2 -0,8 -8,8 2,6  
Konst 1,9 1,4 0,0 0,0 3,3  
SUMMA 72,3 5,0 -4,2 -51,3 21,8  
 
NOT 10 Exploateringsfastigheter 

 
Ingåend 

Balans 

  
Årets 

anskaff
ning 

 
Årets  

Försäljn
ing 

 
Rest- 
värde 

 

Exploateringsfastigheter  149,3  4,2 10,2 143,3  
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Notförklaringar, kommunen  
 
Not 11 
Aktier, andelar  2015 2014 2013 2012 2011 
Aktier Vaggeryds Energi 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 
Aktier Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Aktier Logpoint, Business Gnosjöregion mm 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 
Andelar Kommuninvest 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 
SUMMA 22,9 22,9 23,0 23,0 23,0 
 
Not 12 
Långfristiga fordringar  2015 2014 2013 2012 2011 
Folkparkens bostadsrättsförening 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 
Övriga fordringar 3,3 2,3 2,5 2,4 2,7 
Fiberföreningar öst o väst 0,8     
SUMMA 19,6 17,8 18,0 17,9 18,2 
 
Not 13 
Värdepapper , Pensionsplaceringar  2015 2014 2013 2012 2011 
Värdepappersinnehav 135,5 121,3 114,7 111,0 97,4 
(Total ack fonderad avkastning, avsatt t pension) (30,7) (20,4) (13,8) (8,0) (5,6) 
SUMMA 135,5 121,3 114,7 111,0 97,4 
 
Not 14 
Förråd  2015 2014 2013 2012 2011 
Elverkets förråd  1,0 1,0 1,3 1,4 1,7 
Tekniska förvaltningens förråd 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 
Presentförråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
SUMMA 1,8 1,7 2,1 2,1 2,4 
 
Not 15 
Kortfristiga fordringar 2015 2014 2013 2012 2011 
Fastighetsavgift 13,9 12,2 11,8 9,9 8,0 
Skattefordran 0,0 0,0 3,0 15,4 17,2 
Interimsfordringar, ( inkl   9,3 mkr 
för ensamkommande barn) 

19,6 9,8 7,3 10,0 5,9 

Fordran mervärdesskatt 3,6 2,9 4,2 2,9 3,6 
Elverkets fordringar (07-10 inkl kundfordring) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 
Övriga fordringar 1,3 0,0 0,3 1,1 1,5 
Kundfordran Allmän fakturering 4,6 6,1 5,8 8,9 13,9 
Kundfordran mot Koncernbolag 5,7 4,1 2,3 4,1 3,0 
Kundfordran från Elverk  9,2 9,0 9,1 9,1 9,4 
Kundfordran från Vatten- och renhållning 5,2 7,3 6,8 6,7 6,8 
SUMMA 63,4 51,8 51,0 68,5 69,5 
 
Not 16 
Kassa och bank 2015 2014 2013 2012 2011 
Övriga bankmedel 0,8 0,5 0,6 0,4 1,1 
SUMMA 0,8 0,5 0,6 0,4 1,1 
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Notförklaringar, kommunen  
 
Not 17 
Eget kapital  2015 2014 2013 2012 2011 
Revisionen 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 
Kultur- och Fritidsnämnd 5,5 4,9 4,7 4,8 4,9 
Kommunstyrelse 14,8 13,3 12,5 10,3 14,2 
Teknisk verksamhet KS 7,1 6,7 6,3 6,1 5,8 
Barn- och Utbildningsnämnd 0,3 1,7 1,6 -1,8 -2,3 
Vård och omsorg -20,8 -20,2 -12,0 -8,4 -10,0 
Individ och familjeomsorg före 2010 0,0 0,0 0,0 0 -16,9 
Individ och familjeomsorg from 2010 -29,5 -24,9 -14,2 -6,3 -2,2 
Miljö- och Byggnadsnämnd  6,4 6,4 6,1 6,0 6,5 
Kalkning 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 
Räddningstjänst 0,3 0,1 -0,1 0,0 -0,0 
Framtida underhåll förvaltningsfastigheter 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 
Civilförsvarsfond 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 
Elverkets resultatfond 21,0 17,8 16,1 15,7 14,9 
Försäkringsfond, försäkringsskador 3,7 3,5 3,2 3,2 3,6 
Beläggningsunderhåll 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Fritt eget kapital 515,0 521,3 499,4 476,8 487,0 
Årets resultat 4,9 -6,9 7,0 17,6 0,9 
Summa 536,0 531,0 537,9 531,0 513,5 
 
 
Not 18 A 
Avsättning till pensioner 2015 2014 2013 2012 2011 
Ingående avsättning  32,9 29,8 25,9 22,3 15,2 
Pensionsutbetalningar -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 
Nyintjänad pension 5,5 3,0 2,2  4,3 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,2 0,5  0,5 
Förändring av löneskatt 0,3 0,7 0,8 0,7 1,4 
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 1,9  1,7 
Övrigt -3,8 0,0 0,7 3,7 0,1 
Utgående avsättning 34,3 32,9 29,8 25,9 22,3 
 Därav:  
Förmånsbestämd ÅP, KAP-KL               26,0                    

 
 

    

Kompletterande ÅP, PFA                         0,9 
Ålderspension PA-KL,PBF                       0,9 
Ålderspension enl. överenskommelse     5,5 

     

Efterlevandepension                                1,0      
      
 
Antal personer som uppbär visstidspension och 
ålderspension enl. överenskommelse är 2 

     

 
Aktualiseringsgrad  

 
97% 

 
96% 

 
96% 

 
94% 

 
80% 

Avkastning placerade pensionsmedel före 1998 30,7 20,5 13,8 8,0 5,6 
SUMMA 65,0 53,4 43,6 33,9 27,9 
   
 
Not 18 B 
Övriga avsättningar 2015 2014 2013 2012 2011 
Renållningsverksamhet (tidigare deponi) 3,1 1,5 1,4 1,2 1,1 
Vatten- och avlopp -0,5 -0,4 -0,8 -0,3 0,6 
SUMMA 2,6 1,1 0,6 0,9 1,7 
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Notförklaringar, kommunen  
Not 19 
Långfristiga skulder  2015 2014 2013 2012 2011 
Kommuninvest Lån  50,0 50,0 50,0 50,0 75,0 
Övriga Långfristiga lån 0,0 0,0 4,5 5,0 5,0 
Aktiverade anslutningsavgifter 6,5 5,8 4,0 3,0 2,5 
SUMMA 56,5 55,8 58,5 58,0 82,5 
 
 
 
Not 20 
Kortfristiga skulder 2015 2014 2013 2012 2011 
Leverantörsskulder 44,3 35,8 31,8 35,2 26,2 
Leverantörsskulder mot Koncernbolag 5,1 3,6 4,4 5,4 2,7 
Leverantörsskuld från Elverk 8,0 7,3 6,9 8,7 4,9 
Elverket skulder  1,7 7,0 2,2 2,0 1,9 
Skatteavräkning föregående o innevarande år  0,4 4,6 0,0 0,0 0,0 
Koncernkonto, utnyttjad checkkredit 111,3 116,2 105,0 126,4 133,4 
Arbetsgivaravgifter  9,2 8,4 8,0 7,5 7,1 
Personalens källskatt 7,9 7,3 7,0 6,4 6,0 
Läraravtal  0,0 0,0 0,0 4,1  
Pensionskostnad individuell del 17,0 15,9 14,2 13,9 14,1 
Särskild löneskatt individuell del 4,1 3,9 3,4 3,4 3,4 
Semesterlöneskuld - okompenserad tid 32,2 31,6 29,8 30,1 29,5 
Periodisering timlön mm 0,0 0,0 2,8 2,9 2,9 
Försvarsmuseum 0,3 0,3 1,8 2,9 1,9 
Övriga interimsskulder 10,5 9,4 6,5 9,8 8,5 
SUMMA 252,0 251,3 223,8 258,7 242,6 
 
 
Not 21 
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser som intjänats för 1998 2015 2014 2013 2012 2011 
Ingående ansvarsförbindelse 282,2 295,5 281,5 276,5 259,3 
Pensionsutbetalningar -8,5 -8,6 -8,5 -9,0 -9,5 
Nyintjänad pension 2,1     
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,1 -1,4 6,6  5,0 
Förändring av löneskatt -2,2 -2,6 2,7 0 4,5 
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 16,9  24,6 
Övrigt -2,6 -0,7 -3,7 14,0 -1,8 
Utgående ansvarsförbindelse 271,1 282,2 295,5 281,5 282,1 
Aktualiseringsgrad 97% 96% 96% 94% 80 % 
Avgår reavinst pension överfört till avsättning -30,7 -20,5 13,8 8,0 -5,6 
SUMMA 240,4 261,7 281,7 273,5 276,5 
   
 
Not 22 
Ansvarsförbindelser övriga 2015 2014 2013 2012 2011 
Borgensförbindelse VSBo  263,5 257,1 244,0 251,9 242,1 
Borgensförbindelse Vaggeryds Energi AB 50,0 40,0 50,0 50,0 20,0 
Övriga borgensförbindelser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Kommunalt förlustansvar för bostadslån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Pensionsförpliktelser före 1998 240,4 261,7 281,7 273,5 276,5 
Solidarisk borgensförbindelse Kommuninvest 338,1 371,7 292,1 313,0 297,5 
SUMMA 892,6 931,1 868,4 889,0 836,7 
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Notförklaringar, kommunen  
       
Not 23 Observandum 
Vaggeryds kommun har i januari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 
kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgens-
förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest Sverige AB dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Vaggeryds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 
per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 621 mkr och 
totala tillgångar till 319 574 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 338 
mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 332 mkr.  
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Driftredovisning 
  
Beloppen är tusen kronor om inget annat anges. 
 

Nämnd/styrelse 
Kostnad 

utfall 
2015 

Intäkt 
utfall 
2015 

Netto- 
kostnad 

2015 

Avvikelse  
budget 

2015 

Netto- 
kostnad 

2014 

Netto- 
kostnad 

2013 

Netto- 
kostnad 

2012 
        
Kommunfullmäktige 521 0 521 -51 676 569 465 
Revision 742 1 741 -41 744 564 681 
Valnämnd 15 0 15 10 379 14 12 
Överförmyndarverksamhet 1 948 988 960 -160 785 718 796 
        
Kommunstyrelse 211 672 116 942 94 730 4 725 94 028 92 756 93 660 
Försörjningsstöd 12 669 2 265 10 405 121 9 690 9 286 8 814 
Flyktingverksamhet 2 671 2 492 179 -179 1 589 2 134 3 972 
Kommunstyrelsen övrigt 19 316 4 004 12 277 1 213 13 966 13 280 13 087 
Kommunledning administration 19 886 1 675 18 211 640 17 972 17 097 17 097 
Fysisk planering 950 0 950 290 1 011 828 1 597  
Arbetsmarknadsåtgärder 12 444 6 235 6 209 390 5 669 6 033 5 119 
Kollektivtrafik 10 0 10 6 468 1 235 1 709 
Tele- och datakommunikation 6 942 664 6 278 176 5 946 6 066 5 371 
Fastighetsförvaltning 46 776 46 360 415 -415 0 -1 000 -129 
Räddningstjänst 11 833 1 996 9 837 236 9 802 10 152 9 518 
Teknisk verksamhet, skattefinansierad 49 011 20 586 28 425 587 28 370 27 598 27 026 
Vatten och avlopp 20 800 20 785 15 -15 -380 303 577 
Avfallshantering 8 361 9 880 1 519 1 675 -75 -256 -98 
        
Miljö- och byggnämnd 10 909 5 077 5 902 -5 5 456 6 639 6 971 
        
Kultur- och fritidsnämnd 35 748 7 308 28 441 620 28 033 28 055 26 529 
Sim- och sporthallar 11 471  5 449 6 022 28 6 000 6 787 6 907 
Bibliotek 6 609  754 5 854  30 5 742 5 388 5 071 
Kulturskola 4 333 959 3 374 -76 3 619 3 571 3 095 
Övrig verksamhet 13 336 146 13 190 639 12 672 12 309 11 456 
        
Elverksstyrelse 37 711 42 411      -4 438 4 438 -3 208 -1 932 -2 215 
        
Barn- och utbildningsnämnd 381 342 53 667 327 675 -3 569 315 780 302 032 298 654 
Grundskola, förskoleklass, skolskjutsar 140 657 3 644 135 763 -208 131 344 125 628 122 967 
Särskola 10 960 246 10 714  121 10 217 10 030 10 022 
Övrig verksamhet 63 952 29 955 33 998 2 669 32 418 28 770  31 001 
Gymnasieskola 53 776 3 778 49 998 - 2 547 48 125 47 426 51 866 
Barnomsorg 113 284 16 082 97 202 -3 604 93 676 90 178 82 798 
        
Socialnämnd 311 705 83 789 227 916 -5 201 233 248 226 157 199 955 
Socialnämnd 1 334 0 1 334 -386 964 1 017 936 
Individ- och familjeomsorg 59 614 27 390 32 224 -4 328 33 722 31 016 26 094 
Äldreomsorg 191 047 52 913 138 134 1 784 142 985 139 172 119 101 
Funktionshinderomsorg 59 711 3 486 56 224 -2 271 55 577 54 952 53 824 
        
 
Summa nämnder och styrelser 

 
992 313 

 
310 183 

 
682 463 

 
766 

 
675 921 

 
655 572 

 
625 508 

Summa exklusive  
affärsdrivande verksamhet 

 
925 441 

 
237 107 

 
685 367 

 
- 5 332 

 
679 584 

 
657 457 

 
627 244 
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Investeringsredovisning 
 
Alla belopp är tusen kronor om inget annat anges. 
 
 
 
Verksamhet 

 
Utgift  
2015 

 
Inkomst 

2015 

Netto- 
investering 

2015 
     
Kommunstyrelse 13,8 -7,0 6,8 
Räddningstjänsten 0,4 0,0 0,4 
Teknisk verksamhet 15,6 -3,3 12,3 
Kultur och fritidsnämnd 1,6 0,0 1,6 
Elverket 6,8 0,0 6,8 
Barn- och utbildningsnämnd 2,5 0,0 2,5 
Socialnämnd 1,2 0,0 1,2 
Totalt 41,9 -10,3 31,6 
    
    
 
 
 

Största investeringsobjekten 2015  
 
 
 
Investeringsobjekt 

 
Utgift  
2015 

 
Inkomst 

2015  

Netto- 
investering 

2015 

Total  
investering 

Fyra år 
      
      
Markinköp  9 810 -6 457 3 353 9 686 
Elverket  6 776 0 6 776 29 884 
Utökat verksamhetsområde 
Bondstorp (VA) 

 5 325 0 5 325 5 427 

Byarum skola   2 688 0 2 688 14 634 
Arbetsmiljöåtgärder/inventarier BUN  2 387 0 2 387 2 977 
Ledningsförnyelse VA-nät  2 150 0 2 150 5 741 
Exploateringsområde Stigamo  1 855 0 1 855 3 994 
Trygghetslarm projektering  1 076 0 1 076 1 076 
Centrumutveckling  934 0 934 934 
Gång- o cykelvägar infrastruktuellt  896 0 896 896 
Traktor Vaggeryds Idrottsplats  828 0 828 828 

 
 
 
 
 
 

Nygamla skolan och förskolan i Byarum ger goda 
förutsättningar 

 

 

33



Resultaträkning, elverk Mkr 
 
 2015 2014 2013 2012 2011 
Verksamhetens intäkter      
Nätavgifter +40,5 +39,2 +39,7 +39,4 +37,6 
Övriga intäkter +1,4 +0,4 +0,7 +0,4 +3,9 
Engångsavgifter +0,3 +0,4 +0,2 +0,1 +0,3 
Summa intäkter 42,2 40,0 40,6 39,9 +41,8 
      
Verksamheten kostnader      
Transiteringskostnader -20,2 -19,9 -21,0 -21,3 -20,7 
Materialkostnader -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 
Personalkostnader 0,0 0,0 0,0 -0,1 -2,4 
Övriga kostnader -12,4 -11,8 -12,5 -11,1 -10,6 
Summa kostnader -32,8 -31,8 -33,6 -32,5 -33,9 
Avskrivningar, planenliga -4,4 -4,4 -4,5 -4,6 -5,0 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 5,0 3,8 +2,5 +2,7 +2,7 
      
Finansiella intäkter 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finansiella kostnader -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 
RESULTAT FÖRE  
BOKSLUTSDISPOSITIONER 

 
+4,4 

 
+3,2 

 
+1,9 

 
+2,1 

 
+2,0 

Nedskrivning av konsolideringskaraktär +0,0    +0,0 +0,0 +0,1 +0,1 
RESULTAT EFTER 
BOKSLUTSDISPOSITIONER 

 
+4,4 

 
+3,2 

 
+1,9 

 
+2,2 

 
+2,1 

Avsättning till resultatregleringsfonder/ 
Balanserad vinst 

+2,9 +1,7 +0,4       +0,7       +0,6 

      
Kostnadstäckningsgrad 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vaggeryds Elverk är en kommunal förvaltning med uppgift att sköta elnätet i nätområdet. 

Vaggeryds Elverk har som mål att ge kunderna en nättjänst som är rätt vad gäller kvalité, service och pris samt att 
genom en utbyggd energitjänstdel, medverka till att kunderna skall kunna använda sin elleverans på ett så effektivt sätt 
som möjligt. 
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Balansräkning, elverk Mkr 
 
TILLGÅNGAR 2015 2014 2013 2012 2011 
Anläggningstillgångar      
Bilar och inventarier 10,7 10,6 10,1 10,1 9,6 
./. ack. Avskrivningar  -10,2 -9,9 -9,5 -9,1 -8,7 
Sa: bilar och inventarier 0,5 0,7 1,0 1,0 0,9 
Elanläggningar 179,6 173,0 165,7 156,3 150,7 
./. ack. Avskrivningar -110,2 -106,1 -102,1 -97,8 -93,6 
Sa: elanläggningar 69,4 66,9 63,6 58,5 57,3 
Mark 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 
Summa anläggningstillgångar 70,1 67,8 64,8 59,9 58,4 
      
Omsättningstillgångar      
Lager 1,0 1,1 1,3 1,4 1,7 
Interimsfordringar 0,4 0,4 1,9 0,5 0,2 
Kundfordringar 9,2 9,0 9,1 9,1 9,3 
Övriga kortfristiga fordringar 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 
Likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa omsättningstillgångar 10,6 11,7 12,3 11,0 11,2 
SUMMA TILLGÅNGAR 80,7 79,5 77,1 70,9 69,6 
      
 
 
 
EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

     

Eget kapital      
Uppskrivningsfond 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Balanserad vinst  23,7 22,0 21,6 20,9 20,3 
Investeringsfond  0,0 0,0 0,0 - - 
Årets resultat 4,4 3,2 1,9 2,2 2,1 
Summa eget kapital 49,1 46,2 44,5 44,1 43,4 
Obeskattade reserver 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
      
Långfristiga skulder      
Avsatt till pensioner  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Koncernkonto 8,7 8,4 12,9 5,3 8,4 
Vaggeryds kommun 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 
Summa långfristiga skulder 19,3 19,0 23,5 15,9 19,0 
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 8,0 7,3 7,0 8,7 4,9 
Interimsskulder 0,8 0,9 1,1 1,0 0,8 
Mervärdesskatt 0,9 0,0 0,0 0,1 0,4 
Övriga kortfristiga skulder 1,6 5,1 0,0 0,0 0,0 
Summa kortfristiga skulder 11,3 13,3 8,1 9,8 6,1 
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
80,7 

 
79,5 

 
77,1 

 
70,9 

 
69,6 
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Resultaträkning, vatten och avlopp 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
 2015 2014 2013 2012 2011 
Verksamhetens intäkter 20,8 19,5 20,3 +19,9 +19,3 
Verksamhetens kostnader -16,8 -15,6 -15,4 -15,4 -14,1 
Avskrivningar -2,7 -2,4 -4,0 -3,8 -3,9 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1,3 1,5 0,9 +0,7 +1,3 
Finansiella kostnader -1,3 -1,1 -1,2 -1,3 -1,8 
 
ÅRETS RESULTAT  

 
-0,0 

 
+0,4    

 
-0,3 

 
-0,6 

 
-0,5 

Kostnadstäckningsgrad 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balansräkning, vatten och avlopp 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
TILLGÅNGAR 2015 2014 2013 2012 2011 
Anläggningstillgångar      
VA-anläggningar 85,5 81,4 77,6 73,6 71,8 
./. ackumulerade avskrivningar -49,0 -47,5 -46,0 -44,3 -42,3 
Summa VA-anläggningar  36,5 33,9 31,6 29,3 29,5 
Avloppsreningsverk 47,8 43,0 37,3 36,1 36,1 
./. ackumulerade avskrivningar -26,1 -25,1 -24,2 -22,0 -20,1 
Summa avloppsreningsverk 21,7 17,9 13,1 14,1 16,0 
Inventarier 0,9 1,1 0,5 0,5 0,5 
./. ackumulerade avskrivningar -0,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
Summa inventarier 0,7 0,6 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar 58,9 52,4 44,7 43,4 45,5 
      
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar         3,8    5,4 5,1 5,0 5,1 
Summa omsättningstillgångar 3,8 5,4 5,1 5,0 5,1 
SUMMA TILLGÅNGAR 62,7 57,8 49,8 48,4 50,6 
      
EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital -0,5 -0,4 -0,8 -0,3 0,6 
därav: årets resultat -0,0 +0,4 -0,3 -0,6 -0,5 
           uttag fond 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 
Skulder      
Leverantörsskulder och övrigt 4,8     
Vaggeryds kommun 58,4 58,2 50,6 48,7 50,0 
Summa skulder 63,2 58,2 50,6 48,7 50,0 
SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
62,7 

 
57,8 

 
49,8 

 
48,4 

 
50,6 
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Resultaträkning, renhållning 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
 2015 2014 2013 2012 2011 
Verksamhetens intäkter +11,4 +11,3 +11,0 +11,8 +11,4 
Verksamhetens kostnader -9,9 -11,1 -10,6 -11,6 -13,1 
Avskrivningar 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER +1,5 +0,1 +0,3 +0,1 -1,8 
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
ÅRETS RESULTAT  

 
+1,5 

 
+0,1 

 
+0,3 

 
+0,1 

 
-1,8 

Kostnadstäckningsgrad 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balansräkning, renhållning 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
TILLGÅNGAR 2015 2014 2013 2012 2011 
Anläggningstillgångar      
Renhållningsverk, miljöstationer 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
./. ackumulerade avskrivningar -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
      
Maskin- och inventarier 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 
./. ackumulerade avskrivningar -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 
Summa maskin- och inventarier 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 
      
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar 1,4 1,9 1,7 1,7 1,7 
Övriga fordringar och kassa bank 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa omsättningstillgångar 4,9 1,9 1,7 1,7 1,7 
SUMMA TILLGÅNGAR 5,1 2,1 2,0 1,8 1,9 
      
EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

     

Eget kapital 3,1 1,5 1,4 1,2 1,1 
därav: årets resultat 1,5 0,1 0,3 0,1 -1,8 
därav täckning enligt beslut       
Skulder      
Levarantörsskulder samt övrigt 2,0 0,6 0,6 0,6 0,8 
Summa skulder 2,0 0,6 0,6 0,6 0,8 
SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
5,1 

 
2,1 

 
2,0 

 
1,8 

 
1,9 
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Sammanställd resultat- och balansräkning, koncernen 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
Resultaträkning 

 2015 2014 2013 
Verksamhetens intäkter                           Not  1 +289.8 +252,4 +283,0 
Verksamhetens kostnader                       Not  2 -886.1 -838,6 -841,3 
Avskrivningar -55.2 -55,2 -57,2 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -651.5 -641,4 -615,5 
  

 
  Skatteintäkter +526,8 +507,0 +499,0 

Generella statsbidrag +149.1 +150,2 +144,7 
Totala skatteintäkter inklusive statsbidrag +675.9 +657,2 +643,7 
Finansiella intäkter +12,4 +11,0 +9,0 
Finansiella kostnader -22,3 -21,7 -23,1 
Finansiellt netto 

 -9.9 -5,6 -14,1 

RESULTAT FÖRE SKATT +14,5 5,1 +14,1 
Skatt -1,6 -2,1 -1,6 
  

 
 

  ÅRETS RESULTAT  +12,9 +3,0 +12,5 
 
 
Balansräkning 
TILLGÅNGAR 2015 2014 2013 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark, byggnader och anläggningar         Not 3  971.9 979,1 929,6 
Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 126.2 117,3 116,7 
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar  3.7 4,0 4,1 
Långfristiga fordringar 19.6 17,8 18,0 
Summa anläggningstillgångar 1 121,4 1 118,2 1 068,4 
    Omsättningstillgångar    
Värdepapperplaceringar 135,5 121,4 114,7 
Förråd m.m. 4.5 5,4 5,5 
Kortfristiga fordringar 63.4 50,0 64,3 
Skattefordran 3.1 1,9 0,0 
Kassa och bank 14.2 7,5 9,4 
Summa omsättningstillgångar 220,7 186,2 193,9 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 342,1 1 304,4 1 262,3 
    
SKULDER OCH EGET KAPITAL    
Eget kapital                                         Not 4 595,2 580,6 577,6 
Därav årets resultat +12.9 +3,0 +12,5 
Avsättningar 73.3 59,8 49,7 
    Skulder    
Långfristiga skulder 344,9 354,4 337,1 

Kortfristiga skulder                               Not 5 
 

328,7 
 

309,6 298,0 

Summa skulder 673.6 664,0 635,1 
    SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 342,1 1 304,4 

 
1 262,4 

    
ANSVARSFÖRBINDELSER    
Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt tom 971231 240,4 261,7 281,7 
Solidarisk borgen via Kommuninvest 338,1 371,7 292,1 
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Sammanställd resultat- och balansräkning, koncernen 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
Bolagens resultat och koncernresultat 
 
 

 
 

Vaggeryds 
kommun 

Vaggeryds 
Energi AB 

                
VSBO Totalt Koncernen 

Verksamhetens intäkter 190,7 78,6 68,6 337,9 289,8 

Verksamhetens kostnader -825,8 -64,5 -43,9 -934,2 -886,1 

Avskrivningar -39,1 -8,3 -7,8 -55,2 -55,2 
Verksamhetens nettokostnader -674,2 5,8 16,9 -651,5 -651,5 
  

  
  

  Skatteintäkter 526,8 0,0 0,0 526,8 526,8 

Generella statsbidrag 149,1 0,0 0,0 149,1 149,1 

Utdelning från dotterföretag 
  

  
 

-2,1 

Ränteintäkter 14,4 0,1 0,0 14,5 14,5 

Räntekostnader -11,2 -1,8 -9,3 -22,3 -22,3 
Resultat efter skatteintäkter 
och finansiellt resultat 4,9 4,1 7,6 16,6 14,5 
  

  
  

  Bokslutsdispositioner 0,0 -3,7 -1,5 -5,2  0,0 

Skatt 0,0 1,1 -1,6 -0,5 -1,6 
Årets resultat 4,9 1,5 4,5 10,9 12,9 

 
 
Finansiella nyckeltal 
 2015 2014 2013 
Räntabilitet på totalt kapital 2,6 % 1,9 % 2,8 % 
Nettokostnader/Totala skatteintäkter 96,4 % 97,6 % 95,6 % 
Rörelsekapital -100 -123 -104 
 
 
 
Info om justeringar i koncernbokslut     
                                                                                                                                                                                     Mkr 
Utfördelning Obeskattade reserver 36 mkr, balansräkning 

78 % till eget kapital 22 % Skatteskuld -30,8 
Eliminering Andelar o aktier i dotterföretag -19,4 
Eliminering  Interna borgensåtaganden (inom linjen) -313,5 
Eliminering  Förändring obeskattade reserver netto RR 

 +4,1 
Eliminering Utdelning från Vaggeryds Energi och VSBo -2,1 
 
 
Noter Sammanställd redovisning      
                                                                                                                                                                    Mkr 
Not 1 Eliminerade koncerninterna intäkter 48,1 
Not 2 Eliminerade koncerninterna kostnader 48,1 
Not 3 Mark o byggnad inkluderar exploateringsfastigheter 143,3 
Not 4 Eget kapital innehåller 78 % av obeskattade reserver 24,6 
Not 5 Kortfristig skuld innehåller uppskjuten skatteskuld 22% 6,2 
Not 6 Kreditlöfte V Kommun 230   V Energi  35  VSBo 10 210,0 
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Sammanställd resultat- och balansräkning, koncernen 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
 

 
 
 
Kassaflödesanalys, koncernen 
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

 
2015 

Resultat efter finansiella poster    14,5 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  
 

51,8 

Betald skatt   -1,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  49,7 
Ökning (-) Minskning (+) Kortfristiga fordringar   -13,5 

Ökning (-) Minskning (+) Förråd och varulager  0,9 

Ökning (+) Minskning (-) Kortfristiga skulder   11,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1,6 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Förvärv av andelar i dotterföretag  0,0 

Förvärv av anläggningstillgångar  -69,3 

Försäljning av anläggningstillgångar  12,9 

Kassaflöde från investerningsverksamheten   -56,4 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Upptagna lån   0,0 

Amortering av långfristiga skulder   0,0 

Utbetald utdelning   0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0,0 
ÅRETS KASSAFLÖDE   6,7 
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Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse 

  

(exklusive Räddningstjänst , Överförmyndare o Tekniska) 
Ordförande: Allan Ragnarsson  (m) 

Förvaltningschef: Bengt-Olof Magnusson 
Antal årsarbetare:  63,5 årsarbetare                        

Nettokostnad totalt:   58 445 tkr  
Nettokostnad per invånare:  4 370 kr 

 

 
 

 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Verksamhetens intäkter +63 695 +59 378 +61 675 +59 345 
Verksamhetens kostnader -119 699 -118 276 -116 310 -112 428 
Verksamhetens nettokostnader - 56 004 -58 898 -54 635 -53 083 
Finansiella kostnader -739 - 700 -725 -918 
Avskrivningar -1 702 -1 036 -1 626 -1 814 
Resultat efter avskrivningar -58 445 - 60 634 -56 986 -55 815 
Kommunbidrag +60 634 +60 634 +58 851 +56 301 

ÅRETS RESULTAT +2 189 0 + 1 865 +486 
Kommunstyrelsens resultaträkning inkluderar kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-
valtningsorgan och ansvarar för hela kommunens uveckl-
ing och ekonomiska ställning. 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och 
samordna bland annat: 
• kommunens ekonomi 
• utvecklingen av den kommunala demokratin 
• personalpolitik 
• översiktlig planering av mark och vatten 
• miljömålsarbetet 
• näringslivsfrågor 
• mark- och bostadspolitik 
• energiplanering 
• informationsverksamhet 
• kommunaltekniska frågor. 

 
I styrelsens styrfunktion ingår bland annat att:  
• utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för 

styrningen av hela den kommunala verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Kommunstyrelsen 
är även ansvarig nämnd för lokal beredskap vid krig och 
civila katastrofer samt arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för de kommunal-
tekniska frågorna och har för detta tillsatt ett tekniskt ut-
kott. Kommunstyrelsen är trafiknämnd. 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för 
den centrala arkivverksamheten. 
 
  

41



Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse 
 

  

 
MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET 
 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt
Befolkning/bostadsbyggnation 
Framtagande av bostadsbyggnadsprogram 
Verka för en integrerad boendemarknad 
Verka för att minst 50 lägenheter/år med varierad boendeform ska produceras 
Spelregler för bredbandsutbyggnad ska vara klara 

Minst 2 ekonomiska bredbandsföreningar har startat
Miljö 
Verkställighet enligt miljöprogrammet
Kommunal handläggning och service 
Utveckla det interna och externa digitala kommunikationssättet 

Förbättra resultatet i den externa servicemätningen avseende service och bemötande
Näringslivs/Arbetsmarknadspolitik 
Omtag avseende näringslivsfrågor och näringslivsråd 
Kompetensförsörjning 

Handel och service (Centrumutveckling)
Personalpolitik 
Kommunstyrelsen ska pröva frågan att se över och förnya det personalpolitiska programmet, 
ledarskap,underifrånperspektiv
Miljö

•        Energieffektivisera byggnader 
• Förbättra upphandling och inköp 
• Utveckla miljöperspektiv i fysisk planering och exploatering 
• Förbättra avfallshantering och källsortering i lokalerna 

• Järnvägens och kollektivtrafikens utveckling 

Jämställdhetsintegrering ska prioriteras och all statistik där så är möjligt könsfördelas 7

Kommunen är fortsatt en drivande aktör för en elektrifiering och modernisering av järnvägen, där sträckan 
Värnamo-Jönköping är utpekad som brist i den nationella planen

8

Med ett miljöprogram som ersätter tidigare miljö-policy, miljöprogram, riktlinjer för anpassad upp-handling och 
energi- och klimatstrategin skapas ytterligare kraft och tydlighet i miljöarbetet

9

Genom antagande och implementering av ett bo-stadsbyggnadsprogram stärker kommunen sin 
boendeutveckling i syfte att nå befolkningsmålet på 14.000 invånare år 2025

10

Kommunen fortsätter arbeta aktivt och i bred samverkan med andra aktörer för att skapa möjligheter till 
arbete, sysselsättning och egen försörjning för arbetslösa. Kommunen utvärderar medverkan i projektet 200 i 
praktiken

11

Arbetet med kommunens vision, värdegrund och ständiga förbättringar fördjupas och kopplas till ett 
chefsutvecklingsprogram för samtliga kommunens chefer

12

Kommunens strategiska marknadsföring, med särskilt fokus på befolkningsutvecklingen, har i den med 
näringslivet gemensamma marknadsplanen kopplats till vision, värdegrund och full-mäktiges övergripande mål 
som mäts genom: o SCBs medborgarundersökning 
o Svenskt näringslivs ranking 
o SCBs statisk för befolkningstillväxt 

o kännedom och acceptans på kortare sikt och attityder till kommunen som plats på längre sikt
En idékatalog för att visualisera förbättrings-, vis-ions- och värdegrundsarbetet tas fram i syfte att ta vara på 
styrkor och leda vårt arbete mot visionen

14

Aktivt medverka till att starta fler sociala företag 15

Ett ungdomsforum/råd tillskapas för att ta tillvara på ungdomarnas röst i utvecklingen av samhället och 
kommunens verksamheter med särskilt fokus på de områden och frågor som framkom vid ungdomsenkäten 
LUPP (t.ex. skolan, skol-mat/dialog med kostpersonal, mötesplatser, fy-sisk planering) 

16

All planering och enskilda uppdrag ska, där så är möjligt, ske med koppling till långsiktig ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet och FN:s barnkonvention .

17

1

2

3

6

13

4

5
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Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse 
 

  

 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
Kommunen är en pådrivande kraft i de externa samarbeten där vi ingår och ar-
betet präglas av omvärldsbevakning och öppenhet med kommuninvånarna i fo-
kus 

18    

Genom marknadsföring och samverkan med näringsliv och logistikaktörer bidrar 
kommunen till ökad konkurrenskraft och positiv miljöpåverkan genom att fler 
transporter kan gå från väg till järnväg 

19    

Det interna kommunikationsarbetet utvecklas ytterligare genom förändrade ar-
betssätt utifrån det nya intranätet och ökad kunskap och engagemang i verk-
samheternas kommunikationsarbete 

20    

Kommunens externa webbplats omarbetas och realanseras – struktur, sökbar-
het, innehåll och e-tjänster ses över 

21    

Marknadsplanen revideras i samband med att kommunfullmäktiges övergri-
pande mål för mandatperioden 2015-2018 ses över 

22    

Försörjningsstöd . För nybesök ska tiden från tidbokning till beslut vara högst 
tre veckor, under förutsättning att sökande lämnat in fullständiga underlag 

23    

Fortsätta arbetet med Energieffektiviseringen, både när det gäller att ersätta 
gamla ventilationsaggregat med nya och inventera gamla energislukande be-
lysningsarmaturer på våra skolor, med nya energisnåla 

24    

Kommunens beslutsfattande:  25    
• Lyfta fram beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på hemsi-

dan och i sociala medier.  
    

• Via en checklista säkerställa att alla beslut i KS har beaktats ur jämställd-
hets-, miljö- och barnperspektiv 

    

Kommunal handläggning:  26    
• Förbättra det interna kommunikationsarbetet genom en koncernövergri-

pande kommunikationsstrategi kopplad till kvaltetsarbetet och användandet 
av gemensamt intranät och mejlsystem, kalenderfunktion, telefoni och be-
mötande 

    

• Införande av e-tjänster för allmänheten      
• Fortsatt utveckling av platina som dokumenthante-ringssystem och nämnd-

administration med mer ge-mensamma rutiner för nämnderna  
    

• Det systematiska kvalitetsarbetet ska stödja arbetet med bemötande och 
service 

    

Befolkning och boende:  27    
• Exponera kommunen som boendekommun på hemsidan     
• Marknadsföra platsen/kommunen som boendekommun via sociala och öv-

riga medier  
    

• Verka för att byggnationen ska vara anpassad till platsen och med en god 
kvalité.  

    

• Mentorskap för ekonomiska bredbandsföreningar      
• Anslutningspunkterna för bredband ska vara klara     
• Tillgängligheten för bredband ska ha ökat från 37 % till 60 %      
• Öka trafikutbudet av kollektivtrafik med 5 %      
Personalpolitik:  28    
• Framtagande av personalpolicy      
• Långsiktig kompetensutveckling och mentorskap kopplat till ledar-

skapsutecklingsprogram  
    

• Samverkansgrupp inom kommunledningskontoret      
• Stärka bilden av våra arbetsplatser internt genom berättelser bland annat 

på intranätet  
    

• Stärka den interna samhörigheten och samarbetet     
• Arbetsmarknadsenhet: Målet är att 25 personer mellan 2014 och 2015 ska 

få en välfärdsanställning. Vi ska skriva in 110 personer på AME och av dem 
ska 40 personer gå till självförsörjning genom arbete eller studier. Från IFO 
ska vi ta emot minst 35 personer och 40 % ska ha lämnat försörjningsstöd-
et efter insats. Från AF/FK kan vi ta emot 55 personer för 2015 

29    

• IT: Det finns en plattform på plats för hantering av mobila enheter på ett en-
kelt, säkert och effektivt sätt 

30    

• Ny informationssäkerhetsplan framtagen, genomarbetad och beslutad 31    
 
  

43



Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse 
 

  

 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
Samtliga enheter inom kommunen har en gemensam struktur och bas avse-
ende våra system, t.ex. samma e-postsystem inom alla förvaltningar 

32    

E-tjänsteutvecklingen har kommit en bra bit på väg och att vi kan påvisa nyttan 
med denna satsning. 

33    

Fortsätta stödja utbyggnaden av bredband på landsbygden 34    
Televäxel: För att kunna hålla en hög servicegrad inhämtas regelbundet aktuell 
information från alla verksamheter. Informationen bidrar till att man lätt och 
snabbt ska komma i kontakt med rätt person som söks 

35    

Televäxel: Utbildning av personal i – Stressiga och besvärliga samtal - bidrar till 
en ökad servicegrad och trygghet i bemötandet 

36    

Flyktingverksamhet: Fortsätta att aktivt jobba för att så många flyktingar som 
möjligt ska ha arbete eller en sysselsättning på sitt arbetsutbud. Att försöka få 
det civila samhället att öka sitt intresse för integrationen. Arenor där nykomna 
flyktingar och all-mänheten kan träffas under gemensamma aktiviteter är bästa 
sätet att underlätta integrationen och motverka främlingsfientlighet 

37    

Löneadministration  
Att utbetala rätt lön i rätt tid. Det är viktigt att hela processen kring lönehante-
ringen blir rätt i alla led. Arbete med att utveckla arbetssätt, metoder och teknik 
pågår konti-nuerligt genom att bland annat utbilda chefer och administratörer 

38    

   Lönepolitik  
Kommunens arbete kring lönepolitik är viktigt för att attra-hera och behålla per-
sonal god kompetens i kommunen. Översyn av lönesättningsprocessen 

39    

 Rekrytering  Stödja verksamheterna i rekrytering av kompetent personal i alla 
nivåer. Arbeta för att det externa rekryteringsarbetet når rätt kanaler, visa en 
positiv bild vid t ex annonsering för att stärka platsen Vaggeryds kommun 

40    

Friskvård och Hälsa Förbyggande arbetet för att förhindra ohälsa samt rehabi-
litering.  
Mål att minska sjukfrånvaron och öka frisknärva-ron.  

41    

Kompetensutveckling Kompetensutveckling för all personal är en viktig fråga 
för kommunen som arbetsgivare. Genomföra interna utbild-ningar inom arbets-
miljö, arbetsrätt, diskriminering, rekry-tering, hälsa och friskvård. Speciell vikt 
kommer att läg-gas kring ledarutveckling för att stödja ledarskap i det på-
gående visions, värderings och kvalitetsarbetet.  

42    

Arbetsmiljö  
Driva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete ut ifrån lag-stiftning, författningar, 
och avtal. Det strategiska arbetet sker via den centrala samverkansgruppen i 
partsamver-kan.  
 

43    

Medarbetarenkät 2015 44    
Näringsliv Arbeta för ökad exponering och marknadsföring av kommunen som 
boende- och etableringsort tillsammans med aktörer i samhället såsom hand-
lare, mäklare, byggföretag och föreningar. 

45    

Arbeta för att stärka samarbetet och företagandet inom handels-, service- och 
tjänstesektorn i syfte att skapa attraktiva och levande centrum 

46    

Bygg o Plan Generera primärkarta utifrån beslut om verksamhetsområden för 
kommunalt vatten och avlopp i omvandlingsområden 

47    

Trafik: En rapport som belyser möjligheterna att ut-veckla busstrafiken i kom-
munen mellan noderna Hok, Vaggeryd, Skillingaryd, Klevshult tas fram. Även 
möjligheterna att på sikt hitta kopplingar mellan skoltrafik och linjetrafik ingår i 
utredning-en. 

48    

Försäkring Att genom goda rutiner, incitamentsskapande ersättningsmodeller 
samt förebyggande arbete säkerställa att verksamheten kan bedrivas stör-
ningsfritt och att kostnader skall minimeras 

49    

Turism  50    
• Fortsätta utveckla informationsmaterialet för turister i samverkan med han-

del och lokala turismaktörer  
    

• I samarbete Vaggeryds Näringslivsråd informera och inspirera till samver-
kan och användande av modulen för bokningsbara paket i IT-verktyget 
Citybreak 
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KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE:  
6, Energieffektivisera byggnader. Delvis uppfyllt. Det på-
går och kommer att göra så i 5 – 6 år till, innan vi är klara. 
20, Föreningarna har fått positiva förhandsbesked men 
stödet kommer att fortsätta även under själva byggnat-
ionen. 
21,Arbetet fortsätter oavbrutet 
 
23, I de allra flesta fall har tiden från tidbokning till beslut 
varit högst tre veckor. I enstaka fall har väntetiden blivit 
fyra veckor. Akuta bedömningar görs dock alltid samma 
dag. 
26: 
• Förbättra det interna kommunikationsarbetet genom 

en koncernövergripande kommunikationsstrategi 
kopplad till kvaltetsarbetet och användandet av ge-
mensamt intranät och mejlsystem, kalenderfunktion, 
telefoni och bemötande – arbetet pågår 

• Införande av e-tjänster för allmänheten – vissa e-
tjänster har utvecklats, bland annat e-identifiering 

•  Fortsatt utveckling av platina som dokumenthante-
ringssystem och nämndadministration med mer ge-
mensamma rutiner för nämnderna – arbetet pågår 
men försenades av en systemuppdatering under år 
2015 som störde de sedan tidigare gemensamma 
mallarna för nämndsadministration 

•  Det systematiska kvalitetsarbetet ska stödja arbetet 
med bemötande och service – ett arbete har startats 
upp 

 
27, En ny busstur med linje 136 från Jönköping-Vaggeryd 
/ Skillingaryd samt tillkommande tågtur motsvarar ca 5%. 
Bussturen visade i början av 2016 en ökning på 23% för 
linje 136. 
 
28,Någon lämplig utbildning för personalen har ej funnits 
att deltaga i. Målet  förs över till 2016. 
Personalpolicy på internremiss i början av 2016. 
 
29, Arbetsmarknadsenhetens mål har varit att 25 perso-
ner mellan 2014 och 2015 ska få en välfärdsanställning. 
Resultatet blev 22 personer fram till sista december 2015. 
I praktiken var ytterligare 2 klara för anställning men på 
grund av julhelgerna fördröjdes processen och sjösattes 
som först under första delen av januari 2016. Vi har haft 
140 inskrivna i verksamheten varav 60 personer gått vi-
dare till studier, arbete eller sjukersättning. Utöver det har 
verksamheten även administrerat sommarens ferieprakti-
kanter och 2015 var antalet 64.  
Från IFO ska vi ta emot minst 35 personer och vi har tagit 
emot 55 personer. 40 % ska ha lämnat försörjningsstödet 
efter insats och det målet är uppnått. Av de 55 vi har tagit 
emot har 22 personer erhållit anställning vilket på sikt le-
der till självförsörjning. Från AF/FK är målet att vi ska ta 
emot 55 personer och vi har tagit emot 66 personer från 
AF/FK.  
 

 
 
37, Avtalet med migrationsverket är 35 personer på års-
basis. Vi har tagit emot 28 personer. 6 barn och 8 av de 
28 är kvotflyktingar. Anledningen att vi inte kommer upp i 
avtalets nivå är bristen på bostäder. Enbart för 13  
mottagna har vi kunnat lösa boendefrågan för. Reste-
rande inflyttade har flyttat in på eget initiativ med egna 
boendelösningar i kommunen (s.k. EBO).  De flyktingar 
som kommer som EBO räknas inte in i avtalet. Arbets-
förmedlingen har huvudansvaret för etableringen de 
första 2 åren och behöver man därefter försörjningsstöd 
söker man det på AME. Målsättningen under 2015 har 
varit att aktivt jobba för att så många flyktingar som möj-
ligt ska få arbete eller sysselsättning samt att i övrigt ar-
beta för integration i civilsamhället. Vi ser att vi har en 
hög måluppfyllelse här, då flera ur flyktinggruppen har 
gått ut i arbete, praktik eller studier. Det finns en plan i 
alla individärenden och hög nivå av sysselsättning i mål-
gruppen. Under 2015 har 3 individer blivit pensionärer, 6 
ur flyktinggruppen har fått en välfärdsanställning, varav 1 
har fått tillsvidareanställning. 7 individer har fått reguljära 
anställningar. Samverkan har skett både med både frivil-
ligorganisationer, kommun och näringsliv.  
 
38. Lönerna har utbetalats enligt plan.  
 
39, Arbetet är påbörjat med ett lokalt lönepolitiskt pro-
gram 
 
40,Ny kanaler för annonsering, Facebook ger gott resultat 
 
41, Friskvård och hälsa, ökad sjukfrånvaro 2015 6,4%. 
Högt deltagande i friskvårdsaktiviteter, föreläsningar, 
dans och tävlingar. Ny utförare av företagshälsovård 
upphandlad. 
 
42 Kompetensutveckling, Chefsutvecklingsprogram, ar-
betsmiljö, missbruk/riskbruk, lönesättning 
Arbetsmiljö, Brister finns i kommunens systematiska ar-
betsmiljöarbete. Behov av stödjande digitala system. 
Medarbetarenkät, genomförs nov/dec 
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DRIFTREDOVISNING, TKR 
Bokslut  

2015 
Budget 

2015 Avvikelse 
Bokslut 

2014 
Budget 

2014 
Kommunfullmäktige 521 470 -51 676 470 
Kommunstyrelse 5 279 3 988 -1 291 3 970 3 601 
Utvecklingsprojekt 1 954 2 420 466 2270 2 700 
Kommunledningskontor 18 374 18851 477 17 972 18 982 
IT-kommunikation och tele-
växel 6 278 6 454 176 5 946 6 477 
Fastighetsförvaltning 415 0 -415 0 0 
Arbetsmarknadsåtgärder 6 209 6 599 390 5 669 6 336 
Flyktingmottagning 179 0 -179 1 589 2 077 
Försörjningsstöd 10 405 10 526 121 9 690 7 771 
Fysisk planering 950 1240 290 1 011 1 233 
Kollektivtrafik 10 16 6 468 416 
Övrig verksamhet 7 871 10 070 2 199 9 995 8 788 
 
TOTALT 58 445 60 634 2 189 56 986 58 851 
 
 
  
NYCKELTAL  
Antalsuppgifter: 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut  
2013 

Bokslut                              
2012 

Bokslut 
2011 

Manuella leverantörsfakturor 2 523 2 654 2 536 2 157 2 205 
Scannade leverantörsfakturor 11 099 12 367 14 554 16 070 16 615 
Elektroniska fakturor 21 095 18 206 13 113 10 329 9 910 
Elektroniska beställningar 3 300 3 270 2 795 2 640 2 700 
Bokföringsorder 950 1 089 1 068 1 145 1 039 
Elektroniska Bokföringsorder 2 263 2 334 2 311 2 142 1 989 
Dagrapportsposter 3 200 2 441 2 736 2 849 2 959 
Allmän fakturering antal 44 295 40 817 41 465 41 741 42 464 
Ramavtal samt övriga avtal 362 358 325 307 301 
Upphandlingar 56 64 41 49 40 
Diarieförda ärenden 597 594 492 547 649 
Beräknade löner  20 215 19 074 17 853 19 022 19 868 

 
 
 
EKONOMISK ANALYS 
Kommentarer över avvikelser mot anslagen budget 
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt ekonomiskt resul-
tat, i jämförelse med budget, uppgående till 2,2 miljoner 
kronor. Orsak till överskottet är flera och består av både 
positiva och negativa kostnads- och intäktsavvikelser. 
Genomgående kan man konstatera att verksamheterna 
generellt både hållit sina personalbudgetar och genererat 
ett överskott. Störst enskilda avvikelse på program-

/verksamhetsnivå uppvisar ”Personalvård och personal-
utbildning”, med överskott på 1,3 miljoner kronor, och 
”Kommunstyrelsen”, med underskott på 1,5 miljoner kro-
nor. Föregående års största avvikelse stod programmet 
”Försörjningsstöd” för, på minus 1,9 miljoner kronor. Bud-
geten för detta program förstärktes kraftigt under 2015, 
vilket har lett till att man i år redovisar ett mindre överskott 
på 100 tusen kronor.

 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER KOMMUNSTYRELSEN 2015 
Befolkningsutveckling och bebyggelse 
Befolkningsutvecklingen var fortsatt positiv i kommunen 
år 2015. 
 
Under 2015 färdigställdes 52 lägenheter i kommunen, 
varav 15 är villor. Vid årsskiftet 2015/2016 pågår byggan-
det av 29 nya lägenheter, varav 13 är villor. Målet är att 
minst 50 bostäder om året ska byggas. 
 
Strategiskt boendeutvecklingsprogram 
Kommunledningskontoret har getts i uppdrag att ta fram 
ett strategiskt boendeutvecklingsprogram. 
 
Programmet är indelat i tre delar: 

 Del 1 Nulägesanalys är en fakta- och analysdel 
som utgör underlag för kommunens bostadspoli-
tiska mål och riktlinjer. Denna del går inte upp 
för politiskt beslut. Färdigställdes hösten 2015. 

 

 Del 2 Mål och riktlinjer 2015-18 beskriver politi-
kens ambitioner med boendeutvecklingen till-
sammans med de strategier som krävs för att 
förverkliga dem. Målen är tidssatta och ansvars-
fördelade. Denna del antas av kommunfullmäk-
tige för mandatperioden 2015-2018 och revide-
ras vart fjärde år. 

 
 Del 3 Handlingsplan 2015-2018 redogör för pla-

nerade åtgärder för att nå uppsatta mål. Hand-
lingsplanen revideras årligen och beslutas av 
kommunstyrelsen. 

 
 
Sverigeförhandlingen och satsningen på nya stam-
banor för höghastighetståg 
Under 2015 arbetade berörda kommuner med att ta fram 
underlag som beskriver nyttorna av en framtida höghas-
tighetsbana. Nyttorna är direkt kopplade till famtida stat-
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ionslägen med omgivande influensområde. Trafikverket 
beskrev i sitt underlag att en station för regionala snabb-
tåg skulle kunna placeras mellan Skillingaryd och Vagge-
ryd. Baserat på detta beskrev kommunen möjligheter och 
uppskattade effkter av en station. 
 
Den 1 februari 2016 tillkännagav Sverigeförhandlingen 
sitt val av sträckning och vilka kommuner som var aktu-
ella för ett stationsläge. I länet föreslås stationer i Tranås, 
Jönköping och Värnamo kommuner. Dessa kommuner 
kommer under 2016 att förhandla om medfinansiering 
med Sverigeförhandlingen.  
 
Region Jönköpings län förväntas inte medfinansiera, men 
kommer att förhandla om avtal som syftar till att säker-
ställa en god uppkoppling till det nya järnvägssystemet. 
Regionen kommer också att samordna markfrågor till-
sammans med kommuner som berörs av banans drag-
ning. Om regeringen beslutar att dra banan via Jönköping 
och Värnamo kommer banan att dras genom Vaggeryds 
kommun, detaljerna för detta återstår att belysa. 
 
Bredband på landsbygden  
Kommunen har aktivt stöttat arbetet med att få bredband 
på landsbygden. Två mycket aktiva bredbandsföreningar 
finns, Östra Fiberföreningen och Västra Fiberföreningen. 
Östra Fiberföreningen fick i början av 2016 ett positivt 
förhandsbesked från Länsstyrelsen gällande ansökan om 
bidrag för investeringen. 
 
Årets underleverantör - kommunens möbelindustri  
I samband med Möbelriksdagen i Växjö januari 2016 ut-
sågs Anderssons Mekaniska AB till Årets underleveran-
tör. Vid Stockholm Furniture and light / Möbelmässan ut-
sågs stolen Hammock av Axel Bjurström, David Design, 
till Årets Stol av Elle Decoration. Underredet tillverkas av 
Anderssons Mekaniska. 
  
Händelser inom ekonomienheten 
Enheten har i september fått en ny ekonomichef Patrik 
Eurenius som tidigare jobbade i Åmåls kommun.  
 
Arbetet har fortsatt att effektivisera redovisning och upp-
handling med modernt IT-stöd. 
Under året har det gamla webbaserade ekonomiuppfölj-
ningssystemet webinfo ersatts med ett betydligt moder-
nare system som heter Info-key.  
Under året har 56 upphandlingar genomförts , däribland 
två stora ,nämligen städentreprenad och livsmedel. Upp-
handlingarna har varit uppdelade så att små och medel-
stora företag haft möjlighet att lämna anbud på vissa pro-
dukter och tjänster. Upphandlingarna föll väl ut.  
 

Skuldsanering 
Året har varit intensivt med en kraftig ökning av antalet 
sökande om skuldsanering som har förmedlats via kom-
munens service. Totalt har 19 ärenden insänts under 
året. Snittet under åren 2007-2014 uppgår till 13 (40% 
ökning från föregående år). 
Samma tendens till ökat antal ansökningar finns över 
hela landet, men inte så kraftig som i Vaggeryd. Det har 
för landet som helhet resulterat i köer för handläggning av 
ansökningarna på f.n. omkring 7-8 månader. Regeringen 
har därför beslutat om ett resurstillskott för budgetåret 
2016/17 till kronofogden. Detta har inneburit att tre nya 
handläggningsteam har inrättats i landet och dessutom 
ett virtuellt team fördelat på de olika befintliga teamen. 
Särskilt uppmärksammas också skuldsanering för fortfa-
rande verksamma företagare i den nya strategin. 
Kronofogden har beslutat om skuldsanering alt inledning i 
tolv ärenden. Detta har inneburit att 7,3 Mkr i skulder har 
kunnat avskrivas (4,9 Mkr föregående år). Tre avslag no-
teras och en återkallad ansökan. 
Deltagande har skett i kronofogdens information i Kalmar 
inför kommande nyheter på området. Likaså har delta-
gande skett i de nätverksträffar, som arrangerats inom 
länet (Värnamo och Vetlanda). 
Kostnaderna för verksamheten uppgår till 86,1 tkr (80,1 
tkr 2014). 
De totala skulderna hos kronofogden för Vaggeryds del 
har ökat från 56,2 Mkr (378) till 63,4 Mkr (383). För ung-
domar 18-25 år har däremot skulderna glädjande minskat 
från 1,1 Mkr till 734,4 tkr. 
För barn och ungdomar (0-17 år) har skulderna dock ökat 
något till 47.565 kr.  
Antalet ansökningar i länets kommuner enligt kronofog-
dens statistik, inom parantes 2014 års ansökningar: 
 
Aneby 14 (8) 
Gnosjö 7 (13) 
Mullsjö 10 (14) 
Habo 6 (4) 
Gislaved 36 (33) 
Vaggeryd 21 (15) 
Jönköping 145 (119) 
Nässjö 41 (34) 
Värnamo 25 (21) 
Sävsjö 14 (10) 
Vetlanda 17 (24) 
Eksjö 23 (21) 
Tranås 25 (20) 
Länet 384 (336)  
Landet 11258 (10071)  
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Händelse inom arbetsmarknadsenheten (AME) och 
flyktingmottagningen  
 
Enheten har i augusti fått en ny enhetschef Jenny An-
dersson som tidigare jobbade inom kommunens individ 
och familjeomsorg.   
 
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att samordna och 
driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen. 
Arbetet under har bland annat präglats av utformandet av 
överenskommelsen med arbetsförmedlingen gällande 
ungdomar (DUA). Samverkan med arbetsförmedlingen 
har utökats under året. Detta har märkts främst på led-
ningsnivå. Inskrivningarna i verksamheten skulle ha kun-
nat vara högre. Det varit tydligt att arbetsmarknadsåtgär-
den FAS 3 avvecklats och den nya åtgärden, extra jobb, 
inte kommit igång.  
 
Projektet 200 i praktiken i samverkan med bl.a. Närings-
livsrådet har pågått under året men avslutas nu. Lärdo-
marna av projektet ska tas med in i 2016. Förhoppnings-
vis kan DUA vara till hjälp i detta.  
 
AME forsätter att arbetar aktivt med metoden Supported 
Employment (SE). Metoden är ett stöd för individen att 
söka, få och behålla ett arbete. Arbetsmarknadsenhetens 
SE-coach arbetar intensivt med att knyta arbetsgivarkon-
takter och stötta individen ut i lönearbete. Den utvärde-
ring som är gjord påvisar att metoden har effekt. Vi har 
under året initierat samverkan med vård och omsorg om 
att samverka gällande SE.  

Arbetet med välfärdanställningar har pågått under 2015. 
Administrationen av välfärdsanställningar har skett i sam-
verkan med individ och familjeomsorgen, arbetsmark-
nadsenheten och de arbetsplatser inom kommunen som 
berett plats åt personerna i sin verksamhet. Sammanta-
get har välfärdsanställningarna haft ett positivt utfall och 
beslut har fattats under året att fortsätta med modellen 
även under år 2016. 

Hösten har även präglats av en uppstart av mötesplats 
Vaggeryd och Skillingaryd som är en samverkan mellan 
socialnämnden, AME och kyrkorna i kommunen. Verk-
samheten ska främst vara en behandling och-
sysselsättningsverksamhet för personer med beroende-
problematik.  
 
När det gäller flyktingmottagningen så har vi under 2015 
har startat upp ett projekt ”Supported Residence” där 
målsättningen är att underlätta etableringen av nyanlända 
i Vaggeryds kommun med fokus på boendelösningar och 
förbättrad kommunikation. Projektet är ett s.k.§37 projekt 
och har sökts från länsstyrelsen. Samverkan med det 
kommunala bostadsbolaget, privata hyresvärda samt 
stöd för bättre kommunikation för boende på landsbygden 
finns med i projektet. 
 
Självklart har även vår verksamhet präglats av årets 
ökade flyktingströmmar och fokus på flyktingfrågorna. En 
analys har gjorts under året gällande vad detta kan inne-
bära. Det blir en utmaning framöver för flyktingmottag-
ningen att hantera ett ökat mottagande, stötta i integrat-
ionen och framför allt finna bostäder till våra nyanlända.  
 

 
PERSONAL , ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL 
Under 2015 har sjukfrånvaron ökat ytterligare från 5,8% 
2014 till 6,4%. Trenden i landet visar också på en fortsatt 
ökande sjukfrånvaro. Psykisk ohälsa är den grupp som 
ökat mest de senaste två åren. 
Under 2015 har ett omfattande förebyggande åtgärder 
satts in i form av friskvårdsaktiviteter, stegtävling med ca 
500 deltagare, föreläsning Olof Röhlander 360 deltagare, 

dans, 40 deltagare.  
Analyser av sjukfrånvaron har gjorts inom förskola som 
fått en kraftigt ökad ohälsa. 
Arbetsplatskartläggningar har genomförts vid ett antal ar-
betsplatser som uppvisar problembilder, via företagshäl-
sovård och externa konsulter.

 
 
INTERN KONTROLL 
Redovisas separat 
 
FRAMÅTBLICK 
 
 
Kommunstyrelsens mål för 2016: 

 Befolkningsutveckling / bostadsbyggnation 
Aktiviteter enligt handlingsplan för boendeut-
vecklingsprogram 
Verka för en integrerad bostadsmarknad 
Verka för att minst 50 lägenheter per år med va-rierad 
upplåtelseform ska produceras 
Fortsätta arbete med bredbandsutveckling på landsbyg-
den 
 

 Miljö 
Verkställighet enligt miljöprogram 

 
 
 

 Kommunal handläggning och service 
Utveckla det externa och det interna digitala kommunikat-
ionssättet 
 

 Näringslivs- och arbetsmarknadspolitik 
Utveckla arbetssätt för näringslivsfrågor och nä-
ringslivsråd 
 

 Personalpolitik 
Översyn av personalpolitiska programmet 
Fortsätta satsningen på kommunens ledar-
skapsutveckling 
Underfrånperspektiv 
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Ordförande: Allan Ragnarsson (m) 
Förvaltningschef: Fredrik Björnberg 

Antal anställda: räddningstjänst deltid: 34 
Antal årsarbetare adm. 4 

Nettokostnad totalt: 9 837 tkr. 
Nettokostnad per invånare: 736 kr. 

 
 

 
 

RESULTATRÄKNING, TKR 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Bokslut 

2014 
Budget 

2014 
Verksamhetens intäkter +1 996 +1 506 +1 251 +1 408 
Verksamhetens kostnader -11 227 -10 967 -10 417 -10 807 
Verksamhetens nettokostnader -9 231 -9 461 -9 166 -9399 
Finansiella kostnader -49 -45 -64 -65 
Avskrivningar -557 -567 -572 -577 
Resultat efter avskrivningar -9 837 -10 073 -9 802 -10 041 
Kommunbidrag +10 073 +10 073 +10 041 +10 041 

ÅRETS RESULTAT +236 0 +239 0 
     
     
 
RÄDDNINGSTJÄNSTENS UPPGIFTER 
Kommunen har ett ansvar att arbeta utifrån ett antal 
lagstiftningar inom området trygghet och säkerhet. De 
lagstiftningar det till största delen handlar om är ”Lag 
om skydd mot olyckor”, ”Lag om brandfarliga och ex-
plosiva varor” samt ”Lag om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap”. 
I Vaggeryds kommun har räddningstjänsten ansvar för 
att samordna arbetet inom trygghets- och säkerhetsom-
rådet. 
Räddningstjänsten arbetar utifrån ovanstående med 
förebyggande verksamhet mot bränder och olyckor. En 
viktig del av denna verksamhet är utbildning och råd-
givning till allmänheten och andra utanför räddnings-
tjänstens organisation.  

Räddningstjänsten ska även ha en beredskap för att 
ingripa vid brand, trafikolycka, ras, översvämning, ut-
släpp av farligt gods, oljeskada med mera. 
Räddningstjänsten har skrivit avtal med Regionen om 
att inom Vaggeryds kommun åka på hjärtstoppsassi-
stans. Andra uppgifter som utförs enligt avtal är till 
exempel restvärderäddning och lyfthjälp. 
Området trygghet och säkerhet omfattar inte bara 
olyckor utan även till exempel lokalt brottsförebyggande 
arbete, kommunens interna säkerhetsarbete samt kris-
hantering i ett vidare perspektiv inklusive planering för 
civilt försvar. Kommunens säkerhets- och beredskaps-
samordnarfunktion tillhör därför räddningstjänsten. 
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MÅLUPPFYLLELSE RÄDDNINGSNÄMND 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     

RÄDDNINGSNÄMNDENS PRIORITERADE MÅL 

 
Den enskildes egen förmåga stärks genom utbildning och information  
 

1 
   

 
Ett brett och samordnat förebyggande arbete mot brott, olyckor och kriser sker  
 

2 
   

 
En god förmåga att agera vid inträffade olyckor och kriser upprätthålls och att 
tillsyn och kontroll av särskilt farliga verksamheter genomförs  
 

3 

   

 
Samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv sker  
 

4 
   

 
Ständig förbättring genom uppföljning och analys sker 
 

5 
   

RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAMHETSMÅL AVSEENDE RÄDDNINGSTJÄNST 

 
Motsvarande 8% av kommunens invånarantal ska erhålla information eller ut-
bildning kring hantering av olyckor och första hjälpen  
 

6 

   

 
Räddningstjänsten ska initiera och stötta ett aktivt säkerhetsarbete i kommu-
nens olika verksamheter  
 

7 

   

 
Räddningstjänstens skadeavhjälpande personal ska genomgå minst 60 timmars 
kompetensförvaltande och kompetensutvecklande utbildning och övning  
 

8 

   

 
Tillsyn ska ske i 10 av de verksamheter i kommunen vilka bedöms ha hög san-
nolikhet för stora konsekvenser i händelse av utbruten brand  
 

9 

   

 
Samtliga remisser från annan myndighet ska besvaras. 
 

10 
   

 
Räddningstjänsten ska aktivt arbeta i de sammanhang som stärker kommunens 
förmåga att hantera olyckor, störningar och kriser. Detta ska ske såväl inom 
kommunens egen organisation som på lokal, regional och nationell nivå  
 

11 

   

 
Aggregerade erfarenheter från genomförda räddningsinsatser ska tas fram i 
samarbete med räddningstjänsterna i länet  
 

12 

   

RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAMHETSMÅL AVSEENDE BEFOLKNINGSSKYDD OCH KRISBEREDSKAP 

 
Kommunens beredskapssamordnare ska aktivt leda kommunens arbete med 
risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering i nära samarbete med 
andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt.  
 

13 

   

 
Kommunens varningssystem ska underhållas på en adekvat nivå i linje med det 
statliga uppdrag kommunen har  
 

14 

   

 
Eventuella nya uppdrag krisberedskapsområdet ska kunna initieras och hante-
ras 
 

15 

   

 
En omvärldsbevakning inom krisberedskapsområdet ska ske av beredskaps-
samordnaren  
 

16 
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Räddningstjänst 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
 
Införa nytt system för övningsplanering samt övningsuppföljning 
 

17 
   

 
Införa nytt system för hantering av fordons/materiels status, underhåll, kon-
trollintervall 
 

18 

   

 
Dokumentera administrativa rutiner 
 

19 
   

RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL FÖR MILJÖARBETET 

 
Samordning av transporter ska ske i möjligaste mån. 
 

20 
   

 
Virtuella möten (webb/telefon) utnyttjas inom RäddSamF för att minska miljöpå-
verkan. Planering pågår i kvalitetsprojektet att införa e-learning vilket också 
minskar resandet  
 

21 
   

 
Beställningar till förvaltning samordnas och sker vid så få tillfällen som möjligt  
 

22 
   

 
Arbetar med källsortering i möjligaste mån. 
 

23 
   

 
Arbetar med att införa nya arbetsmetoder och ny teknik som har en lägre miljö-
påverkan, till exempel minskad skumanvändning  
 

24 
   

 
Använder de nationella Miljörestvärdeledarna vid så många insatser med ut-
släpp som möjligt. Detta ger väl genomförda insatser samt lägre miljöpåverkan 
på mark och vatten. 
 

25 
   

 
  
KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE:  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att måluppfyllelsen är 
god. Dock har visst arbete behövt prioriteras ned och 
därmed inte blivit slutfört under 2015 som förväntat. 
Respektive mål kommenteras separat nedan. 
 

1. Räddningstjänsten har aktivt arbetat med ut-
bildning och information med ett brett mål-
gruppsperspektiv.  

2. Det har bedrivits ett aktivt arbete med att nät-
verksbyggande och påverkan på berörda 
grupperingar där dessa frågor hanteras. 

3. Det har bedrivits en omfattande utbildnings-
verksamhet för räddningstjänstens personal. 
Under året har de verksamheter som tidigare 
klassats som särskilt farliga förändrat sin verk-
samhet och därmed fallit utanför dessa krite-
rier. 

4. Omfattande samverkan sker löpande med till 
exempel RäddSam F, F-Samverkan, POSOM 
ledningsgrupp, Lokalt BRÅ. 

5. Arbetet inom ramen för kommunens kvalitets-
arbete har påbörjats men inte kommit så långt 
som målsättningen var. 

6. Räddningstjänsten har mött ca 1 200 perso-
ner, vilket motsvarar 9% av befolkning, vid 
olika utbildnings-/informationstillfällen. 

7. Räddningstjänsten har vid ett flertal tillfällen  
både initierat och deltagit i olika verksamhet-
ers säkerhetsarbete. 

8. Övningsverksamheten har genomförts enligt 
plan och all personal har genomgått minst 60 
timmar per helårsanställd. 

9. Räddningstjänsten har under året arbetat med 
att lägga om sin tillsynsverksamhet för att följa 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skaps (MSB) anvisningar. Antalet tillsyner har 
därför prioriterats ned. 

10. Med några enstaka undantag har samtliga re-
misser besvarats. Undantagen utgörs av en-
staka detaljplaneärenden där resurser saknats 
för granskning. 

11. Omfattande samverkan sker löpande med till 
exempel F-Samverkan, Lokalt BRÅ, MSB. 
Inom kommunen stöttar beredskapssamordna-
ren i förvaltningarnas arbete. 

12. Ett arbete har initierats på länsnivå men har 
under 2015 enbart handlat om uppbyggnads-
arbete. 

13. Omfattande samverkan sker löpande med till 
exempel RäddSam F, F-Samverkan, POSOM 
ledningsgrupp, Lokalt BRÅ, MSB. 

14. Detta genomförs av 2 speciellt utbildade per-
soner enligt uppdrag. 

15. Kommunens beredskapssamordnare har han-
terat de nya uppdrag som har kommit under 
året. 

16. Detta sker fortlöpande såväl lokalt som genom 
deltagande i regionala och nationella sam-
manhang. 

17. På grund av prioritering har detta arbete ej ge-
nomförts. 

18. På grund av prioritering har detta arbete ej ge-
nomförts. 

19. Arbetet har påbörjats men inte kommit så långt 
som målsättningen var. 
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Räddningstjänst 
20. Inom förvaltningen sker en samordning, dock 

samordnas inte transporter med andra förvalt-
ningar. 

21. Så långt möjligt har möten genomförts virtuellt 
(via Skype). Ett projekt har startats inom länet 
med målet att öka användningen av e-
learning. 

22. Inom förvaltningen sker en samordning, dock 
samordnas inte beställningar med andra för-
valtningar. 

23. Arbetet har påbörjats men inte kommit så långt 
som målsättningen var. 

24. Nya miljövänliga metoder arbetas fortlöpande 
in i verksamheten. 

25. Vid händelser där den potentiella eller faktiska 
miljöskadan är omfattande sker kontakter med 
de nationella miljörestvärdeledarna. 
 

 

 
 
DRIFTREDOVISNING, TKR Bokslut  2015 Budget 2015  Avvikelse Bokslut 2014 Budget 2014 
Räddningstjänst 9 854 10 073  -219 9 899 10 031 
Befolkningsskydd och  
krisberedskap -17 0  -17 

 
-97 

 
10 

 
TOTALT 9 837 10 073  -236 

 
9 802 

 
10 041 

 
 

    
NYCKELTAL SKL ÖPPNA JÄMFÖRELSER 
”TRYGGHET OCH SÄKERHET” 

 

  

 

 
Bokslut 

2015 
Bokslut  

2014 
Bokslut  

2013 
Bokslut  

2012   
          
Trygghetsrankning av Sveriges 288 kommuner som utgör 
sammanvägning av 4 indikatorer: Personskador, Utveck-
lade bränder i byggnad, Anmälda våldsbrott, Anmälda 
stöld- och tillgreppsbrott  

  

 

    

  
  Kommunens placering (lågt=bättre):    43 59 41 71   
          
Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till 
första resurs på plats, mediantid i minuter): 

  
 

 
     

    Vaggeryd    10,0 12,1 11,5 11,4   
    Riket (median)    12,1 i.u. i.u. i.u.   
          
IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare:          
    Vaggeryd    1,1 1,4 1,1 i.u.   
    Riket (median)    1,3 1,1 1,1 i.u.   
          
Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i ut-
ryckningstjänst: 

  
 

 
     

    Vaggeryd    3,1 5,9 5,9 8,3   
    Riket (median)    4,2 4,1 3,7 3,2   
          
          
 
 
 

    
NYCKELTAL INOM RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAMHET 

 

 
Bokslut 

2015 

 

 

 
Budget 

2015 
Bokslut  

2014 
Bokslut  

2013 
Bokslut  

2012   
Insatstid räddningsstyrka:          
1:a timma 1 330   1 200 1 035 1 320 1 189   
Följande timmar 803   1 100 693 1 177 1 233   
Ob-ersättning 1:a timma 677   700 583 631 664   
Ob-ersättning följande timmar 538   800 489 741 775   
          
Antal utbildade 1 207   1070 1 286 1 058 1 075   
          
Nettokostnad per invånare 736 kr   753 kr 741 kr 768 kr 724 kr   
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Räddningstjänst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Antalet insatser är 268, men antalet ”typhändelser” är 269 då en insats klassats som varande två ”typhändelser” (både 
trafikolycka och utsläpp farligt ämne) 
 
 
 
EKONOMISK ANALYS 
Kommentarer över avvikelser mot anslagen budget 
 
Räddningstjänsten redovisar ett positivt resultat på 236 
tkr. Det positiva resultatet kan härledas till en genom-
förd nationell konferens som visade ett överskott på ca 
100 tkr samt teknisk service under SkogsElmia. I övrigt 
har verksamheten haft en god följsamhet mot budget 
trots en ökning i antal utryckningar. 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2015 
 
Avseende insatser så är det framförallt 2 stycken som 
har utmärkt sig. Branden i pingstkyrkan i Hok där Vag-
geryds kommun fick ta del av styrkan i RäddSam F 
genom möjlighet till snabb styrkeuppbyggnad utöver 
kommunens egna resurser. På samma sätt fick Vagge-
ryds kommun vara en del av detta och bidra med per-
sonal till den stora branden i Eksjö gamla trästad, där 
totalt ca 130 brandmän var insatta vid samma tidpunkt. 
Räddningstjänsten har varit värd för en nationell konfe-
rens med ca 150 deltagare om det verksamhetssystem 
som används. Räddningstjänstens resurser har även 
blivit ianspråktagna under höstens extraordinära arbete 
med flyktingströmmar. 
 
 
PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL 
 
Räddningstjänsten har generellt sett låga ohälsotal och 
arbetar aktivt med fysisk träning för att förebygga ska-
dor och uppnå fastställda krav för räddningstjänstper-
sonal. En organisation med stödpersoner finns för att 
hantera psykiskt påfrestande situationer i samband 
med insatser. 
 
 
 

INTERN KONTROLL 
Räddningstjänsten har sedan många år ett system med 
funktionalitet för internkontroll beträffande materielsta-
tus, utbildningsstatus, ärendehantering samt rapporte-
ring av genomförda insatser. Under 2015 har en ge-
nomgripande revidering av såväl ärendehanteringspro-
cessen inklusive posthantering som processen för rap-
portering av genomförda insatser tagit stor kraft.  
Då revideringen av varje delsystem har tagit mer resur-
ser i anspråk än beräknat så har delsystemen för mate-
rielstatus samt utbildningsstatus nedprioriterats. Priori-
teringarna har delvis styrts av länsgemensamma beslut 
samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
direktiv. Då mycket av grundarbetet är genomfört så är 
förutsättningarna goda för att fortsätta utvecklingen 
med det systematiska arbetet avseende internkontroll. 
 
 
FRAMÅTBLICK 
Kommunens nya handlingsprogram avseende Trygghet 
och säkerhet kommer att beslutas under 2016. Detta 
program påverkar hela kommunens arbete men i syn-
nerhet räddningstjänstens då det är förvaltningens 
målstyrande dokument för resten av mandatperioden. 
Handlingsprogrammet lyfter bland annat fram ett ökat 
behov av planering för civilt försvar och behovet av en 
ökad robusthet i samhället genom kontinuitetsplanering. 
Under 2016 presenterar MSB resultatet av sitt rege-
ringsuppdrag efter Västmanlandbranden avseende 
åtgärder i samhällets förmåga att hantera stora kriser. 
Sannolikt kommer vissa av förslagen påverka kommu-
nens verksamhet. 
Under hösten 2016 avser SKL att teckna ett nytt kollek-
tivavtal med Brandmännens riksförbund. Flera nation-
ella arbetsgrupper arbetar med detta avtal för att skapa 
goda förutsättningar för att rekrytera och behålla del-
tidsanställd räddningspersonal. 
Räddningstjänsten upplever ökade förväntningar från 
såväl kommunmedborgarna som myndigheterna på 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATSER 

 
     

Antal händelser per olyckstyp 
 
 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

Brand i byggnad  24 17 18 32 23 28 
Brand ej i byggnad  17 10 32 19 27 37 
Automatlarm ej brand  69 64 62 58 72 62 
I väntan på ambulans/hjärtstopp  13 12 18 14 6 5 
Trafikolycka  67 45 51 66 46 76 
Utsläpp av farligt ämne  9 10 7 3 6 7 
Stormskada  7 1 0 0 1 0 
Vattenskada  6 7 2 2 9 4 
Drunkning/ -tillbud  1 1 1 0 1 0 
Förmodad räddning  11 7 10 4 6 10 
Förmodad brand  0 11 16 9 8 18 
Falsklarm brand, uppsåtlig  0 0 0 0 3 2 
Annat uppdrag  46 29 29 14 31 38 
Totalt antal insatser  268* 214 246 221 239 287 
        
Antal händelser per område  2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Stationsområde Vaggeryd  138 106 136 108 131 157 
Stationsområde Skillingaryd  106 99 97 97 83 99 
Till annan kommun  24 9 13 16 25 31 
Totalt antal insatser  268 214 246 221 239 287 
        
Antal utryckningar per styrka  2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Räddningsstyrka Vaggeryd  175 124 160 138 144 178 
Räddningsstyrka Skillingaryd  131 123 131 134 111 152 
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Räddningstjänst 
högre servicegrad och förbättrad dokumentation vilket 
innebär ökad belastning på räddningstjänsten. 
Under det senaste året har ca 30% av den deltidsan-
ställda räddningspersonalen nyrekryterats vilket under 
de närmsta åren innebär en utmaning för räddnings-
tjänsten ur ett kompetensperspektiv. 
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Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet 
 

Ordförande: Per Olof Toftgård (C) 
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren 

Antal årsarbetare: 27,95 
Nettokostnad totalt: 26 919 tkr 

Nettokostnad per invånare: 2 006 kr 
 

 
 

RESULTATRÄKNING, TKR                                                       
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2013 
Verksamhetens intäkter 51 251 47 565 +48 988 +46 114 
Verksamhetens kostnader -62 898 -62 045 -62 334 -56 201 
Verksamhetens nettokostnader -11 647 -14 480 -13 346 -10 087 
Finansiella kostnader -7 355 -7 642 -6 938 -8 063 
Avskrivningar -7 917 -7 047 -7 631 -9 495 
Resultat efter avskrivningar -26 919 -29 168 -27 915 -27 645 
Kommunbidrag 29 168 +29 168 +29 067 +28 206 
ÅRETS RESULTAT 2 249 0 1 152 +561 
 
 
HELÅRSRESULTAT  tkr 
Skattefinansierad verksamhet 716 
Vatten och avlopp (taxefinansierad)  - 15 
Renhållning (taxefinansierad) 1 548 
Totalt 2 249 
 
TEKNISKA UTSKOTTETS UPPGIFTER 
Tekniska utskottet förvaltar, handlägger och verkställer 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om 
vägar/gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser, 
parker och planteringar, skogar, markreserv och 

exploatering, järnväg, bidrag till enskild väghållning, 
vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande led-
ningsnät, avfall och återvinning. Tekniska utskottet är 
även beslutsorgan när det gäller lokala trafikföreskrifter 
och ska bevaka trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen. 

 
MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET 

Inriktningsmål 2015  Inte 
Uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt Uppfyllt 

Bidra till att människor upplever kommunen som trygg och säker genom långsiktigt 
hållbar samhällsplanering i trafik- och fysisk miljö. 1    

Utveckla våra offentliga miljöer där grönområden och vattendrag tas tillvara för att 
skapa ökad attraktivitet. 2    

Säkra tillgången på dricksvatten av hög kvalitet och med säker hantering. 3    

Leverera hållbar kommunalteknisk service med långsiktigt socialt och ekonomiskt 
samhällsperspektiv. 4    

Övergripande mål 2015  Inte 
Uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt Uppfyllt 

Ta fram och fastställa VA-policy och VA-plan. 5    

Bygga gång- och cykelvägar enligt fastställd GC-plan.  6    

Utreda och samråda åtgärder för att synliggöra och tillgänglighetsförbättra vatten-
dragen i Vaggeryd med hänsynstaganden till natur och miljö. 7    

Planera och genomföra åtgärder för ökad attraktivitet och livligare centrumkärna i 
Vaggeryd. 8    

Fastställa policy för aktivitetsparker och ta fram utvecklingsplan för  
aktivitetsparkerna. 9    
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Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet 
 

Mål för miljöarbetet 2015  Inte 
Uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt Uppfyllt 

Minska energiförbrukningen per enhet. 10    

Ta miljöhänsyn i upphandlingar och inköp. 11    

Arbeta aktivt med löpande informationsinsatser kring farligt avfall. 12    

Mål för att sänka ohälsotalen 2015  Inte 
Uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt Uppfyllt 

Genom förbättringsarbete och effektivare kommunikation öka alla medarbetares 
delaktighet och ansvarstagande i sitt egna arbete. 13    

Mål för att internkontrollen 2015  Inte 
Uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt Uppfyllt 

Att genomföra riskklassning och fastställa ny internkontrollplan för 2015-2018. 14    

Övriga mål för 2015  Inte 
Uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt Uppfyllt 

Utveckla förbättringsarbetet utifrån kommunens vision genom tydligare 
dokumentation och uppföljning. 15    

Öka dialogen med invånarna genom förbättrad interaktion på webbplatsen. 16    

5% ökade röjnings- och gallringsinsatser. 17    

Bygga mer än 500 meter gång- och cykelväg utifrån GC-plan. 18    

Upprätta underhållsprogram för asfaltbeläggning. 19    

Inventera gatubelysning för kommande energisparåtgärder. 20    

Inventera skador i gaturummet och årligen upprätta åtgärdslista. 21    

Förbättra den fysiska arbetsmiljö och minska energiförbrukningen på 
kommunförrådet. 22    

Bibehålla bidragsnivån för vägunderhåll av enskilda vägar. 23    

Möjliggöra fler torgplatser i samband med centrumutvecklingen 24    

Säkerställa bro och dammfäste vid Kvarndammen i Vaggeryd 25    

Förbereda ny vattenförsörjningsplan i samband med ny VA-plan. 26    

Fastställa vattenskyddsområden. 27    

Påbörja projektering av nytt vattenverk i Vaggeryd. 28    

Förbättra samordningen och rapporteringen vid inmätning och ombyggnad av VA-
ledningsnätet. 29    

Möjliggöra nyanslutningar till kommunalt avloppsverksamhetsområde. 30    

Successivt förstärka dagvattennätet för att klara de regnvattenmängder som är ett 
resultat av klimatförändringar. 31    

Byta samtliga vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Skillingaryd VA-
verksamhetsområde. 

32 
   

Utveckla samarbetet med andra kommuner inom renhållningen för att möta framtida 
krav och behov. 

33 
   

Påbörja revidering av renhållningsordning och avfallsplan. 34    

Utveckla samarbetet med andra kommuner inom återvinningen för att möta framtida 
krav och behov. 

35 
   

Utveckla rutiner för att säkerställa att vi kan utföra vårt uppdrag beträffande slam-
tömning. 

36 
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Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet 
 

KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE 
TEKNISK VERKSAMHET 2015 
Den tekniska verksamhetens resultat och måluppfyl-
lelse för perioden är relativt god. Generellt har tekniska 
utskottet haft en hög viljeinriktning och ambition i sina 
mål och många av dem sträcker sig över längre tid. 
 
Tekniska utskottets inriktningsmål är strategiska och 
ska visa vilken inriktning verksamheten ska ha på sikt. 
Ett av de fyra inriktningsmålen anses ändå uppfyllt (1) 
där bland annat trafiksäkerhetsförbättringar har gjorts 
såsom gång- och cykelvägen längs Boarpsvägen i 
Vaggeryd (skolväg). Storgatan i Skillingaryd har också 
blivit en säkrare passage för skolbarn till Fågelforssko-
lan. Två inriktningsmål anses delvis uppfyllda (3,4) och 
ett har inte uppfyllts (2). Orsaken till att ett inriktnings-
mål inte uppfyllts är att begärda investeringsmedel 
senarelagts i investeringsbudgeten och har inte kunnat 
uppfyllas under året med andra budgeterade medel. 
 
Tekniska utskottets fem övergripande mål följer inrikt-
ningsmålens linje där samma underliggande mål inte 
uppfyllts (7). Målen med att ta fram en VA-plan (5) och 
en lekplatsplan (9) har påbörjats och beräknas vara 
klara under 2016. Aktivitets- och lekplatspolicy har 
antagits och VA-policyn är under antagande. Arbetet 
med att öka attraktiviteten och livligheten i centrumkär-
nan i Vaggeryd har påbörjats genom att första åtgärden 
med en ombyggnad av framför allt Järnvägsgatan har 
genomförts (8). 
 
Målen för miljöarbetet inom den tekniska verksamheten 
(10-12) har uppfyllts helt vilket visar på det intresse som 
finns för miljöarbetet inom tekniska kontoret. Tekniska 
utskottets 19 åtgärder i miljöprogrammet redovisas i 
miljöredovisningen. Målet för att minska ohälsan (13) 
har delvis uppfyllts och målet för internkontrollen(14) 
har uppfyllts. 
 
Av de 22 verksamhetsmålen har 10st uppnåtts, 6st 
delvis uppnåtts och 6 stycken inte uppnåtts. Att 6 mål 
inte uppnåtts beror dels på att tekniska kontoret inte 
kunnat prioritera dem när det gäller personella resurser 
och dels att den politiska förankringen har behövt 
längre tid än beräknat. Den tekniska verksamheten är 
svår att planera bland annat för att den både består av 
många olika projekt som kan vara svåra att matcha 
med varandra och verksamheter som pågår kontinuer-
ligt. Verksamheten är också väldigt känslig för olika 
yttre omständigheter, allt ifrån väderförhållanden till 
politiska beslut eller myndighetsbeslut. 
 
Arbetet med att utveckla förbättringsarbetet utifrån 
kommunens vision genom tydligare dokumentation och 
uppföljning (15), har pågått under hela 2015 och kom-
mer även att pågå under 2016. Dialogen med invånarna 
har inte ökat under 2015 genom förbättrad interaktion 
på webbplatsen (16). Arbetet för att öka dialogen har 
dock påbörjats bland annat genom att kommunens 
webbplats kommer att bytas ut helt under våren 2016.

Att upprätta underhållsprogram för asfaltbeläggning 
(19) och att inventera gatubelysning för kommande 
energisparåtgärder (20) har varit ambitiösa mål som 
inte uppfyllts. 
 
Den politiska diskussionen med dialog med berörda 
handlare och fastighetsägare om utvecklingen av Vag-
geryds centrum har pågått aktivt under hela året och 
åtgärder har genomförts bland annat på Järnvägsgatan. 
Centrumutvecklingen har delats upp i fyra steg där en 
ombyggnad av torget är det sista steget. För att möjlig-
göra fler torgplatser (24) har arbetet med att ta fram en 
översiktlig helhetsbild varit en förutsättning. Fler torg-
platser kommer dock att möjliggöras redan 2016. 
 
Arbetet med att säkerställa bro och dammfäste vid 
Kvarndammen i Vaggeryd (25) är ett arbete som tar 
mycket lång tid då Länsstyrelsen krävt att en ny till-
ståndsansökan görs. För ett genomförande krävs tre 
tillstånd för vattenverksamhet. Underlag för tillstånds-
ansökan är under upprättande. Elfiske, bergsondering 
har gjorts. Projektering och miljökonsekvensbeskrivning 
har påbörjats. 
 
Förslag på vattenskyddsområden (27) har tagits fram 
och ska fastställas. 
 
Målet att successivt förstärka dagvattennätet för att 
klara de regnvattenmängder som är ett resultat av kli-
matförändringar (31) är ett väldigt långsiktigt mål. Åt-
gärder har genomförts under året såsom till exempel 
modellering av en del av dagvattennätet i centrala Vag-
geryd. Kommande VA-plan kommer på ett tydligare sätt 
kunna staka ut vägen för detta arbete. 
 
Arbetet med att utveckla samarbetet med andra kom-
muner inom renhållningen, för att möta framtida krav 
och behov (33), har pågått intensivt där undersökningen 
om ett samarbete inom GGVV och med Habo, Jönkö-
ping och Mullsjö avbröts under året. Nya samarbetsmöj-
ligheter utreds nu. 
 
Revidering av renhållningsordning och avfallsplan (34) 
och att utveckla samarbetet med andra kommuner inom 
återvinningen för att möta framtida krav och behov (35) 
har inte kunnat påbörjas på grund av att förutsättning-
arna när det gäller samarbete med andra kommuner 
har ändrats under året. 
 
Målet att utveckla rutiner för att säkerställa att vi kan 
utföra vårt uppdrag beträffande slamtömning (36) är 
beroende av kompatibiliteten mellan entreprenörens 
och kommunens IT-program vilket har förbättrats. Arbe-
tet fortsätter genom ett aktivt förbättringsarbete av båda 
parter. 
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Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet 
 

 
DRIFTREDOVISNING, TKR Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Avvikelse Bokslut 

2014 
Budget 

2014 
Gemensam administration -444 397 -47 477 390 
Förråd -157 380 223 434 435 
Allmän markreserv -4 096 3 707 -389 3748 3278 
Gator och vägar -17 262 17 729 467 16 261 18 025 
Enskild väghållning -1 983 2 047 64 1 808 1 995 
GS-personal 247 -39 208 -47 -112 
Maskiner och bilar 801 -320 481 -564 -332 
Parker och lekplatser -3 847 3 826 -21 4 389 3 798 
VA-verksamhet -15 0 -15 -380 0 
Avfallshantering 1 548 0 1 548 -75 0 
Övrig verksamhet -1 711 1441 -270 1 864 1 590 

TOTALT -26 919 29 168 2 249 27 915 29 067 
 
 
EKONOMISK ANALYS  
Den skattefinansierade verksamheten har ett positivt 
resultat, 716 tkr. Den positiva avvikelsen beror på olika 
saker. Årets arbetsbelastning har varit hög där stor 
andel av personalresurserna lagt tid på olika utredning-
ar, planer, rapporteringar, samverkan och samordning 
för tekniska kontoret vilket berör både drift- och investe-
ringar. Vi är inne i en period med låga energipriser som 
gynnar de tekniska verksamheterna positivt. Det kan 
också konstateras att de egna resurserna i form av 
personal och maskiner genererar ett större överskott, 
vilket är ett tecken på överprissättning, (internprissätt-
ning).   
 
VA-verksamheten följer budget väl, -15 tkr. Både kost-
nads- och intäktssidan har ökat.  
 
Renhållningen gav ett större positivt resultat, + 1 548 
tkr. Inom renhållningen har intäkterna ökat med oför-
ändrad taxa. Ökningen beror på att vägningssystemet 
fungerar i alla led. Från taggen på soptunnan vidare till 
bilarnas vågsystem och indata till kommunens debite-
ringssystem mot kund. Under 2013 och 2014 syns en 
tydlig dipp i jämförelserna mellan historiska år. Detta 
eftersom vissa tömningar har varit utan värde och taxe-
systemet är viktbasserat. Kostnadssidan är lägre än 
tidigare år. Detta beror på lyckade upphandlingar för 
transporter och omhändertagande av material från 
återvinningscentralen. Medvetet har kommunen histo-
riskt valt att fondera årligt överskott till sluttäckning av 
nedlagd deponi. Genomförd sluttäckning bedöms i 
dagsläget inte godkännas av Länsstyrelsen utan kom-
pletterande åtgärder.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2015 
Med kommunens vision och verksamhetens mål i blick-
en har tekniska kontorets arbete under 2015 genomsy-
rats av förbättringsarbete kring service och kvalitet, 
miljöfrågor, arbetsmiljö och säkerhet. 
 
Flera mycket omfattande utredningsarbeten har genom-
förts såsom arbetet med att ta fram VA-översikt, -policy 
och -plan. Diskussionerna om framtidens avfallshante-
ring har varit omfattande liksom utvecklingen av Vagge-
ryds centrum. Därutöver har utredningar kring 
Kvarndammen, GC-vägen Skillingaryd-Tofteryd och 
vattenverket krävt omfattande resurser. 
 
För de allra flesta inom tekniska kontoret och för de 
flesta av våra kunder är det ständiga arbetet med att 
säkra tillgången på dricksvatten av hög kvalitet, rena 
avloppsvattnet på ett för kommande generationer håll-
bart sätt samt skapa en trygg och säker kommunal 
infrastruktur det som är det viktigaste med vår verk-
samhet. 
 
Trafiksäkerhetsförbättringar har gjorts såsom gång- och 
cykelvägen längs Boarpsvägen i Vaggeryd som utgör 
skolväg för många barn. Även Storgatan i Skillingaryd 
har blivit säkrare med en passage för skolbarn till Få-
gelforsskolan. 
 
Centrumutvecklingen för Vaggeryd har påbörjats ge-
nom dialog mellan tekniska utskottet och handlare och 
fastighetsägare i Vaggeryd. Arbetet har utmynnat i en 
stegvis omvandling av centrala Vaggeryd där bland 
annat Järnvägsgatan byggdes om i slutet av året. 
Under året har arbetet med att utöka VA-
verksamhetsområde för Bondstorp varit ett betydande 
arbete. Arbetet med att förnya ledningarna i Byarum har 
därefter inletts och kommer att pågå även under 2016. 
 
Delar av dricksvattennätet i Vaggeryd har spolats rent 
för att minimera förekomsten av mangan och järn i 
ledningarna. Projektering av ett vattenverk för avskilj-
ning av järn och mangan har intensifierats. 
 
Undersökningen om samarbete inom avfallshanteringen 
avbröts och kommunen avstod ifrån att gå in i ett for-
mellt samarbete med Gnosjö, Gislaved, Habo, Jönkö-
ping, Mullsjö och Värnamo kommuner. 
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Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet 
 

PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL 
Diskussion om arbetsmiljön pågår hela tiden och är en 
viktig faktor i förbättringsarbetet. Dokumentation sker 
kontinuerligt. Arbetslagsutvecklingsdagar har genom-
förts i olika former och grupper. Tillit, respekt och sam-
arbete är viktiga frågor att fortsätta diskutera för att öka 
medarbetares delaktighet och ansvarstagande.  
 
Den interna kommunikationen har förbättrats bland 
annat genom att ett nytt intranät infördes. 
 
Under året har skyddsronder och personalmöten ge-
nomförts planenligt liksom de obligatoriska hälsoprofi-
lerna med hjälp av företagshälsovården. 
 
Kraven på utbildning och kompetensutveckling är rela-
tivt höga inom tekniska kontorets arbetsområde. Föru-
tom individuella utbildningar har säkerhetsutbildningar 
med bland annat första hjälpen för all personal genom-
förts. Berörda medarbetare har under året genomgått 
motorsågskörkort. Utbildning för all personal som arbe-
tar i trafikmiljön planeras. 
 
Ventilationssystemet på kommunförrådet har bytts ut. 
Fler förbättringsåtgärder diskuteras. Tekniska utskottet 
beslutade i augusti om en ombyggnad av omklädnings-
rum och köksutrymme på avloppsreningsverket i Skil-
lingaryd. 
 
Sjukfrånvaron bedöms som rimlig. Inga riktade insatser 
har genomförts. Ärenden med långtidssjukfrånvaro 
hanteras enligt kommunens rutiner genom rehabilite-
ringsutredningar. 
 

Sjukfrv. 
tim 

Ordinarie 
arbetstid 

Sjukfrån-
varo 
% 

Sjukfrån-
varo från 
dag 60 

2 300 56 918 4,04  % 177 
 
INTERN KONTROLL 
Tekniska utskottet fastställde, efter riskklassning, en 
internkontrollplan för den tekniska verksamheten 2015-
03-17.  
 

FRAMÅTBLICK 
De tekniska verksamheterna är mycket efterfrågade där 
storleken på volymökningen påverkas delvis av kon-
junkturläget och delvis av de politiska besluten. Under 
kommande år kan utbyggnad av allmänna järnvägs-
spår, vägar, gång- och cykelvägar, nya och växande 
industriområden samt bostadsområden förväntas. 
 
Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invån-
are för offentliga miljöer ställer krav på kommunen att 
genomföra åtgärder. Volymökningarna kommer att 
kräva resurser och medför ökade krav på prioriteringar 
inom de tekniska verksamheterna. Normalt effektivise-
ras verksamheten för att klara mindre tillkommande 
åtaganden med förbättrad teknik och effektivare maski-
ner, men det räcker inte alltid med det. 
 
Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en 
kommun expanderar och i besparingstider är detta en 
utmaning för alla kommuner. Det är väsentligt att kom-
munens gjorda investeringar inom infrastrukturen un-
derhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars 
tappar kommunens infrastruktur i värde och man skjuter 
behoven framför sig. 
 
En relativt stor andel av kostnaderna inom tekniska 
utskottet styrs utifrån energikostnaden (el, diesel, bitu-
men m.m.) och utvecklingen av energiprisläget. En om-
ställning till bättre energiutnyttjande har betydelse för 
den framtida kommunala servicenivån och en minskad 
miljöbelastning. 
 
Kommunen anses generellt ha ett mycket gott vatten 
med bra kvalitét, abonnenter som drabbas av brunt 
vatten tappar förtroendet för vattenkvaliteten och anser 
vattnet som icke drickbart. Att förse Vaggeryds dricks-
vatten med ett vattenverk med järn och manganavskilj-
ning kommer göra skillnad för abonnenternas upple-
velse. 
 
Arbetet med kommunens visions- och kvalitetsarbete 
har påbörjats och kommer framöver att beröra tekniska 
kontorets framtida arbete på flera olika sätt både vad 
gäller externa kontakter och det interna för-
bättringsarbetet. 
 
För att uppfylla Arbetsmiljöverkets och Livsmedelsver-
kets krav måste tekniska kontoret förbättra personal- 
och kontorslokaler kommande år. 
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Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet 
 

 
NYCKELTAL Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
TEKNISK VERKSAMHET 2015 2014 2013 2012 
Antal torgplatser 5 5 6 6 
Nettointäkt per torgplats, kr -200 -10 000 1 000 833 
     
Antal kommunala ljuspunkter 4860 4 860 4 850 4850 
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapital-

 
548 675 569 587 

     
Nettokostnad gator och vägar, tkr 17 262 16 262 16 631 17 295 
Nettokostnad per invånare, kr 1 286 1 232 1 260 1 330 
     
Antal gårds- och vägbelysningar 1 150 1 150 1 150 1 150 
Nettokostnad per belysning, kr 1 330 1 398 1 257 1 255 
     
Enskilda vägar utan statsbidrag 118 118 118 118 
Nettokostnad per väg, kr 1 881 1 695 1 229 1 593 
Bidragsberättigad väglängd, km 62 62 62 62 
Nettokostnad per km, kr 3 581 3 226 2 339 3 032 
     
Enskilda vägar med statsbidrag 92 92 92 92 
Nettokostnad per väg, kr 19 141 18 935 11 935 17 000 
Bidragsberättigad väglängd, km 270 270 270 270 
Nettokostnad per km, kr 6 522 6 452 4 067 5 793 
     
Parkmark och grönområden, yta m2 500 000 500 000 500 000 500 000 
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lek-

 
7,69 8,78 7,79 8,43 

Nettokostnad per invånare 287 333 295 324 
     
Dricksvattenledningar (huvud), km 161 158 145 145 
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m3 635 510 636 297 666 637 679 835 
Dagvattenledningar (huvud), km 81 81 78 78 
Spillvattenledningar (huvud), längd, km 146 143 133 133 
Behandlat avloppsvatten. m3 1 016 851 1 099 702 1 002 474 1 176 524 
Kostnadstäckningsgrad VA 99,9% 100% 99% 97% 
     
Hushålls-& hushållsliknande avfall till  
förbränning, ton 2 298 2 317 2 567 2 233 
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Verksamhetsberättelse Kommunrevisionen 
 

Ordförande: Bo Holst (s) 
Nettokostnad totalt 741 tkr 

Nettokostnad per invånare 6 kr 
 
 
 
 

 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Verksamhetens intäkter  0 0 0 
Verksamhetens kostnader -741 -700 -744 -564 
Verksamhetens nettokostnader -741 -700 -744 -564 
Finansiella kostnader  0 0 0 
Avskrivningar  0 0 0 
Resultat efter avskrivningar -741 -700 -744 -564 
Kommunbidrag 700 +700 +700 +700 

ÅRETS RESULTAT -41 0 -44 +136 
 
KOMMUNREVISIONENS UPPGIFTER 
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges gransk-
ningsorgan och har till uppgift att granska nämnders 
och styrelsers verksamhet. Revisorerna skall bedöma 
om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, 
om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas 
interna kontroll är tillräcklig. 
 

Kommunrevisionen skall enligt kommunallagen granska 
all kommunal verksamhet årligen. Detta ställer krav på 
revisionen att noggrant följa nämndernas styrning o 
ledning, verksamheternas effektivitet och interna kon-
troll. Revisorerna skall även granska beslutens lagen-
lighet. 
 

 
 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
 
Efter de lagbundna bokslutsgranskningarna vill vi göra fyra fördjupningsgranskning-
ar samt aktivt följa nämnder och styrelsers arbete enligt plan.  
 

    

 
KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE 
Revisorerna har under 2015 granskat årsredovisning 
och delårsbokslut.  
 
I sin grundläggande granskning har revisorerna löpande 
följt samtliga nämnder för en översiktlig granskning av 
nämndernas ansvarsutövande. 
 
Under 2015 har fördjupade granskningar gjorts av soci-
alnämndens styrning och ledning av individ- och famil-
jeomsorgen samt av socialnämndens styrning och 
ledning av äldreomsorgen.  
 
Revisorerna har även granskat miljötillsynen inom miljö- 
och byggnämndens område. Granskning av personal-
arbetet inom barn- och utbildningsnämnden genomför-
des under 2015.  
 
Revisorerna har uppnått sitt mål att utöver granskning 
av år- och delårsredovisning, grundläggande gransk-
ning göra fyra fördjupade granskningar under året. 
Revisorerna har även i samband med granskningarna 
träffat både socialnämnden och miljönämnden. 
 
EKONOMISKT ANALYS 
Kommentarer över avvikelser mot anslagen budget  
Revisorerna har överskridit budget med 41 tkr. Resulta-
tet balanseras mot tidigare överskott i resultatutjäm-
ningsfonden. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER REVISIONEN 
Fr o m 2015 har revisorerna stöd av nytt sakkunnigt 
biträde i form av Deloitte AB.  
 
 

FRAMÅTBLICK 
Även för 2016 är ambitionen att göra fyra fördjupade 
granskningar. Revisorernas avser att träffa samtliga 
nämnder under 2016. 
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Verksamhetsberättelse Valnämnd 

 
 

 
Ordförande: Lennart Pettersson (m) 

Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad 
Nettokostnad totalt:  tkr 

  
 

 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Verksamhetens intäkter 0 0 0 +0 
Verksamhetens kostnader -15 -25 -379 -14 
Verksamhetens nettokostnader -15 -25 -379 -14 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 
Avskrivningar 0 0 0 0 
Resultat efter avskrivningar -15 -25 -379 -14 
Kommunbidrag +25 +25 +425 +14 

ÅRETS RESULTAT +10 0 +46 +11 
 
 
VALNÄMNDENS UPPGIFTER 
Valnämnden handhar alla uppgifter och organiserar ge-
nomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting 
och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet. 

Verksamheten är lagreglerad och kan förutom ovanstå-
ende val, även omfatta till exempel lokala, regionala eller 
riksomfattande folkomröstningar. 
 

Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
 
Valnämndens mål är att val genomförs med god ordning och utan störningar så att 
valhandlingar kan överlämnas till länsstyrelsen inom föreskriven tid och utan an-
märkningar  
 

1    

 
 
KOMMENTARER MÅL VALNÄMND 
Inga aktiviteter under 2015 men de informationsunderlag 
som inkommit från Valmyndigheten har spridits i val-
nämndens presidium och en löpande kontakt mellan de 

förtroendevalda och kommunens ansvarige tjänsteman 
har hållits.  
Målet uppfyllt.

 
 
EKONOMISK ANALYS 
Kommentarer till avvikelser mot budget 
Inga omkostnader under 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDERLSER VALNÄMND 2015 
Inga aktiviteter under år 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERN KONTROLL 
Redogörs separat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRAMÅTBLICK 
Inga val eller folkomröstningar är planerade för år 2016. 
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Verksamhetsberättelse Överförmyndarverksamhet 
 

Överförmyndare: Kent Williamsson (s) 
Nettokostnad totalt: 960 tkr 

Nettokostnad per invånare: 72 kr  
 

 
RESULTATRÄKNING, TKR 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Verksamhetens intäkter 988 300 +491 +286 
Verksamhetens kostnader -1 948 -1 100 -1 276 -1 004 
Verksamhetens nettokostnader -960 -800 -785 -718 
Kommunbidrag 800 800 +800 +700 

ÅRETS RESULTAT -160 0 +15 -18 
 
 
ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER 
I varje kommun skall det enligt föräldrabalken finnas en 
överförmyndare eller nämnd. För Vaggeryds kommun 
gäller numera överförmyndare. I Vaggeryds kommun 
Innehas Överförmyndarposten av Oppositionsrådet. 
 
Verksamheten är obligatorisk och styrs av föräldrabal-
kens lagstiftning. Överförmyndaren utövar tillsyn över 
och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares 
verksamhet. Denna tillsyn avser att ge garanti mot 
rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som 

på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller 
andra funktionshinder inte kan tillvarata sin rätt, förvalta 
sin egendom eller sörja för person. Överförmyndaren 
står i sin tur under länsstyrelsens tillsyn. 
 
Vid nyrekrytering – oftast genom personliga kontakter – 
är det angeläget med en introduktion av den nye 
godemannen/förvaltaren. Likaså har alla behov av 
utbildningsinsatser för att kunna fullgöra sitt uppdrag på 
ett tillfredsställande sätt. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
Att utbilda fler Gode män/förvaltare      
 
 
 
KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE  
Ett mål för år 2015 var att utbilda fler gode män. Flera 
insatser gjordes för att aktivt möta de behov som Sveri-
ges flyktingmottagande innebar, fler gode män hittades 
och utbildades. 
Målet uppfylldes. 
 
 
EKONOMISK ANALYS 
Kommentarer till ekonomisk avvikelse 
Kostnaden översteg den planerade budgeten, orsaken 
är det omfattande flyktingmottagandet.  
 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER  2015 
En öppen informationskväll hölls under hösten 2015 i 
Teatersalongen, Skillingehus. Kvällen inleddes med en 
informationsträff då bland annat kommunens HVB-
ansvarige berättade om sina verksamheter. Även före-
ningar som Lions Club och Internationella Vänner var 
på plats. 
Efter informationen hölls ett mingel med olika stationer 
för de olika verksamheterna och frågor kunde ställas 
och besvaras. Syftet var att skapa utrymme för person-
liga möten och möjlighet att ställa personliga frågor 
utan att behöva göra det i stor publik. 
Kommunens överförmyndare var på plats och kvällen 
besöktes av drygt 100 personer. 
 
 
 
INTERN KONTROLL 
Se separat redogörelse. 
 
 

 
FRAMÅTBLICK 
De kommande behoven ägnas stor uppmärksamhet 
och kommunen lägger stor vikt vid att samverka mellan 
förvaltningar och myndigheter och föreningar för att på 
bästa sätt lösa integrationen av de flyktingar som kom-
mer till Vaggeryds kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63



     
Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd 

 

 

 
Ordförande: Johnny Wackt (kd) 

Förvaltningschef: Ivar Pettersson 
Antal årsarbetare:11 

Nettokostnad totalt: tkr 5 902 
Nettokostnad per invånare:440 kr   

 

    
Calluna Vulgaris Detaljplan Uttern Ortofoto Lyckorna 

 

 
 
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Verksamhetens intäkter +5 007 +5 084 +5 027 +5 346 
Verksamhetens kostnader -10 909 -10 981 -10 483 -11 985 
Verksamhetens nettokostnader -5 902 -5 897 -5 456 -6 639 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 
Avskrivningar 0 0 0 0 
Resultat efter avskrivningar -5 902 -5 897 -5 456 -6 639 
Kommunbidrag +5 897 +5897 +5 794 +6 705 
ÅRETS RESULTAT -5 0 +338 +66 
From 2014 har verksamhetsansvar och budget avseende bostadsanpassningsbidrag övertagits av Socialnämnden. 
 

 
 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS UPPGIFTER 
Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att svara 
för tillsyn, bevilja lov, ge tillstånd med villkor samt med-
dela råd och anvisningar enligt bl a miljöbalken, plan- 
och bygglagen, livsmedelslagen etc. 
 
Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara 
för kalkning av sjöar och vattendrag och är ansvarig 
nämnd för naturvård samt svara för provtagning som 
ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnor-
mer för luft. 
 
Nämnden ska också bedriva sin verksamhet så att 
kommunens miljömål uppfylls. 
 
Nämndens arbetsuppgifter omfattar planläggning av 
mark och vatten, prövning av frågor om bygglov, anmä-
lan, samråd, startbesked, rivningslov, marklov och 
förhandsbesked samt obligatorisk ventilationskontroll. 

 
 
 
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utveckl-
ingen inom sitt ansvarsområde samt ta initiativ och vidta 
de åtgärder som den finner lämpliga. 
 
I enlighet med artikel 5 i Romfördraget är nämnden 
liksom alla myndigheter och domstolar inom Europeiska 
Unionen skyldig att tillse att EG-rätten följs. 
Nämnden skall handlägga och besluta med saklighet 
och opartiskhet i sin myndighetsutövning (1 kap 9 § 
regeringsformen). I sin myndighetsutövning är nämnden 
helt fristående från fullmäktige, övriga kommunala sty-
relser och nämnder (11 kap 7 § regeringsformen).  
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Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
 
Att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling byg-
ger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att för-
ändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl  
 

1    

 
 
Att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsut-
veckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kom-
mande generationer  
 
 

2    

 
Att i enlighet med miljöbalken förebygga och undanröja olägenheter för männi-
skors hälsa och miljön  
 

3    

 
Att planläggning av mark- och vattenanvändning i kommunen sker på ett sådant 
sätt att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt 
god naturhushållning främjas  
 

4    

Miljö- och byggnämndens mål är att ha beredskap att anpassa och förändra 
fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling 

5    

 
Inventering och riskklassning av förorenade områden (vid pågående verksam-
heter) enligt länets tillsynsprojekt  
 

6    

Ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en 
ändamålsenlig samhällsutveckling 

7    

Verka för en god byggnadskultur samt en god tätorts- och landskapsmiljö 8    
Förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön 9    
Skydda kommuninvånarna från hälsorisker och fusk i livsmedelshanteringen 10    
Miljö- och byggnämndes måldokument är den tillsynsplan som nämnden enligt 
miljöbalken fastställer varje år. Tillsynsplanen omfattar utöver tillsyn enligt miljö-
balken även livsmedelslagen 

11    

För varje kalkningsprojekt finns måluppfyllelse vilka skall uppnås. Dessa mål är 
uppsatta i kalkplan för Jönköpings län 

12    

 
 
 
KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE: 
1-4 Nämndens övergripande mål som arbetas med 
kontinuerligt. 
 
5,7 
Detaljplaner 
Under 2015 färdigställdes fem detaljplaner, två för all-
mänplats och två med bostadsändamål samt en för 
upphävande av tomtindelning. 
Laga kraftvunna planer 2015 
Gärahov 2:1 och Stödstorp 2:1 – gc-bro över Hjortsjön  
Uttern 11 – allmän plats 
Liljedal 2 och 15 – bostäder, förtätning 
Kärnan- Upphävande av tomtindelning 
Stödstorp 2:1 – områdesbestämmelse, lantligt boende 
 
Pågående detaljplaner 
Bondstorp 1:21- Upphävande av del av detaljplan 
Gärahov 2:1 m.fl - Lyckorna, nytt bostadsområde 
Gästgivaren 3 m.fl- nytt centralt bostadsområde 
Södra Park 1:2-Götarps Hage, nytt bostadsområde 
Södra Park 1:2-Jonstorps udde, tillägg genom ändring 

Räven- nytt bostadsområde 
Tor – nytt bostadsområde 
 
6 
Förvaltningen deltar i de länsövergripande projekten 
gällande inventering av misstänkt förorenade områden 
(MIFO-inventering). Under 2015 har 8 MIFO fas 1-
rapporter granskats och avslutats, sju gällande ned-
lagda deponier och en gällande pågående verksamhet. 
Nämnden har drivit fyra ärenden angående undersök-
ningar vid pågående verksamheter, s.k. MIFO fas 2. 
 
9 
Hälsoskydd 
I enlighet med tillsynsplanen har miljö- och byggnämn-
den haft tillsyn på kommunala strandbad och deltagit i 
Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om 
städning och ventilation i skolor . Totalt kontrollerades 8 
skolor i projektet, 6 inspekterades under 2015. Inkomna 
ärenden har handlagts. Huvuddelen, 13 stycken, av 
inkomna hälsoskyddsärenden har gällt klagomål angå-
ende inomhusmiljö och djur. 
 
10 
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Livsmedel 
Av de objekt som fick tillsyn under året var 70 % med i 
tillsynsplanen. Kontrollerna av övriga objekt föranleddes 
av anmälningar om registrering av ny eller ändrad verk-
samhet. Totalt gjordes 96 inspektioner. Nämnden del-
tog i länsprojektet ”Provtagning av semlor” och kontrol-
lerade 8 objekt. 
 
11 
Uppföljningar som görs var 4:e månad visar att nämn-
den inte klarar att utföra planerad tillsyn i enlighet med 
tillsynsplanen. På grund av resursbrist klarar nämnden 
inte heller att bedriva den återkommande tillsyn av 
verksamheter som man är skyldig till enligt miljöbalks- 
och livsmedelslagstiftningen. Detta påtalades också vid 
de revisioner som genomfördes under 2015. I flera år 
har nämnden brustit i skyldigheten till återkommande 
tillsyn.  
 
En tillsynsplan för 2015 fastställdes i december 2014. 
Tillsynsplanen omfattar både planerad tillsyn av befint-
liga objekt och händelsestyrd verksamhet, d v s inkom-
mande ärenden, rådgivning och information. Tidsåt-
gången för händelsestyrd verksamhet uppskattas bl a 
utifrån tidigare års resultat. Skillnad råder alltid mellan 
planering och utfört arbete. Hälsoskyddstillsyn och 
miljötillsyn i lantbruk har lågprioriterats i flera år, så 
även i tillsynsplanen för 2015. Uppföljningen av tillsyns-
planen visar det totala antalet objekt, antalet objekt som 
ska ges tillsyn enligt tillsynsplanen samt antalet objekt 
som har fått tillsyn. Med tillsyn avses inspektioner samt 
granskning  och svar på rapporter, redovisningar m.m. 
 
 
 
 
Tillsynsområde 

Totalt 
antal  

objekt 

Tillsyns-
plan 
helår 

Tillsyn 
   2015 
 

Miljöskydd 234 64 41 
Miljöskydd lantbruk 165 11 2 
Livsmedel 135 95 91 
Hälsoskydd 152 18 24 
Hälsoskydd bostä-
der 

108 0 0 

 
 

   

I miljöskydd ingår miljöfarliga verksamheter, miljötillsyn i 
lantbruk samt försäljning av kemiska produkter o.d. I 
hälsoskydd ingår lokaler för utbildning och omsorg, 
idrottsanläggningar, hygienlokaler, flerbostadshus, 
samlingslokaler o.d. Enskilda avloppsanläggningar har 
inte räknats med. 
 
En behovsutredning för arbetsuppgifter inom miljö-
skydds-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet genom-
fördes 2015. Enligt miljöbalkslagstiftningen ska nämn-
den ha en aktuell behovsutredning som uppdateras 
minst en gång varje år. Utredningen gjordes enligt en 
metod som Miljösamverkan F låtit ta fram och grundas 
på antalet objekt i kommunen där nämnden är skyldig 
att bedriva återkommande tillsyn (se tabellen ovan). 
Behovsutredningen visade att det saknas 3,86 tjänster, 
främst för miljöskydds- och hälsoskyddstillsynen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Miljöskydd 
Endast en liten del av planerad tillsyn har kunnat utfö-
ras.  Av de objekt som fick tillsyn under året var endast 
30 % med i tillsynsplanen. Övriga objekt har tillsynats till 
följd av inkommande ärenden, exempelvis anmälningar 
om ny eller ändrad verksamhet som nämnden är skyl-
dig att handlägga inom viss tid. Under 2015 inspektera-
des 10 miljöfarliga verksamheter, totalt 18 inspektioner. 
Förvaltningen deltog i länsprojektet gällande tillsyn av  
avloppsledningar och pumpstationer. Ledningsnät och 
pumpstationer tillhörande Skillingaryds avloppsrenings-
verk kontrollerades för att få en bild av status och för att 
begränsa eventuell negativ miljöpåverkan. 
Under 2015 beslutade nämnden om användningsförbud 
för 12 enskilda avloppsanläggningar. Totalt åtgärdades 
22 bristfälliga enskilda avloppsanläggningar. Många 
åtgärdades först inför förbud vid vite vilket blir aktuellt 
då redan meddelade förbud inte följs. 
 
12 
Kalkning 
Miljö- och byggnämnden har kommunfullmäktiges upp-
drag att ansvara för kommunens kalkningsverksamhet. 
Uppdragen innebär planering, spridning, spridningskon-
troll och recipientkontroll av sjöar och vattendrag. Det 
ekonomiska ansvaret ingår också i uppdraget. Kommu-
nen kan få 85 % av totalkostnaderna som statsbidrag. 
Resterande 15 % finansieras av kommunala medel. Ny 
upphandling av kalkningsentreprenad genomfördes 
2014 gemensamt för kommunerna Gislaved, Gnosjö, 
Habo, Hjo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö, Tranemo, Vag-
geryd och Värnamo. Avtalet omfattar tiden 2015-2018. 
 
Vattenprovtagning sker vid högflöde för att följa upp 
kalkningseffekten. 2015 togs 101 vattenprover i recipi-
entkontrollen. Resultatet ligger till grund för justeringar 
av kalkmängder. 
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DRIFTREDOVISNING, TKR Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse Bokslut 2014 Budget  2014 
Bygg och plan 2 319 2 383 +64 2 179 2325 
Bostadsanpassning 21 0 -21 36 0 
Miljö- och byggnämnd 646 425 -221 502 425 
Miljö- och hälsoskydd 2 476 2 648 +172 2 271 2 576 
Naturvård 441 441 0 468 468 
 
TOTALT 

 
5 902 

 
5 897 

 
-5 

 
5 456 

 
5 794 

 
 
 
 
EKONOMISK ANALYS 
Miljö- och byggnämnd har en avvikelse på 221 tkr på en 
budget om 425 tkr. Avvikelsen beror på att nämndle-
damöterna informeras och utbildas både intern och 
externt första året i en ny mandatperiod.  
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2015 
Det länsgemensamma projektet med inventering av 
misstänkt förorenade områden pågick och fortsätter. 
 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS, tema-
tiskt tillägg till ÖP2012 
Syftet med LIS-planen är att redovisa var landsbygdsut-
veckling kan utgöra ett särskilt skäl till dispens från 
strandskyddet enligt de nya reglerna i miljöbalken. LIS-
 planen arbetades fram under 2014/2015 och antogs 
2015-09-28. Planen vann laga kraft 2015-10-27. 
 
Ärenden 
Under år 2015 har 899 ärenden diarieförts. Dessa är 
fördelade på 184 bygglov, 73 bygg/övriga, 75 bostads-
anpassningar, 36 lantmäteri, 8 strandskydd, 10 planer, 
73 administrativa, 150 hälsoskydd, 104 miljöskydd, 16 
naturvård, 30 renhållning, 126 livsmedel och 14 brand-
farlig vara. 
 
Statistik 2015 2014 2013 
Inkomna ärenden 899 790 923 
Nämndbeslut 234 224 284 
Delegationsbeslut    
- Miljö 219 278 366 
- Bygg 477 416 422 
Åt socialnämnden    
- Bostadsanpassning 68 88 65 

 
    
Bygglov, bygganmälan och kontrollplaner 
Under år 2015 gavs 195 bygglov och av dessa var 6 för 
verksamhet så som industri/affärsändamål. Det har 
beslutats om 102 kontrollplaner/beslut om startbesked, 
8 strandskyddsdispenser och 220 slutbevis/besked. 
 
Under 2015 färdigställdes 52 nya lägenheter i kommu-
nen, varav 15 är villor. Vid årsskiftet 2015/2016 pågår 
byggandet av 30 nya lägenheter, varav 13 är villor. 
En viktig del i myndighetsutövningen är uppföljning av 
ärenden, t ex kontroll av påbörjade och avslutade lov 
mm. Det är här det saknas resurser. 
 

Miljöprogram 
Miljöprogrammet antogs september 2014 och miljö- och 
byggnämnden har ansvar för åtgärder inom flera mål-
områden (=miljökvalitetsmål). Åtgärderna gäller luftkva-
litetskontroll, ytvattenkalkning, enskilda avlopp, det 
kommunala avloppsledningsnätet, förorenade områden, 
planarbete och information m m. Det som skett under 
året är fortsatt arbete med förorenad mark enligt MIFO, 
beräkning av luftkvalitet samt planering av bebyggelse-
strukturen så att transportbehovet minimeras och så att 
resandet med kollektivtrafik, gång och cykel främjas m 
m. De personella resurserna räcker inte till för att ge-
nomföra åtgärderna. 
 
Miljöinformation 
Vid årets Earth Hour-event hade förvaltningen ett ut-
ställningsbord med information.  
 
Miljövårdspris 
Miljövårdspriset delades som vanligt ut vid kommun-
fullmäktiges årsavslutning i december. 2015 års pris 
gick till Charlotta Carlén och Therese Hammargren för 
sitt arbete med bin och biodling.  
 
Luftkvalitet 
I februari 2013 startade samverkansområdet för luftkva-
litetskontroll i länet. Den årliga beräkningen av luftkvali-
teten har skett i gatumiljö i alla länets kommuner. 
Treårsperioden har utvärderats och sedan har avtalen 
förlängts t o m 2017. 
 
Natur- och miljöråd 
Rådet har under året haft tre möten. Ingen vårvandring 
genomfördes 2015. 
 
RÄDDNINGSTJÄNST 
Räddningstjänst – tillsyn 
Från och med 2009 är miljö- och byggnämnden ansva-
rig nämnd avseende myndighetsutövning för tillsyn och 
brandskyddskontroller enligt Lagen om skydd mot 
olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
på kommunens egna fastigheter. 
 
Räddningstjänsten har under 2015 inte genomfört 
några tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor på fastig-
heter ägda av Vaggeryds kommun. 
 
 
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA 
OHÄLSOTALEN 
Sjukskrivningar och risken för flera sjukskrivningar 
hösten 2015 resulterade först i en omgående utförd  
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enkät om psykosocial arbetsmiljö tillsammans med 
personalenheten och därefter en kartläggning av psy-
kosocial arbetsmiljö med hjälp av kommunens före-
tagshälsovård. Kartläggningen rekommenderade för-
bättringsområden: mer resurser, utveckling av ledar-
skapet, utveckling av medarbetarskapet, en uppföljning 
av kartläggningen. Uppföljning av kartläggningen ska 
göras 1:a halvåret 2016. 
 
 
INTERN KONTROLL 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-11-25 § 201 
att anta följande riktlinjer: 
− Handläggningstid 
− Tillsynsplanering 
− Uppföljning av tillsynsarbetet 
− Inkomstförfrågan förtroendevalda, stickprov 
Handläggningstid 
Handläggningstiden för de utvalda stickproven är kort, 
ca en vecka. 
Tillsynsplanering 
Miljö- och byggnämnden har 2014-12-16 § 209 godkänt 
tillsynsplan för 2015. 
Uppföljning av tillsynsarbetet 
Uppföljning har redovisats till nämnden 2015-05-27 § 
92, 2015-09-29 § 163 respektive 2016-01-26 § 6. 
      
Inkomstförfrågan förtroendevalda, stickprov 
Förvaltningen har gjort kontroll i januari, april och au-
gusti månad. 
Resultat januari, april och augusti: De förtroendevalda 
har lämnat rätt uppgifter. 
 
 
Nyckeltal 
Program   Kostnad per invånare, kronor 
   2015      2014   
Bygg och plan   173              165 
Miljö- och byggnämnd    49                39 
Miljö- och hälsoskydd          185              172 
Naturvård     33                36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FRAMÅTBLICK 
2016 kommer att bli ett år med viktiga arbetsuppgifter 
när det gäller genomförandet av miljöprogrammet. 
 
Utmaningen är ett samarbete där nämndens alla till-
synsområden är integrerade i varandra till gagn för 
kommunens företag och invånare. Avgörande för att nå 
framgång är en motiverad personal och resurser att 
klara de krav som finns idag. 
 
Nämndens behovsutredning för 2015 redovisar att 
ytterligare tre tjänster erfordras på förvaltningen omgå-
ende. 
 
En mycket viktig aspekt av myndighetsutövningen är 
det förebyggande arbetet. Framtidens tillsyn kommer att 
ha en ännu större prägel av samarbete över kommun-
gränserna. Kraven på den enskilde tjänstemannen ökar 
och kräver mer specialistkunskap. För att möta detta 
måste den lilla kommunen samarbeta mer intensivt med 
kommunerna runt omkring. Detta görs bland annat i 
Miljösamverkan f. 
 
Ny PBL (Plan- och bygglag) började gälla 2011-05-02, 
vilket innebär merarbete eftersom två lagstiftningar 
finns under en övergångsperiod på fem år.  Ändringar i 
lagen har därefter gjorts och den senaste ändringen  
började gälla 2016-01-01. 
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Ewa Magnusson (L) 

Förvaltningschef: Göran Svensson 
Antal årsarbetare: 30,5 

Nettokostnad totalt:  28 441 tkr 
Nettokostnad per invånare: 2 127 tkr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UC i Vaggeryd  Skillingaryds Arena Biblioteket i Vaggeryd 
 
 
 
RESULTATRÄKNING, TKR 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013   

Verksamhetens intäkter +7 308 + 6 600 +7 966 +8 481   
Verksamhetens kostnader -34 146 -34 080 -34 570 -35 185   
Verksamhetens nettokostnader -26 838 -27 480 -26 604 -26 704   
Finansiella kostnader -243 -332 -228 -284   
Avskrivningar - 1 359 -1 249 -1 201 -1 067   
Resultat efter avskrivningar -28 441 -29 061 -28 033 -28 055   
Kommunbidrag +29 061 + 29 061 +28 441 +28 227   

ÅRETS RESULTAT +620 0 +408 +172   
  
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 
Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- 
och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som 
bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé. 
Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till                  

 
föreningar och studieförbund, samt att främja den allmän-
kulturella verksamheten. Barn och ungdomsverksamheten 
skall särskilt uppmärksammas. 
 

 
 
MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
 
ÖVERGRIPANDE Mål – de högst prioriterade målen 2015 
Fenix kultur- och kunskapscentrum  
Verka för att Fenix kultur- och kunskapscentrum blir en central plats och finner 
sin roll i kommunens kulturutbud 
 

 
1 

   

 
Ungdomsverksamhet  
Utveckla ungdomsverksamheten både kvalitativt och lokalmässigt med ut-
gångspunkt från den framtagna ungdomsstrategin 
 

2    

 
Jämställdhetsintegrering  
A. I syfte att utveckla verksamheten skall all statistik könsuppdelas.  
 

 
3A 

   

 
B. Uppmuntra föreningslivet att arbeta med jämställdhetsfrågor  
 

 
3B 

   

 
Miljöfrågor 
Nämndens olika verksamheter skall använda kommunens miljöprogram som 
utgångspunkt för att ta fram en handlingsplan för miljöarbetet. 
 

 
4 

   

 
Kvalitetsarbete 
Ökad servicegrad i olika verksamheter i syfte att förbättra tillgängligheten för 
kommunens invånare 
 

 
5 
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Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
 
VERKSAMHETSMÅL 
Nämnd och förvaltning 
Introduktion och utbildning av den nya nämnden  
  

 
6A 

   

 
Arbeta med övergripande mål för någon eller några av nämndens verksamhets-
områden 
 

 
6B 

   

 
Idrottsplatser och rörligt friluftsliv 
Verka för att det bildas en Utemiljögrupp som består av representanter från olika 
kommunala förvaltningar som arbetar med frågor rörande utemiljöer 
 

 
7A 

   

 
Ta ställning till idrottsplatsutredningens återstående förslag om en hållbar drift-
sekonomi  
 

 
7B 

   

 
Ta fram informationsmaterial över Höglandsleden  
 

 
7C 

   

 
Upprustningen av Höglandsleden avslutas 
 

 
7D 

   

 
Ny belysning till elljusspåret vid Friluftsgården i Vaggeryd  
 

 
7E 

   

 
Sim- och sporthallar 
Helgöppet för allmänhetens bad vid Vaggeryds simhall 
 

 
8A 

   

 
Presentera ett beslutsunderlag för renovering av Vaggeryds simhall  
 

 
8B 

   

 
Genomföra en enkät med temat service bland besökarna i simhallarna  
 

 
8C 

   

 
Särskilda tjejkvällar för allmänt bad erbjuds i någon av simhallarna 
 

 
8D 

   

 
Badplatser 
Badplatsen vid Rasjön i Bondstorp får en ny toalett  
 

 
 
9 

   

 
Bowlingverksamhet 
Diskussioner förs med bowlingalliansen om långsiktiga lösningar för den fram-
tida bowlingverksamheten 
 

 
10 

   

 
Ungdomsverksamhet 
A. Arbeta vidare med frågan om nya och mer ändamålsenliga lokaler för UC i 
Vaggeryd och UG i Skillingaryd  
 

 
11A 

   

 
B. Verksamhetsutveckling i enlighet med intentionerna i ungdomsstrategin 
 

 
11B 

   

 
C. Öka andelen flickor som besöker UC/UG till minst 40% 
 

 
11C 

   

 
D. Skapa blandade grupper med olika genus och etnisk bakgrund 
 

 
11D 

   

 
Föreningsverksamhet 
A. Bjuda in till en föreningssamling 
 

 
12A 
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Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
 
B. Följa upp hur de föreningar som antagit en drog- och mobbningspolicy följer 
de framtagna planerna och hur de redovisas i föreningens årsbokslut 
 

 
12B 

   

 
C. Föreningarna redovisar sin verksamhet könsuppdelat i samband med ansö-
kan om kommunala bidrag 
 

 
12C 

   

 
D. Ett särskilt energibidrag införs till föreningar med egna anläggningar 
 

 
12D 

   

 
E. Stötta föreningar som genomför jämställdhetsprojekt genom möjlighet till ett 
specialbidrag 
 

 
12E 

   

 
Biblioteksverksamhet 
A. En reviderad biblioteksplan antas av nämnden  
 

 
 

13A 

   

 
B. Meröppet införs vid biblioteket i Skillingaryd  
 

 
13B 

   

 
C. Medieplanen revideras och samordnas i ett närmare samarbete med länets 
kommuner  
 

 
13C 

   

 
D. En geek-girl-klubb startas i syfte att uppmuntra flickors intresse för skapande 
och teknik  
 

 
13D 

   

 
Kulturverksamhet 
A. Etapp 2 i revideringen av den kulturhistoriska utredningen genomförs, med 
utgångspunkt från den inventering av byggnader som hembygdsrådet gjort. 
 

 
 
14A 

   

 
B. Arbetet slutförs med revidering av kulturstrategin för Fenix Kultur och Kun-
skapscentrum. 
 

 
14B 

   

 
C. Arbetet fortsätter med att finna lämpliga lokaler för Bissefällarsamlingen på 
Västra lägret i Skillingaryd 
 

 
14C 

   

 
Studieförbund 
Ordna en samling med studieförbunden för att diskutera gemensamma frågor 
och hur nämnden kan stödja utvecklingen av studieförbundens verksamhet  
 

 
 
15 

   

 
Kulturskolan 
A. Ungdoms- och elevdemokratiinriktat mål - ett arrangemang planeras och 
genomförs av eleverna som en ungdomsfestival med utgångspunkt i FN;s barn-
konvention  
  

 
 

16 A 

   

 
B. Skolinriktat mål - Få igång samarbete med en skola i kommunen kring mu-
sikundervisningen i åk 1-3 med kulturskolans frivilliga musik- grundskola som 
förebild för innehåll och upplägg 
 

 
16B 

   

 
3. Mål för basverksamheten – genomföra en enkät bland deltagarna i kultursko-
lans verksamhet med temat kvalité och service  
 

 
16C 
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KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE: 
ÖVERGRIPANDE Mål – de högst prioriterade målen 2015 
 
1. Fenix kultur- och kunskapscentrum  
En reviderad kulturstrategi för Fenix har arbetats fram. Strategin innehåller förslag på åtgärder som skall bidra till att 
utvecklai Fenix till ett kulturcentrum. Kultur- och fritidsnämnden antog i december kulturstrategin. Bibliotekets och kultur-
skolans närvaro i lokalerna är i sig grunden för Fenix centrala plats i kommunens kulturutbud. 
 
2. Ungdomsverksamhet  
En betydelsefull faktor i kvalitetsarbetet är att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler, vilket inte kan anser vara fallet idag.  
I Vaggeryd började det med Elverksförrådet fortsatte med Elverkskontoret men när Östra skolan var i behov av nya loka-
ler, så blev lösningen för dem elverkskontoret. Detta innebar att ungdomsverksamheten ännu inte fått en ny lokal i Vag-
geryd. I budget 2016 finns 150 000 kronor anslagna för en ny verksamhetslokal i Skillingaryd. VSBo har kontaktats om 
en ledig lokal vid torget i Skillingaryd. Lokalen uppfyller flera av kraven för en lämplig lokal för ungdomsverksamhet men 
tyvärr begär VSBo en lokalhyra som klart överstiger de medel fullmäktige anslagit. 
 
3. Jämställdhetsintegrering  
A. Arbetet med att redovisa all verksamhet könsuppdelat har påbörjats. Det kommer dock att ta några år innan arbetet 
med könsuppdelad statistik får fullt genomslag. Nya rutiner måste till och inarbetade system förändras. I de fall det finns 
relevanta uppgifter att tillgå finns dessa redovisade i årsbokslutet 2015. 
B. En föreningsträff var inplanerad under hösten med temat jämställdhetsintegration. Inbjudan skickades till alla före-
ningar i kommunen. Tyvärr fick samlingen ställas in pga för få anmälningar.  
 
4. Miljöfrågor 
En miljöhandlingsplan är framtagen för nämndens verksamhetsområde. Handlingsplanen redovisar vad som skall göras, 
vem som skall utföra vad, när det skall vara klart samt resursbehov 
 
5. Kvalitetsarbete 
Meröppet på biblioteken, söndagsöppet i Vaggeryds simhall, ökad närvaro på sociala medier är några exempel på åtgär-
der som kommer eller redan har införts för att öka servicen och förbättra tillgängligheten för kommuninvånarna.  
Även inom andra områden har förbättringsarbetet påbörjats och genomförts. 
 
VERKSAMHETSMÅL 
 
6. Nämnd och förvaltning 
A. Nämnden har under året ägnat fördjupad information inom verksamhetsområdena; Idrottplatser, kulturskola, bibliotek, 
sim- och sporthallar, öppna ungdomsverksamheten, kulturarvet, föreningsbidrag och konstnärlig utsmyckning. 
B. Nämnden har inte ägnat tid åt övergripande mål för något specifikt verksamhetsområde. Anledningen är att utbild-
ningarna inom nämndens olika verksamheter har prioriterats före fördjupning inom enskilda verksamhetsområden. 
 
7. Idrottsplatser och rörligt friluftsliv 
A. Tekniska kontoret och kultur och fritid har samarbetet med anläggandet av skateanläggningen i Skillingaryd. Detta 
som ett första steg i samverkan i utemiljöfrågor. Avsikten är att tekniska och kultur och fritid fortsätter samtalen om aktivi-
tets- och lekplatser under 2016. Möjligheten att bilda en utemiljögrupp i vidare bemärkelse bedöms i nuläget inte vara 
möjlig. Ambitionsnivån att samverka med tekniska utskottet inom verksamhetsområdet friluftsliv och utemiljöer känns 
mer realistiskt. 
B. Idrottsplatsutredningen omfattar 10 olika förslag till åtgärder. Av dessa förslag har nämnden tagit ställning till 6 olika 
åtgärder. 
C. Region Jönköpings län kommer under året att tillsätta en deltidstjänst som projektledare för vandringslederna i reg-
ionen. I detta arbete ingår det att ta fram informationsmaterial om bla Höglandsleden. Rekryteringen av tjänsten är tyvärr 
försenad och förväntas ske under 2016. 
D. Arbetena med upprustning av Höglandsleden genom kommunen är i det stora hela avklarad och de resurser som 
länsstyrelsen anslagit förbrukats. 
E. Arbetet med ny belysning är inte påbörjad. Orsaken är att medel för ändamålet, 750 tkr, finns anslagna i budget 2016. 
 
8. Sim- och sporthallar 
A. Söndagsöppet infördes from v 41 med öppettiden kl 13.00-16.00. Öppethållandet har varit uppskattat och besöksanta-
let har varierat mellan 70 och 100 badande per helg. 
B. En statusbedömning och ett utvecklingsförslag är framtaget för Vaggeryds simhall. Utredningen har presenterats för 
samtliga partigrupper i kommun. I budget 2016 finns 1 milj kr avsatta för att åtgärda de mest akuta bristerna i simhallen. 
C. Någon enkätundersökning är inte gjord men planerad att göras 2016. 
D. Några tjejkvällar är inte genomförda. Anledningen är att enligt statistiken är det en jämn fördelning i simhallar av 
pojke/flicka och man/kvinna. Det är mer betydelsefullt att hitta infallsvinklar för att locka fler besökare till simhallarna. 
 
9. Badplatser 
Någon ny toalett har inte installerat utan latrintömningen kvarstår. De satsningar som gjorts på badplatsen i Bondstorp är 
i stället upprustning av omklädningshytt, förbättring av tillfartsväg till badet samt åtgärder på bryggor och grönytor. 
Bondstorps IF har varit drivande i detta arbete och även utfört merparten av arbetena. 
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10. Bowlingverksamhet 
Diskussioner har under en längre tid förts med bowlingalliansen om framtiden. Alliansens önskemål är att verksamheten 
är kvar i nuvarande lokaler och att lokalen rustas upp och att de ålderstigna bowlingmaskinerna byts ut mot nya. Något 
beslut om framtiden för bowlingen är inte fattat. 
 
11. Ungdomsverksamhet 
A. Denna fråga är segdragen. I slutet av år 2014 stod det klart att ungdomsverksamheten skulle få nya lokaler i Vagge-
ryd i gamla elverkskontoret. När sedan Östra skolan var i behov av nya lokaler, så blev lösningen för dem Elverkskon-
toret. Detta innebar att ungdomsverksamheten ännu inte fått en ny lokal i Vaggeryd. Avsikten är att ungdomsverksam-
heten skall flytta in i dessa lokaler när Östra skolans finner nya lokaler i samband med en framtida skolplan. 
I budget 2016 finns 150 000 kronor anslagna för en ny verksamhetslokal i Skillingaryd. VSBo har kontaktats om en ledig 
lokal vid torget i Skillingaryd. Lokalen uppfyller flera av kraven för en lämplig lokal för ungdomsverksamhet men tyvärr 
begär VSBo en lokalhyra som klart överstiger de medel fullmäktige anslagit.  
B. Strategin togs fram 2012 i syfte att beskriva en långsiktig inriktning för kommunens öppna ungdomsverksamhet bla 
vad avser innehåll och kvalité, lokaler, öppettider, arbetesuppgifter och kompentens, delaktighet och kompetens. Strate-
gin är utgångpunkten för verksamhetens utformning och används regelbundet vid arbetsplatsträffar och liknade samling-
ar. 
C. År 2014 var det 22 % flickor i verksamheten, under 2015 ökade det till 33 % och under ”Sommarkul” blev siffran 43 % 
flickor. Under 2015 har detta varit ett av verksamhetens främsta mål att öka andelen flickor. Genom att anordna speciella 
tjejaktiviteter, byggt ett tjejrum på UC i Vaggeryd samt tänka ur ett genusperspektiv vid planeringen av verksamhet har 
flickornas antal ökat. Personalstyrkan har tillsammans med politiker från nämnden varit på studiebesök till Funkabo fri-
tidsgård i Kalmar – en gård som kommit långt i arbetet att göra verksamheten genussmart.  
D. Detta är en stor utmaning, då många av besökarna har olika etniska bakgrund. Genom att erbjuda verksamheter och 
ordna arrangemang som är öppna för alla lockar det besökare med olika etnisk bakgrund. 
 
12. Föreningsverksamhet 
A. En föreningsträff var inplanerad till november med temat jämställdhetsintegrering. Inbjudan skickades ut men pga för 
få anmälningar ställdes samlingen in.  
B. Av de föreningar i kommunen som bedriver ungdomsverksamhet har ett 50-tal av dem arbetat fram någon form av 
dokumenterat program mot droger och mobbning. Ett 15-tal föreningar har ännu inte redovisat något program. Endast ett 
fåtal av de föreningar som har ett program mot droger och mobbning följer upp det i sina årliga verksamhetsberättelser. 
C. De föreningar som söker bidrag redovisar uppgifter på antalet medlemmar könsuppdelat dels för den bidragsberätti-
gade åldersgruppen 7-19 år men även för medlemmar 20 år och äldre. 
D. Inom ramen för det sk särskilda bidraget kan de föreningar som äger sina anläggningar söka bidrag till energibespa-
rande åtgärder. Bidragsdelen uppgår till maximalt 30% av totalkostnaden för åtgärden. 
A. Nämnden har fattat beslut om ett ”jämställhetsbidrag”. Någon ansökan om bidrag har inte kommit in till nämnden. 
Information om att kunna söka bidrag till jämställhetsprojekt var planerad att ges vid föreningsträffen i november men 
eftersom träffen inte blev av pga för få anmälningar har ingen information gått ut. 
 
13. Biblioteksverksamhet 
A. En ny biblioteksplan har antagits av nämnden. Planen gäller för åren 2015-2019 . 
B. Förberedelser är gjorda men allmänheten har ännu inte erbjudits meröppet. Detta i avvaktat resultatet från meröppet i 
Vaggeryd.  
C. En gemensam medieplan för alla kommunerna i ”Bibliotek i samverkan” har tagits fram. 
D. En klubb har startats, som haft en välbesökt verksamhet under första halvåret. Verksamheten har legat nere under 
hösten eftersom ledaren för klubben slutade sin anställning. Verksamheten är planerad att starta igen i januari 2016. 
 
14. Kulturverksamhet 
A. Etapp 2 är inte påbörjat. Detta av resurs- och tidsbrist. Arbetet med revidering kommer att inledas i februari 2016 
tillsammans med representanter från Miljö och bygg samt Hembygdsrådet.  
B. En reviderad kulturstrategi för Fenix har arbetats fram. Strategin innehåller förslag på åtgärder som skall bidra till att 
utveckla Fenix till ett kulturcentrum. Kultur- och fritidsnämnden antog i december kulturstrategin. Beslutet grundar sig på 
utredarens åtgärdsförslag och kompletterat med synpunkter från barn- och utbildningsnämnden. 
C. Nämnden har framfört en begäran till fullmäktige i samband med budgetarbetet 2016 om att flytt av Bissefällarsam-
lingen från Skillingehus till byggnad 136 på Västra lägret. Medel finns avsatt i investeringsplanen för år 2017. Vad som 
återstår är ett principbeslutet att hyra bygganden av Fortverket. Frågan kommer att prövas i arbetet med budget 2017. 
 
15. Studieförbund 
En samling med studieförbunden genomfördes i maj månad. Sju studieförbund kom till samling som hade temat utma-
ningar och framtidsfrågor för studieförbunden. 
 
16. Kulturskolan 
A. Någon ungdomsfestival har inte genomförts under 2015 men förberedelser är påbörjade. Kulturskolans Vinterfest som ord-
nades i december var dock en tillställning där ungdomarna medverkade och var engagerade i planering och genomförandet av 
föreställningen. Ungdomsfestivalen är tänkt som en konsert för alla åk 1-3 i samband med konst- och kulturhelg i april 2016, 
med utgångspunkt i FN:s barnkonvention.  
B. Det har det inte varit något samarbete kring musikundervisningen i åk 1-3. Som ett led i att få till stånd ett samarbete 
erbjuder Kulturskolan alla åk 1-3-skolor ett besök under läsåret 2015-2016. Det är tänkt att få sitt synliga och konkreta 
resultat i den planerade konserten under kommunens kulturvecka i april 2016.  
C. Någon enkätundersökning är inte genomförd under 2015 men är planerad att genomföras under vårterminen 2016 
riktad till alla deltagande elever och föräldrar i kulturskolans verksamhet. Enkäten kommer också att riktas till nya elever i 
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kulturskolan i samband med nyrekryteringen inför läsåret 2016-2017. 
 
 
 
DRIFTREDOVISNING, TKR 

 
Bokslut 2015 

 
Budget 2015 

 
Avvikelse 

 
Bokslut 2014 

 
Budget 2014 

Kultur/fritidsnämnd/förvaltning 2 054 2 137 83 1 912 2 121 
Idrottsplatser 4 910 4 980 70 4 813 4 825 
Sim- och sporthallar 6 022 6 050 28 6 000 6 004 
Friluftsbad/Camping 281 282 1 271 286 
Bowlinghall 120 117 -3 107 108 
Ungdomsverksamhet 2 121 2 463 342 1 872 2 277 
Föreningsbidrag 1 825 1 875 50 1 877 1 875 
Biblioteksverksamhet 5 854 5 884 30 5 742 5 766 
Kulturverksamhet 1 499 1 544 46 1 438 1 534 
Studieorganisationer 379 431 52 382 431 
Kulturskola 3 374 3 298 -76 3 619 3 214 
 
TOTALT 

 
28 441 

 
29 061 

 
620 

 
28 033 

 
28 441 

 
 
EKONOMISK ANALYS: 
Kultur- och fritidsnämnden har inför 2015 tillförts en re-
sursförstärkning på sammantaget 150 tkr avsett för att 
permanenta ungdomsaktiviteten ” Sommarkul”. 
 
Årets resultat, som blev + 620 tkr, fördelat på gemensam 
administration + 83 tkr, fritid + 488 tkr samt kultur + 52 tkr. 
Nämndens verksamhet har en nettoomslutning motsva-
rande 28,4 milj. kr, varav kostnader 35,7 milj. och intäkter 
7,3 milj. De beloppsmässigt enskilt största avvikelserna 
mot budget visar Ungdomsverksamheten +342 tkr och 
Kulturskolan -76 tkr. 
 
Ungdomsverksamhetens avvikelse skall i första hand 
kopplas till osäkerheten i lokalfrågan och var verksamhet-
en långsiktigt skall hålla till. Ambitionen är som bekant att 
finna nya lokaler både i Skillingaryd och Vaggeryd. Ef-
tersom denna fråga inte fått någon lösning under året har 
detta medfört en planeringsmässig osäkerhet som bla 
inneburit att de budgeterade personella resurserna inte 
utnyttjats fullt ut.  
En siffermässig negativ avvikelse men med en positiv 
utveckling är kulturskolans resultat. Från att de två sen-
aste åren ha gått med underskott på ca 400 tkr per år, så 
har de åtgärder som vidtagits resulterat i underskottet 
detta år minskat till – 76 tkr, vilket ger förhoppningar för 
framtiden. Underskottet har kunnat reduceras genom 
sänkta personalkostnader.  
Värt att notera är idrottsplatsernas resultat + 70 tkr och 
då särskilt föreningen Vaggeryds IP, som vid årets början 
hade en skuld till kommunen på 300 tkr. Hela skulden är 
återbetald och föreningen därmed skuldfri. En bidragande 
orsak till att skulden har kunnat regleras är det ökade 
förvaltningsbidraget 2014 på 170 tkr. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2015 
Skaparbibblan på Vaggeryds bibliotek. Skaparbibblan 
är ett s.k. Maker space, det första permanenta, på något 
bibliotek i Sverige. Biblioteket har fått medel av Regionför-
bundet, Regionbibliotek Jönköpings län samt Svensk Bib-
lioteksförening för Skaparbibblan som projekt. Inom detta 
projekt fanns under tiden april – november 2015 en mobil 
Skaparbibbla, en minibuss med material som besökte 
olika bibliotek i länet. I projektet har ingått att utbilda biblio-
tekspersonal i länet att hantera olika typer av tekniska 
verktyg som medföljde bussen. Projektet har fått stor 
uppmärksamhet nationellt och ett flertal studiebesök har 
tagits emot under året. 
Vaggeryds bibliotek började med meröppet i dec, vilket 
innebär tillgång till biblioteket även under obemannad tid  
varje dag mellan kl.7-22. 

 
 
Nämnden antog under hösten en kulturstrategi för Fenix 
kultur- och kunskapscentrum. 
 
 
Helgöppet i Vaggeryds simhall. I oktober inleds en tvåå-
rig prövoperiod med söndagsöppet i Vaggeryds simhall.  
Under perioden okt-mars är badet öppet för allmänt bad. 
Hitintills har det varit mellan 70 och 100 besökare på de 
söndagar som varit öppet.   
För ungdomsverksamheten är det en negativ men väsent-
lig händelse att lokalfrågan inte kunnat ta ett steg framåt.  
För verksamheten innebär detta svårigheter att bedriva en  
bra och ändamålsenlig verksamhet.  
Under sju veckor i juni till augusti genomfördes Sommar-
kul, som riktar sig till ungdomar mellan 8 till 18 år. Som-
markul 2015 lockade många besökare och hade 228 in-
skrivna ungdomar. 
En anmärkningsvärd händelse var att den planerade före-
ningssamlingen med temat jämställhet inom föreningsli-
vet fick ställas in pga för få anmälningar. 
Kulturskolans Vinterfest  – där kulturskolans elever och 
lärare bjöd på en egen framarbetad föreställning 
VINTERSAGA inspirerad av HC Andersens Snödrottning-
en (ca 350 föräldrar och anhöriga i publiken) – i Fenixhal-
len 
 
PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL 
Förebyggande arbete för att minska ohälsotalen bland 
de anställda.  
Sjukfrånvaron bland de anställda har stannat vid 2,07 %. 
Motsvarande siffra 2014 var 1,23%. Orsaken till ökningen 
är inte närmare studerad. Fördelningen mellan kvinnor och 
män är 3,13 % resp 0,18%. För kommunen som helhet var 
sjukfrånvaron 6,40 %.  
Denna förhållandevis låga sjukfrånvaro är mycket gläd-
jande och skall i första hand tillskrivas den enskilde med-
arbetaren. Från arbetsgivarens sida är det betydelsefullt 
att skapa en arbetesmiljö som både fysiskt och psykosoci-
alt förebygger sjukfrånvaro. En del i detta arbete är att 
skapa social samvaro bland de anställda. Vid ett tillfälle 
under året har all personal inom förvaltningen varit samlad 
under trivsamma förhållanden. Respektive arbetsplats har 
även genomfört personalbefrämjande insatser av skilda 
slag tex studieresor. 
Förebyggande friskvårdsarbete uppmuntras.  
Kommunens policy är ” att uppnå och bevara fysiskt, psy-
kiskt och socialt välbefinnande, att må bra, i arbetet och på 
fritiden”. Av medarbetarenkäten som genomfördes under 
slutet av året framgår att 40% av medarbetarna anser att 
arbetsplatsen inte arbetar aktivt med hälsa och friskvård. 
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En tydlig försämring mot tidigare mätningar. Att alla an-
ställda inom kommunen har möjlighet till subventionerad 
friskvård tycks inte vara tillräckligt. Subventionen är 50 % 
eller max 500 kr/år. Det är endast två medararbetare inom 
förvaltningen som utnyttjat denna möjlighet. 
 
Stödja de anställda så att de kan vara oberoende av 
tobaksprodukter.  
Något generellt förbud att som anställda i kommunen 
använda tobak, förutom på arbetstid, finns inte. Målet är 
dock att ur ett folkhälsoperspektiv få de anställda att avstå 
tobaken med hänsyn till den enskildes välmående. 
Målet om tobaksoberoende är tyvärr inte uppnått inte 
heller vad gäller snuset. Någon riktad insats i syfte att 
minska tobaksberoendet bland de anställda har inte ge-
nomförts.  
 
INTERN KONTROLL 
Nämnden har fastställt en intern kontrollplan för verksam-
heten. Planen avser åren 2014-2015. De verksamhetsom-
råden som det under de två åren varit aktuella att titta på 
är: Ekonomi, tillbud och olycksfall, betalkort, kassaregister, 
konstregister, föreningsbidrag, hyresavgifter, deltagarav-
gifter kulturskolan och ersättningar till förtroendevalda. 
 
FRAMÅTBLICK 
En av kultur- och fritidsnämndens viktigaste frågor under 
åren 2017-18 kommer att vara att den öppna ungdoms-
verksamheten får nya ändamålsenliga lokaler, först i 
Skillingaryd under 2016 och sedan i Vaggeryd, när sko-
lans lokaler är klara. Det är oerhört väsentligt att det går 
bedriva en kvalitativ, väl genomtänkt och strukturerad 
verksamhet för kommunens ungdomar. Det är en viktig 
signal till våra ungdomar att de är betydelsefulla och värda 
det bästa.  
Ett viktigt mål för nämnden under 2017-18 är att se till att 
Fenix kultur- och kunskapscentrum blir ett nav i kom-
munens kulturliv, bla genom en bred förankring av kultur-
strategin som nämnden antagit med stöd av BUN.  
Kultur- och fritidsnämnden kommer också att verka för att 
vår lokala historia får möjlighet att spridas lokalt och ex-
ternt genom ett åskådliggörande av Bissefällarutställ-
ningen på Västra lägret.  
Arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering 
kommer att fortsätta. Den genusuppdelade statistiken gör 
att vi får en bättre inblick i hur mycket som satsas på flick-
or och pojkar inom kultur- och fritidsverksamheten och 
klargör vilka satsningar man behöver göra för att båda 
könen ska få tillgång till ett bra och allsidigt kultur- och 
fritidsutbud. Nämnden ska också stötta föreningarna ge-
nom att stödja särskilda satsningar för att nå ökad jäm-
ställdhet.  
På miljöområdet kommer inte minst arbetet med energi-
frågor att utvecklas och arbetet med energieffektivisering 
att fortsätta såväl på nämnds- som på föreningsnivå. Att 
investera i förnyelsebar energi är viktigt för framtiden. 
Inom nämndens område är inte minst sim- och sporthall-
staket i Vaggeryd lämpligt för solceller vid en om- och/eller 
tillbyggnad.  
Nämndens mening är att biblioteken i Vaggeryd och 
Skillingaryd skall vara attraktiva mötesplatser och sam-
hällsinformationscenter där modern medieteknik skall 
erbjudas besökarna. Maker-space är startskottet till en 
utveckling mot biblioteken som något mycket mer än in-
formationscenter och mediautlåning.  
Kulturskolan är en samhällsinstitution av stor vikt för 
kommunens kulturliv, som ska vara tillgänglig för så 
många av kommunens ungdomar som möjligt. Därför ska 
den organiseras så att kön reduceras maximalt.  
Målsättningen för idrottsplatserna är att de även fortsätt-

ningsvis ska drivas i föreningsregi för att få med idrottsför-
eningarnas engagemang.  
Ett rikt och varierat föreningsliv ska uppmuntras. Det är 
viktigt att vi uppmuntrar de föreningar som äger sina egna 
anläggningar till energieffektiviseringsåtgärder. En översyn 
av föreningsbidragen kommer att göras för att få till stånd 
ett modernt bidragssystem där fler målgrupper kan bli 
aktuella. 
Vaggeryds sim- och sporthall uppfördes 1973. Av ål-
ders- och funktionsskäl är simhallen i behov av restaure-
ring. Bassängen har stora kvalitetsbrister som behöver 
åtgärdas. Reningssystemet är slitet och separering av 
vattnet mellan lilla och stora bassängen bör göras, inte 
minst av miljöskäl. Vidare behöver simhallen verksam-
hetsanpassas för att möta morgondagens behov. Därför 
bör nämnden utreda frågan om hur simhallen skall utveck-
las och göras i ordning för framtiden. Under perioden är 
målsättningen att få till ett beslut i frågan om vad som ska 
göras. Under perioden ska också beslut tas om att ev. 
permanenta söndagsöppet för allmänt bad, vilket slagit väl 
ut under första provsäsongen.  
Folkhälsoarbetet är viktigt för att människors välbefin-
nande ska öka. Detta oavsett vilken situation man befinner 
sig i. Kultur- och fritidssektorn har stora möjligheter att 
bidra med olika aktiviteter både inom kultur- och fritidsom-
rådet. Vi ser en utveckling där kultur eller friskvård på 
recept kommer att öka och bli ett alternativ till konvention-
ella metoder.  
Utveckling mot fler verksamheter där det är möjligt att 
utöva spontan fysisk aktivitet utan krav på medlemskap 
kommer att öka. De planerade aktivitetsplatserna i Skil-
lingaryd och Vaggeryd är exempel på att kunna möta 
denna efterfrågan.  
Inom Vaggeryds kommun finns goda möjligheter för det 
rörliga friluftslivet. Naturen är en tillgång som kan utnytt-
jas för hälsa, motion och upplevelser av skilda slag. Därför 
är det viktigt att områden vid friluftsgårdarna VSOK, 
Bäckalyckan och Grönelund fredas och tas tillvara.  
Skidanläggningen i Kyllås har en hög utvecklingspot-
ential inom flera områden främst under vintertid men även 
sommartid. Föreningen har en plan för att utveckla verk-
samheten etappvis. I tur står en ny byggnad som är tänkt 
att inrymma värmestuga, skiduthyrning och toaletter. En 
utbyggnad av skidbacken upp till toppen skulle öka attrakt-
ionsvärdet ytterligare. En fullt utbyggd skidbacke kan er-
bjuda en fallhöjd i likhet med Isaberg. 
Även ridverksamheten kommer med stor sannolikhet att 
utvecklas då intresse för ridleder och annan ridverksamhet 
fortsätter att öka.  
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* Skillingaryds sim- och sporthall har varit stängd under 8 månader år 2010 och 2011 för renovering. 
** Antalet verksamhetstimmar har justerats from år 2013 
*** Inkl Bissefällarns samling, som betraktas som ett konstverk – innehållande ca 400 alster. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NYCKELTAL 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011  

Kostnad kr/inv 
Fritidsverksamhet 
Kulturverksamhet 
 
Idrottsplatser,  

 
1 230:- 

887:- 

 
1 261:- 

894:- 

 
1 240:- 

887:- 

 
1 235:- 

886:- 

 
1 221:- 

795:- 

 
1 176:- 

752:- 

 

Bandybana, Ishall. verk tim 2 000 2 000 1 674 2 200 1 960 1 960  
Fotbollsplaner, friidrott   2 900 2 900 2 345 2 600 2 840 2 600  
Kostnad kr/tim 986:- 986:- 1 167:- 910:- 910:- 916:-  
        
Simhallar         
Antal bad 44 591 45 000 46 880 44 457 49 901 42 551*  
 varav skolbad 13 637 13 000 14 181 13 614 17 274 13 651  
Verksamhetstimmar, antal 4 759 4 700 4 705 4 695 4 758 4 374  
 
Sporthallar         
Allmänhet, föreningar mfl, verkstim 5 385 5 700 5 127 5 079 5 578 5 743  
Skolan 5 696** 5 700** 5 696** 5 696** 3 738 3 378  
 
Sim- och sporthallar        
Bruttokostn.sim+sport/verktim 724:- 703:- 735:- 862:- 871:- 831:-  
        
Friluftsbad        
Antal bad  5 5 5 5  5 5  
Kostnad/bad 56 200 57 200 54 200 51 200 50 600 50 600  
        
Ungdomsverksamhet        
Antal verksamhetstim 1 259 1 000 1 192 1 050 1 000 1 000  
Kostnad/tim 1 684:- 2 253:- 1 570:- 1 619:- 1 617:- 1 521:-  
Antal besök 4 819 7 000 5 500 8 000 7 900 7 900  
Genomsnittligt antal besök/gång 27,3 30,0 - - - -  
Sommarkul, antal besök 1 402 1 000 1 264 - - -  
 
Föreningsbidrag        
Verksamhetsbidrag/förening 9 568 9 600 9 440 6 820 9 280 9 140  
Bidrag/föreningsägd anläggn. 18 520 17 100 19 240 13 325 19 200 14 035  
Bidrag/kulturförening 11 850 7 000 11 285 10 560 6 950 6 100  
        
Biblioteksverksamhet        
Antal lån 65 290 70 000 70 429 68 763 78 756 75 518  
Antal lån/invånare 4,9 5,3 5,3 5,2 6,0 5,7  
Kostnad/lån 93:00 82:50 81:50 78:35 64:38 64:90  
Öppettimmar 4 028 4 700 4 600 4 059 4 082 4 164  
Kostnad/öppettim 1 453:- 1 230:- 1 248:- 1 327:- 1 242:- 1 177:-  
Programverksamhet, antal 66 40 40 46 40 34  
 
Offentlig konst        
Antal konstverk, löskonst *** 363 360 353 340 331 325  
        
Studieförbund        
Antal studieorganisationer 10 8 8 9 9 9  
Antal deltagartimmar 146 652 145 000 151 673 152 665 160 405 150 659  
Kommunalt bidrag/delt.tim 2:34 2:38 2:26 2:25 2:14 2:28  
        
Kulturskola        
Antal elever, exkl rockstudio 332 360 351 381 417 368  
Nettokostnad/elev 10 162 8 985 10 310 9 372 7 422 8 046  
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Verksamhetsberättelse  
        

 
Ordförande: Thomas Mörhed c 

Förvaltningschef: Anders Wahlgren 
Antal årsarbetare: Inga anställda 

 
 

         
Stormen Egon ställde till det den 10 Jan 2015           Elnät i vinterskrud 
 
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Verksamhetens intäkter +42 197 +39 676 +39 987 +40 607 
Verksamhetens kostnader -32 829 -31 948 -31 753 -33 570 
Resultat före avskrivningar +9 368 +2932 +8 234 +7 037 
Avskrivningar -4 398 -4 408 -4 442 -4 527 
Finansiella kostnader -588 -700 -640 -634 
Resultat efter avskrivningar och fin.poster +4 382 +2 620 +3 152 +1 876 
Bokslutsdispositioner +56 +56 +56 +56 
Resultat efter bokslutsdispositioner +4 438 +2 676 +3 208 +1 932 
Resultat efter lämnat koncernbidrag +2 938 +1 176 +1 708 +432 
 
 
ELVERKETS UPPGIFTER 
Elverket äger, driver och underhåller ledningsnät för 
eldistribution samt försäljer anslutningstjänster inom sitt 
distributionsområde. Distributionsområdet finns i huvud-
sak inom Vaggeryds kommun men också delvis i 
Gislveds och Gnosjö kommuner. Elverkets verksamhet 
regleras i väsentliga delar av särskilda lagar, förordningar 
och myndighetsinstruktioner.  

 
 
Genom lokal närvaro erbjuds kunderna hög kvalitet på 
elöverföringen och god service och bidrar på så sätt till 
kommunens målsättning om att vara en god och attraktiv 
kommun att leva, bo och verka i. 
 
 

 
MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET 
 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
 
Tillgodose att elnätanslutningar för uttag och inmatning av elenergi finns att 
tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet  
 

1    
 

 

 
Svara för en god och allsidig service för  
kunderna  

2    

 
 
Samverka med andra intressenter för elöverföring  
 

3    

 
 
Erbjuda praktikplatser för ungdomar  
 

4    

 
 
Erbjuda samverkan med Vaggeryds Kommun i deras stöd till framtida 
och befintliga fiber-föreningar genom samförläggning av kanalisation vid 
kabelförläggning  
 

5    
 

 

 
Erbjuda samverkan med Vaggeryds Energi AB  
genom samförläggning av kanalisation i avsikt att nå av kommunen 
utpekade noder  

6  
 

X 
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MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET 
 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
Vaggeryds Elverk forsätter oförtrutet sitt arbete att öka leveranssäkerheten i 
elnätet. Investerings-ambitionerna för 2015 har lagts med fokus på för-
stärkning av befintligt nät. För 2015 har vi som målsättning att förlägga totalt 15 
km kabel. Ambitionen är att ha en förnyelsetakt som innebär att risken för vä-
derrelaterade störningar i det närmaste är eliminerade till mandatperiodens slut 
2018. Totalt investeras 9,1 Mkr i verksamheten  

7   
 

 
 

 
Minskad användning av kreosotstolpar genom övergång till markförlagd 
kabel eller komposit-stolpar  
 

8   
 

 

 

 
Filtrering av vätska vid tömning av trans-formatorgropar  
 

9   
 
 

 

 
Utbyte av bly/olje-kabel mot PEX-kabel  
 

10  
 

 

 
 

 

 
KOMMENTARER MÅL ELVERKET 2015 

1. Vaggeryds Elverk är billigast i kommunen för 
den vanlige hushållskunden och har hållit oför-
ändrade priser sedan 2012. Tillgänglighet under 
2015 var 99,976 %. 

2. Mycket bra betyg av kunder vid kundundersök-
ning 2014. Förnyad undersökning planerad för 
2016. 

3. Samverkar bl.a. avseende utbildningar, felsök-
ning och reservkraft. 

4. Tar emot praktikanter från Fenix. 
5. Samförlägger med fiberföreningarna dock trög 

beslutsprocess som hindrat måluppfyllelse i 7. 
6. Ej aktuellt, Vaggeryds Kommun valt att tackat 

nej till Vaggeryds Energis erbjudande om förbin-
delse  till noder på landsbygd. 

7. Osäkerhet kring samförläggning har sinkat arbe-
tet, 10,6 km kabel förlagd under året. 6 441 m 
friledning har tagits bort. 

8. Nedtagning av 308 st. kreosotinpregnerade stol-
par under året. 

9. Metoden tillämpas. 
10. 100 m ersatt och upptagen 2015. 

 
EKONOMISK ANALYS: 
Kommentarer till avvikelser mot budget 
Nätomsättning för industrikunder överträffar budget. Om-
fattande engångsintäkter för nyanslutningar, och intäkter 
vid skrotförsäljning i samband med utrangering av luftled-
ningar utfaller drygt 1 mkr bättre jfr budget. Lågt elenergi-
pris har medfört låga kostnader för förlustel. 
 
Vaggeryds Elverk redovisar ett resultat på +4 382 tkr per 
31/12 2015. Efter bokslutsdispositioner och avdrag med 
1 500 tkr i avkastning till kommunen blir resultatet +2 938 
tkr, kraftigt över budget. 
 
Investeringar för året uppgår till 6,8 Mkr. De största job-
ben har varit högspänningsjobb vid Smedjebo, Plätt-
Sjöåkra, Uddebo-Grytås, Hjortsjön-Hermes och stations-
arbete vid Kärnan (nya Coop). 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER ELVERKET 2015 
Året inleddes med ett oväder, stormen Egon den 10 ja-

nuari och följdes av en del åskoväder under sommaren 
detta har sammantaget medfört något ökat avbrottstid 
jämfört med föregående år. De stormar som inträffade 
under hösten passerade utan större störningar. 
 
Takten på investeringar hölls tillbaka under ett antal må-
nader i väntan på besked från fiberföreningarna hur de 
skulle finansiera samförläggning med kabel. Vi kunde 
därför inte nå upp till vår målsättning med 15 km kabel 
förlagd i mark under 2015. 
 
En första laddstation har anslutits till elnätet. 
 
PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL 
Vaggeryds Elverk har ingen egen personal utan köper in 
tjänster. 
 
FRAMÅTBLICK 
Under kommande år kommer kablifieringen att fortgå, allt 
i syfte att i enlighet med den i reglementet uttryckta mål-
sättningen att risken för väderrelaterade störningar mini-
meras till mandatperiodens slut 2018. Det finns ett förnyat 
hopp om att arbetet ska kunna medföra att fiberförening-
arna kan utnyttja tillfället till samförläggning. Det kan 
också bli så att Vaggeryds Elverk utnyttjar fiberförening-
arnas grävjobb för att få ned kabel. Detta kan då påverka 
den takt och prioriteringar som tidigare gjorts. 
 
Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om intäkts-
ram för åren 2016 till 2019, ett beslut som inte harrmoni-
serar med elverkets ansökan. Dessutom råder det fortfa-
rande osäkerhet kring vad som gäller för 2012-2015 då 
Energimarknadsinspektionen valt att fördröja nytt besked. 
Vaggeryds Elverk har därför valt att ånyo överklaga EI:s 
beslut även denna gång. 
 
En analys av förutsättningarna för ett ökat effektuttag vid 
mottagningsstationen Stödstorp pågår vilket kan komma 
att påverka överliggande nät. 
 
Tidigare intressen för stora vindkraftverk synes ha svalnat 
på grund av dagens låga elpriser. Småskalig elprodukt-
ion, främst i form av solceller har ökat och kommer antag-
ligen att öka ytterligare. 
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Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
    

Ordförande: Victoria Önneby (KD) 
Förvaltningschef: Stefan Hagström 

Antal årsarbetare: 511 
Nettokostnad totalt: 327 675 tkr 

Nettokostnad per invånare: 24 510 kr 
 

  
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Verksamhetens intäkter +53 667 +41 628 + 48 007 +51 365 
Verksamhetens kostnader -379 178 -363 264 -360 913 -349 822 
Verksamhetens nettokostnader -325 511 1916 -312 906 -298 457 
Finansiella kostnader -321 -220 -250 -327 
Avskrivningar -1 843 -2 250 -2 624 -3 248 
Resultat efter avskrivningar -327 675 -324 106 -315 780 -302 032 
Kommunbidrag 324 106 324 106 +315 138 +305 309 

ÅRETS RESULTAT - 3  569 0     - 642 +3 277 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER 
Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skol-
barnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och 
obligatoriska skolan, särskolan och de frivilliga skolfor-
merna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av 
fristående förskolor och fritidshem med enskild huvud-
man. Bidrag ges för elever i friskola inklusive förskole-
klass. 
  
Vid Fenix Kultur och Kunskapscentrum bedrivs förutom 
gymnasieutbildning, vuxenutbildning för grundläggande 
och gymnasial nivå, yrkesutbildning, uppdragsutbildning, 
utbildning i svenska för invandrare (SFI), yrkeshögskola 

samt särskild utbildning för vuxna (Lärvux). 
 
Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av 
de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna 
råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utveckl-
ingsplaner som utgår från det systematiska kvalitetsar-
betet. 
 
Nämnden har det övergripande ansvaret för kostverk-
samheten i kommunen. 
Nämndens verksamhetsberättelse redovisar hur den 
uppfyllt de i budgeten givna ramarna och ställda målen. 

 
 
MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET 
 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
BUNs prioriterade mål 1  
• Måluppfyllelse i alla våra verksamheter  
 

1    

BUNs prioriterade mål 2:  
• God och attraktiv arbetsgivare  
 

2    

 
Utbilda i sparsam körning för den personal som reser i tjänsten  
 

3    

 
Ökad tillgänglighet till skugga på förskolegårdar för att minska riskerna för sol-
skador 

4    

 
Utveckla ”mötas utan att resa” i enlighet med Bun´s IT plan  
 

5    
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Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
 
Fortsätta att utöka andelen ekologiska livsmedel i kosten  
 

6    

 
Uppstart av projektet kring ”minska exponeringen av skadliga ämnen i förskola 
och skola”  
 

7    

 
Fenix genomför årligen en utställning om miljöfrågor  
 

8 
 

   

Intern kontroll 
 
Översyn av administrativa system där Personec P är prioritet  

9    

 
Fortsätta arbetet med att ta fram tydliga gemensamma strukturer, rutiner och 
dokument för hela organisationen och för det systematiska kvalitetsarbetet 

10    

 
Bidra till att höja den generella kompetensen och se till att samtliga förskoleche-
fer och rektorer går den statliga rektorsutbildningen 

11    

 
Förankra och kvalitetssäkra elevhälsans arbete i enlighet med elevhälsoplanen 
och det systematiska kvalitetsarbetet 

12    

 
Ny kostorganisation är beslutad av kommunfullmäktige  
 

13    

 
Andelen ekologisk mat är minst 40 %.  
 

14    

 
Att lokalerna är upprustade för förskoleklassens ändamål är genomfört 
 

15    

 
Förskoleklass: Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat 
 

16    

 
Att lokalerna är upprustade för grundskolans ändamål är genomfört 
 

17    

 
Grundskolan: Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat 
 

18    

 
Andelen elever som är behöriga för vidare studier i gymnasieskolan ska öka 
jämfört med föregående läsår. 

19    

 
Meritvärdet i åk 9 har ökat jmf med föregående år 
 

20    

 
En skolbiblioteksplan är utarbetad. 
 

21    

 
Gymnasiet, Vid starten av läsåret 2015/16 skall minst 60 % av eleverna i årskul-
len antas till en utbildning vid Fenix Kunskapscentrum 

22    

 
Att fuktdrabbade lokaler är åtgärdade  
 

23    

 
Gymnasiet: Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat 
 

24    

 
Andelen elever som fullföljt utbildningen inom 3 år ska öka jämfört med föregå-
ende år 

25 ------------ ------------ ------------ 

 
Andelen elever som går högskoleförberedande program och som är högskole-
behöriga inom 3 år ska öka jämfört med föregående år 

26    

 
Andelen elever som tar gymnasieexamen ska öka jämfört med föregående år 
 

27    
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Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
 
Genomsnittlig betygspoäng ska öka jämfört med föregående år. 
 

28    

Vux och SFI arbetar för att öka individualiseringen av de vuxenstuderandes 
studier för att öka deras möjligheter att genomföra sina studier utifrån deras 
behov och förutsättningar 

29    

 
Arbeta för att behålla och utveckla yrkeshögskolan 
 

30    

 
Behålla Lärvux 
 

31    

 
Arbeta för att utveckla Lärvuxverksamheten så att den också inkluderar lärlings-
verksamhet.  

32    

 
Särskolan: Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat.  
 

33 ----------- ----------- ------------ 

 
Grundsärskolan arbetar för en ökad inkludering med grundskolan 
 

34    

 
Gymnasiesärskolan ska arbeta för en ökad kontakt med och deltagande i det 
omgivande näringslivet och civilsamhället genom t ex praktik  

35    

 
Att fuktdrabbade lokaler i gymnasiesärskolan är åtgärdade så att verksamheten 
kan bedrivas ändamålsenligt  

36    

 
Förskola: Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat 
 

37    

 
Att inom 4 månader kunna erbjuda förskoleplats  
 

38    

 
Att alla skolbarn i åldern 6-12 år som är i behov av fritidshemsplats ska erbjudas 
plats 

39    

 
Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek 
 

40    

 
Vårdnadsbidrag: Erbjuder möjligheten för föräldrar att vara hemma  
med barn i åldern 1-3 

41    

 
Kreativt återanvändningscenter ska utvecklas till att omfatta nämndens alla 
verksamhetsområden  

42    
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KOMMENTARER  MÅLUPPFYLLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 
 
Våra bedömningar utgår från vårt systematiska kvalitetsarbete samt betygsresultat. 
 

 

 
  
1. 
Verksamhetsmål 
Samtliga skolledare har utifrån sina verksamheter satt egna verksamhetsmål som de har bedömt, analyserat och vidtagit 
åtgärder för att utveckla.  
 

• Förskolans resultat visar att de har en spridning mellan grönt och gult med några enstaka röda bedömningar för 

vissa avdelningar varför helhetsbedömningen blir gul. 

• Förskoleklassens resultat visar på övervägande grönt, inga röda bedömningar. 

• Fritidshemmens resultat visar på övervägande gröna bedömningar och endast en röd som är utemiljön vid Hjort-

sjöskolans fritidshem. 

• Grundskolans resultat visar på övervägande gult med inslag av grönt.  

• Grundsärskolan har grönt när det gäller målet ”Inkluderande arbetssätt” vilket visar på att deras långsiktiga arbete 

med målet har gett resultat. 

• Gymnasiets resultat visar på gult och grönt. 

• Gymnasiesärskolan visar på gult och grönt. 

• Vuxenutbildningen visar på mer gult än grönt 

Gemensamt för gymnasium och vuxenutbildning är att det är grön bedömning för målet ”Eleven har stärkt sitt självför-
troende och sin tilltro till den egna förmågan”. 

 
Normer och Värden 

• Förskolan visar på gult på alla områden. Vi kan se att i jämförelse med föregående år har måluppfyllelsen minskat 

från grönt. 

• Förskoleklass visar på övervägande grönt. Målen ”Verksamheten arbetar för en lärmiljö där elever tar avstånd från 

att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling” och ”Lärarna arbetar aktivt med att motverka diskri-

minering och kränkande behandling av individer och grupper” står kvar oförändrat på grönt i jämförelse med före-

gående år. 

• Fritidshemmen visar övervägande grönt. Målet ”Verksamheten arbetar för en lärmiljö där elever respekterar andra 

människors egenvärde” är grönt för samtliga fritidshem. 

• Grundskola visar på klart övervägande grönt med tydliga resultatförbättringar jämfört med föregående år. 
Ett utvecklingsmål är ”Lärarna arbetar med att stödja och utveckla varje barns respekt för sin närmiljö tillika miljön i 

ett vidare perspektiv” där visar hälften av enheterna på gult. 

• Grundsärskolan visar till största delen på samma resultat som grundskolan. 
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• Gymnasiet visar till största delen på grönt. Ett mål som har försämrats är ”Lärarna utarbetar tillsammans med ele-

verna fram regler för samvaron i den egna gruppen”. 

• Gymnasiesärskolan visar till största delen på grönt. Ett mål som har försämrats är ”Verksamheten utvecklar ele-

vernas förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt vilja att hjälpa varandra” 

• Vuxenutbildningen visar på övervägande grönt. Ett mål som har försämrats är ”Lärarna utarbetar tillsammans med 

eleverna samvaron i den egna gruppen” 
 
Barns/elevers ansvar och inflytande 

• Förskolan visar övervägande gult. Måluppfyllelsen har minskat i jämförelse med föregående år på flera delmål.  

• Förskoleklass visar övervägande grönt med en liten resultatförsämring i jämförelse med föregående år. 

Samtliga har grönt på målet ”Verksamheten utvecklar elevernas förmåga att ta personligt ansvar för sina studier 

och sin arbetsmiljö”. 

• Fritidshemmen visar övervägande grönt, där resultaten har skiftat från gult till grönt och vice versa på flera delmål. 

Samtliga har grönt på målet ”Lärarna verkar för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen”. 

• Grundskola visar övervägande på gult där resultaten har skiftat från gult till grönt och vice versa på flera delmål. 

Målet ”Lärarna arbetar för att alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och över det inre arbetet i skolan” 

har ingen grön bedömning, samtliga har gult förutom en enhet som har rött. 

• Grundsärskolan visar samma resultat som grundskolan 

• Gymnasiet har en jämn fördelning av grönt och gult. En försämring i jämförelse med föregående år är målet 

”I verksamheten diskuteras fortlöpande de demokratiska principerna i att kunna påverka, ta ansvar för sina studier 

och sin arbetsmiljö” 

• Gymnasiesärskolan har en jämn fördelning mellan grönt och gult på sina mål. 

• Vuxenutbildningen har en jämn fördelning mellan grönt och gult. 

 
Utveckling/undervisning och lärande 

• Förskola visar på övervägande gul bedömning, där en tydlig resultatförbättring är målet ” Personalen arbetar med 

barn som har ett annat modersmål än svenska så att de utvecklar sitt modersmål, det svenska språket och sin kul-

turella identitet” 

• Förskoleklass visar på en jämn fördelning på grönt och gult. Målen ”I verksamheten erbjuds eleverna en strukture-

rad undervisning under lärares ledning, både i grupp och enskilt” och ”Lärarna tar ansvar för att eleverna utvecklar 

det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” visar samtliga på grönt. 

• Fritidshemmen visar på övervägande gult. Målet ”Lärarna arbetar med elever som har ett annat modersmål än 

svenska så att de utvecklar sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet” är svår att uppnå ef-

tersom ett flertal fritidshem inte har elever med annat modersmål och således inte arbetar med detta mål. Kulturell 

identitet är ett fokusområde för ett flertal av fritidshemmen. 

• Grundskola visar på övervägande gult där ett flertal av resultaten har sjunkit från grönt till gult i jämförelse med 

förra året. Målet ”I verksamheten erbjuds eleverna en strukturerad undervisning under lärares ledning, både i 

grupp och enskilt” har samtliga enheter grönt förutom en mindre enhet.  

• Grundsärskolan är övervägande grönt. 

• Gymnasiet har jämn fördelning av grönt och gult, det som avviker är målet ”Lärarna arbetar med elever som har ett 

annat modersmål än svenska så att de utvecklar sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet” 

som har en röd bedömning. Orsaken är den ökade tillströmningen av ensamkommande barn och unga. 

• Gymnasiesärskolan visar på en liknande bedömning som gymnasiet. 

• Vuxenutbildningen visar på övervägande grönt. Målet ”Lärarna arbetar ämnesövergripande” visar rött. 
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2. Årets medarbetarenkät för Barn och Utbildning visar på en ökning från 40 % till 52% som har markerat grönt på målet nr 

15 ”Jag tycker att Vaggeryds kommun är en bra arbetsgivare” ( jmf med 2013). 

Den största ökningen är inom kostenheten som har gått från 47 % till 63%. 

3. Målet är uppfyllt. Vi har prioriterat personal som dagligen kör i sin tjänst. 

4. Förslag till solskydd på förskolegårdarna är framtagna och medel är avsatta från 2016. 

5. Utvecklingen är påbörjad men vi har långt kvar. Vi har nyttjat tekniken vid ett flertal tillfällen främst för möten och extern 

utbildning. 

6. Målet är uppnått, utökningen har skett genom upphandlingen av närproducerat kött från Häradsköps gård. 

7. Projektet kring ”minska exponeringen av skadliga ämnen i förskola och skola” är påbörjat med samtliga förskolechefer. 

Arbetet har avsikt att knytas till Naturskyddsföreningens projekt ”giftfri förskola” 

8. Utställningen genomfördes i samverkan med kommunbiblioteket. 

9. Arbetet är påbörjat. En bedömningsmatris är utarbetad för konsekvens- och sannolikhetsbedömning. 

10. Rutiner är framtagna för det systematiska kvalitetsarbetet, övergripande planer är utarbetade inom flera områden. Ut-

vecklingsområden kvarstår när det gäller nedskrivna rutiner för förvaltningen. 

11. Samtliga skolledare har eller går den statliga rektorsutbildningen. 

12. Vi arbetar utifrån elevhälsoplanen och det systematiskt kvalitetsarbete. Arbete kvarstår med att utarbeta ett ledningssy-

stem för elevhälsans medicinska och psykologiska del. 

13. Kommunfullmäktige har beslutat att kostenheten ska delas mellan Barn-och utbildningsnämnden och socialnämnen 

men det är ej verkställt. 

14. Målet är uppnått, det blev 41 % 
15. Ingår i lokalplanen som ska fastställas av kommunfullmäktige under våren 2016 

16. Årets medarbetarnekät visar att på fråga nr 41.” Min närmaste chef får oss medarbetare att arbeta mot gemensamma 

mål och visioner” svarar 87 % ja på frågan. Detta innebär en ökning motsvarande 19 procentenheter i jämförelse med förra 

medarbetarenkäten som genomfördes 2013. Resultaten under rubriken Ledarskap i enkäten har generellt mycket goda 

resultat med en tydlig förbättring på samtliga frågor. 

17. Ingår i lokalplanen som ska fastställas av kommunfullmäktige under våren 2016. 

18. Årets medarbetarnekät visar att på fråga nr 41. ”Min närmaste chef får oss medarbetare mot gemensamma mål och 

visioner” svarar 87 % ja på frågan. Detta innebär en ökning motsvarande 19 procentenheter i jämförelse med förra medar-

betarenkäten som genomfördes 2013. Resultaten under rubriken Ledarskap i enkäten har generellt mycket goda resultat 

med en tydlig förbättring på samtliga frågor. 

19. Andelen behöriga till gymnasieskola har ökat från 87,5% till 89,2%. Detta placerade Vaggeryds kommun på första plats 

i länet. Källa: SIRIS 

20. Meritvärdet har ökat från 205,9 till 215. Fram till och med läsåret med läsåret 13/14 beräknas meritvärdet på 16 ämnen 

vilket detta resultat är jämfört med. Från och med läsåret 14/15 ingår 17 ämnen, med den beräkningen är Vaggeryds merit-

värde 229,9. 

21. En skolbiblioteksplan är utarbetad och beslutad av nämnden. 

22. Vid antagningsnämnden den 30 juni kunde vi konstatera att det var 63% av kommunens egna årskurs 9 elever som 

hade sökt Fenix. 

23. Tvist pågår kring ansvarsfrågan för att åtgärda de fuktdrabbade lokalerna. 

24. Årets medarbetarnekät visar att på fråga nr 41. ”Min närmaste chef får oss medarbetare att arbeta mot gemensamma 

mål och visioner” svarar 49 % ja på frågan. Detta innebär en minskning på 5 procentenheter i jämförelse med förra medar-

betarenkäten som genomfördes 2013. Resultaten under rubriken Ledarskap i enkäten har ömsom minskat och ömsom 

ökat. 

25. Statistiken speglar huvudsakligen den första elevkullen som läst enligt den reformerade gymnasieskolan. Detta gör att 

jämförelser med tidigare år ska göras med försiktighet. Aktuell statistik finns ännu ej för läsåret 14/15. 

26. Andelen studerande på högskoleförberedande program har ökat från 67,9% till 77,2 %. Källa: SIRIS 

27. Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år har ökat från 46,9 till 62,6 procent. Källa: Siris 

28. Betygspoängen har ökat med 0,5 procentenheter från 14,1 till 14,6. Källa: SIRIS 
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29. Individualiseringen har ökat genom distansutbildningen och en lärplattform som har varit framgångsrikt. Formativ be-

dömning kan ges på individnivå vilket stödjer individen i sitt lärande och utifrån sina förutsättningar. 

30. Vi har fått klartecken om att bedriva yrkeshögskolan en omgång till (2 år) för möbelproduktionstekniker. Ansökan är 

inskickad för yrkeshögskola med inriktning robotsvets, besked väntas i början av 2016. 

31. Kommunfullmäktige har beslutat att finanseria Lärvux genom en utökad ram för nämnden. 

32. Det finns ingen elev som är lärling idag, flera av de som beräknades starta under 2015 föll ifrån och ville skjuta upp sin 

start. Vi arbetar dock vidare och räknar med att komma igång i praktiken under våren 2016. 

33. Årets medarbetarnekät särredovisar inte rektorerna på särskolan därav har vi inget underlag för bedömning. 

34. Inkluderande arbetssätt har varit ett prioriterat verksamhetsmål. Bedömningen i det systematiska kvalitetsarbetet visar 

på grönt. 

35. Vi har ett mer strukturerat arbete kring praktik, men är inte framme ännu.  En tydligare struktur för elevernas utveckling 

individuellt och en mer aktiv hållning gentemot omvärlden är områden som vi kommer att fortsätta att arbeta med. 

36. Gymnasiesärskolans lokaler är åtgärdade men vissa problem kvarstår. 

37. Årets medarbetarnekät visar att på fråga nr 41. ”Min närmaste chef får oss medarbetare mot gemensamma mål och 

visioner” svarar 71 % ja på frågan. Detta innebär en minskning motsvarande 15 procentenheter i jämförelse med förra 

medarbetarenkäten som genomfördes 2013. Resultaten under rubriken Ledarskap i enkäten har generellt lägre resultat 

med en sänkning på samtliga frågor. 

38. Samtliga som önskar får förskoleplats inom 4 månader. 

39. Alla skolbarn i åldern 6-12 år som är i behov av fritidshemsplats erbjuds plats. 

40. Bedömningen bygger inte på fakta. Det finns ej några politiskt fastställda krav på gruppstorlek/personaltäthet. 

41. Vårdnadsbidrag erbjuds till de som önskar detta utifrån de nya reglerna. Möjligheten för kommuner att bevilja vårdnads-

bidrag kommer att upphöra från och med den 1 februari 2016. 

42. Kreativt återanvändningscenter arbetar med samtliga verksamheter.  

  
             

               
 
DRIFTREDOVISNING, TKR Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse Bokslut 2014 Budget 2014 
600 Gemensam administration 12 324 12 808 484 11 504 12023 
601 Kompetensutveckling 850 1 118 268 1 040 1 577 
603 Verksamhetsledning och elevhälsa 7 867 8 021 154 7 354 7518 
621 Kosthåll -787 279 1 066 -598 180 
624 Skolskjutsar 10 851 10 900 49 10 798 10600 
641 Grundskola 115 446 115 692 246 110 970 110475 
657 IKE Gymnasieskola 23 055 22 682 -373 21 926 23984 
659 Gymnasieskola 26 943 24 769 -2 174 24 834 22033 
661 Vuxenutbildning 11 935 11 648 -287 11 428 11537 
662 Yrkeshögskola 1 808 2 793 985 1 689 2836 
671 Särskola 10 714 10 835 121 10 217 10365 
723 Förskoleklass 9 465 8 963 -502 9 576 9071 
724 Förskola 79 083 74 903 -4 180 75 495 72890 
725 Fritidshem 16 440 16 867 427 16 297 16749 
727 Vårdnadsbidrag 1 296 1300 4 1 371 1300 
729 Återanvändning 382 528 146 479 513 
 
TOTALT 327 675 324 106 -3 569 315 780 315 138 
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EKONOMISK ANALYS 
Kommentarer över avvikelser mot anslagen bud-
get 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) redovisar för 
verksamhetsåret 2015 ett underskott motsvarande  
– 3 569 tkr 
Den negativa avvikelsen beror dock på utökat upp-
drag i förskolan, fritidshem, asylsökande elever, 
utökad hyreskostnad för Byarums ombyggnad, Lär-
vux, löneökningar för förstelärare samt extra ordinär 
personalkostnad. 
Med anledning av detta kommer Barn- och utbild-
ningsnämnden att begära ekonomiskt kompensation 
av kommunfullmäktige motsvarande 6 449 tkr. 
 
Resultat per programområden 
Gemensam administration BUN 
Gemensam administration BUN redovisar en positiv 
avvikelse mot budget på +484 tkr. Överskottet har 
uppkommit genom outnyttjade reinvesteringsmedel i 
förvaltningen samt något lägre nämndens kostnader i 
förhållande till budget. 
 
Personalutbildning BUN 
Resultat för Personalutbildningar inom BUN visar på 
ett överskott mot budget och uppgår till +268 tkr. 
Den positiva avvikelsen beror på att den budgeterade 
fortbildningen för barnskötare till förskollärare uteblev. 
 
Verksamhetsledning/Elevhälsa 
Det redovisade resultatet för detta programområde 
visar på en positiv avvikelse mot budget. Överskottet 
på +154 tkr beror på svårigheter att kunna tillsätta 
vakanta kuratortjänster i grundskolan och gymnasie-
skolan. 
 
Kosthållning 
Kostenheten uppvisar ett överskott på +1066 tkr i 
jämförelse mot budget. 
Överskottet beror på svårigheter att tillsätta vakanta 
kocktjänster samt vikarier under sjukskrivningar.  
 
Skolskjutsar 
Detta programområde uppvisar en liten positiv avvi-
kelse mot budget motsvarnade + 49 tkr. 
 
Grundskola 
Det redovisade överskottet för programområde 
grundskola uppgår till + 246 tkr. 
Likaledes föregående år, har grundskolan även 
under år 2015 haft ytterst stora behov av resurser i 
avseende på elever med särskilda behov. Resultat 
för denna centralt redovisade post uppvisar bud-
getunderskott motsvarande -1 625 tkr. Det nega-
tiva resultatet vägdes upp och vändes genom att 
nästan alla rektorsenheterna inom grundskola 
uppvisar en positiv avvikelse mot budget. 
 
Gymnasieskola Fenix och IKE Gymnasieskola 
Det sammanlagda resultatet för de två programom-
rådena är ett underskott på -2 547 tkr.  
Fenix gymnasieskola redovisar en negativ avvikelse 
motsvarande - 2 174 tkr. Gymnasieskolans fortsätta 
anpassningsarbete till given budget har under 2015 
försvårats av att under året har gymnasieskolan 
Fenix tagit emot 44 asylsökande elever. Flertal av de 
asylsökande ensamkommande ungdomarna är 

antagna på IM programmet. Detta har medfört 
stor kostnadsökning i förhållande till budgeterade 
medel. De schablonersättningar som Barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) har återsökt hos 
Migrationsverket har inte täckt resursbehoven för 
den gruppen elever. Under året 2015 har även12 
asylsökande elever fått permanent uppehållstill-
stånd. Det har inneburit att Barn- och utbild-
ningsnämnden (BUN) inte längre haft möjlighet 
att söka ersättning från Migrationsverket. BUN 
har inte heller fått volymkompensation till bud-
getramen i avseende för dessa elever. 
Även interkommunala ersättningar mellan gymna-
sieskolor och elevbidragsutbetalningar till fri-
stående gymnasieskolor redovisar negativt resul-
tat. Underskottet uppgår till -373 tkr. Avvikelsen 
beror på att betydligt fler elever än budgetrat har 
valt att studera i Naturbruksgymnasieskolor vilka 
har även höga programkostnader. 
  
Vuxenutbildning 
Programområde vuxenutbildning består av 
Komvuxutbildningar, SFI samt uppdragsutbild-
ningar. Under år 2014 startade Barn- och ut-
bildningsnämnden (BUN) enligt gällande lag-
stiftning och beslut av kommunfullmäktige, en 
utbildning för vuxna med inlärningssvårigheter 
(Lärvux). Till utbildningen har ännu inte ansla-
gits några budgetmedel. Kostnader för verk-
samheten har exklusive lokalkostnader uppgått 
till 719 tkr och belastar utfallet för hela pro-
gramområdet negativt. 
Sammanlagt redovisar Vuxenutbildningarna en 
negativ budgetavvikelse om -287 tkr.  
 
Yrkeshögskola 
Yrkeshögskolan (YH) uppvisar ett positivt resultat 
vid bokslutet vilket uppgår till + 985 tkr. Överskot-
tet kommer från erhållna statsbidrag till yrkesut-
bildningar. 
 
Särskolan 
Bokslutsresultat för särskolan uppvisar en positiv 
budgetavvikelse motsvarande +121 tkr. Över-
skottet beror på något lägre personalkostnader 
på grundskolenivå i jämförelse med budget. 
 
Förskoleklass 
Detta programområde redovisar ett underskott 
gentemot budget som uppgår till -502 tkr. Un-
derskottet beror delvis på uppkomna under året 
men inte budgeterade IKE kostnader delvis på 
högre personalkostnader än anslagen budget. 
 
Förskola 
Det redovisade resultatet för programområde 
förskola visar på en negativ avvikelse mot bud-
get motsvarande -4 180tkr. 
Förskoleverksamheten har utomordentligt stora 
svårigheter att genomföra sitt uppdrag med an-
slagna budgetmedel vilket bidrar väsentligt till 
den negativa budgetavvikelsen för detta pro-
gramområde. Under år 2015 har uppdraget i för-
skolan ökat i genomsnitt med 27 barn fler i verk-
samheten i förhållande till budget. Även höga 
sjukskrivningstalen har bidragit till högre personal-
kostnader gentemot budget under året. 
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Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
 

Fritidshem 
Detta programområde uppvisar en positiv bud-
getavvikelse på +427 tkr. 
Antalet barn i fritidshemverksamheten har under 2015 
varit 55 barn fler i förhållande till budget. Den redovi-
sade positiva avvikelsen mot budget, trots fler barn i 
verksamheten, beror på synergieffekter i samband 
med sammanslagning av fritidshem vid omplacering 
av Östra skolans elever under vårterminen. 
 
Vårdnadsbidrag 
Utbetalda ersättningar till föräldrar för kommunalt 
vårdnadsbidrag har under 2015 varit i balans med 
budget och resultatet uppgår till 4 tkr. 
 
Återanvändning 
Detta programområde uppvisar en positiv budget 
avvikelse som uppgår till 146 tkr. Överskottet beror 
på att under höstterminen anordnade ReMida en två 
dagars konferens med ca 400 deltagare med både 
lokala och internationella föreläsare. Kostnader för 
konferensen har varit lägre än den beräknade kalky-
len.  
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER BUN 2015 
 
Återinvigning av Byarums förskola/skola  

 

 

 

 

Viktoria Önneby, Barn-och utbildningsnämndens ordförande 
klippte bandet 
 
Den 22 maj återinvigdes Byarums förskola och skola. 
Invigningen började med att rektor Helen Bengtsson 
Carlström hälsade alla välkomna och berättade om 
arbetet med tillbyggnaden och renoveringen av sko-
lan.  
Enheten består numera av 3 förskoleavdelningar, 
fritidshem, förskoleklass och skola. 
 
Ensamkommande barn och unga 
Under året har vi tagit emot ca 60 elever på Fenix 
gymnasium och över 20 elever inom grundskolan. 
Grundskolan öppnade under senare delen av hösten 
en mottagningsenhet för att på ett bra sätt ge elever-
na goda förutsättningar. 
Den uppkomna situationen har inneburit stora utma-
ningar vad gäller såväl lokalfrågor som behörig per-
sonal för den utvidgade verksamheten. 
 
 
ReMida konferens 
I oktober månad anordnade ReMida en två dagars 
konferens med ca 400 deltagare med både lokala 
och internationella föreläsare. 
 
 

PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL 
 
En särskilt riktad personalenkät till förskolans 
personal är genomförd utifrån förskolans höga 
sjukskrivningstal. 
Analysarbete med den som utgångspunkt pågår. 
Medarbetarenkäten fråga 59 ”På min arbetsplats 
arbetar vi aktivt med hälsa och friskvård” visar att 
det gröna fältet har ökat med 9 procentenheter i 
jämförelse med 2013,det vill säga från 16 % till 
25%. 
Varje chef analyserar medarbetarnekäten och 
sina medarbetarsamtal för att vidta adekvata 
åtgärder kommande år. 
Sjukstatistiken visar att under 2015 har sjukskriv-
ningstalet ökat i jämförelse med föregående år. 
Den totala sjukfrånvaron under 2015 är 6,31 % 
vilket innebär ökning med 0,91 procentenheter i 
jämförelse med motsvarande period förra året. 
Inom BUNs olika verksamheter har sjukfrånvaron 
varit som följande: 
 
 
Verksamhet 

Sjukfrån- 
varo 2014 
i% 

Sjukfrån- 
varo 2015 
i % 

 

Ökning / 
Minskning 

Grundskola 6,08         5,36 - 0,72 

Förskoleklass 2,03 0,90 
 

- 1,40 

Fritidshem 5,60 5,71            0,11 

Förskola 7,13          10,74            3,61 

Gymnasieskola 1,52 1,96           0,44 

Kosthållning 8,00          9,90           1,90 
 
 
INTERN KONTROLL 
En bedömningsmatris är utarbetad för konse-
kvens- och sannolikhetsbedömning. 
Arbetet med att kartlägga alla lönerutiner inom 
förvaltningen kommer att förlängas och pågå 
även under 2016. 
 
 
FRAMÅTBLICK 
Kvalitet i förskolan 
Förskolan ingår i dag utbildningsväsendet. Kom-
munens uppdrag har gått från enbart omsorg till 
att omfatta även lärande i förskolan. För att klara 
av förskolan krav på kvalitet krävs högre perso-
naltäthet i förskolan. 
 
Rekrytering av behöriga lärare 
Det är en stor utmaning för både kommunen och 
landet att rekrytera behöriga lärare. Bristen på 
legitimerade lärare inom förskolan och vissa äm-
nen i grundskolan och gymnasiet är likartad i hela 
landet. 
Konkurrens är och kommer att vara hård mellan 
kommunen och andra huvudmän. Det är därför 
helt avgörande att kommunen arbetar för att vara 
en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. 
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Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
 

 
 
Demografisk utveckling 
Prognosen för elevutvecklingen i kommunen 
fortsätter att öka kraftigt fram till år 2025. För 
grundskolan går vi från knappt 1700 elever till ca 
1950 elever, detta kommer att påverka samtliga 
verksamheter och på sikt även för Fenix gymna-
sieskola. 
Kommunen beräknas ta emot allt fler asylsökande 
och ensamkommande barn och unga. För att klara av 
att ta emot eleverna på ett humant och professionellt 
sätt under -skiftande förutsättningar- måste verksam-
heterna dagligen anpassa och utveckla sitt arbetssätt. 
För att möta den utvecklingen krävs det en långsiktig 
planering för lokaler, rätt kompetens hos lärarna samt 
utökade resurser. 
 
Lokalplan 
Kommande beslut av den återremitterade lokal-
planutredningen kommer att i olika omfattning 
påverka satsningar inför framtiden, både på kort 
och lång sikt. Vi förutsätter att den kommer att 
ligga till grund för kommande investeringar för 
kommunen. 
 
Kostenheten 
Kostutredningen måste leda till beslut och verkstäl-
lighet för att en utvecklings ska kunna ske i verk-
samheten. 
 
Teknikutvecklingen 
Regeringen har gett skolverket i uppdrag att till våren 
2016 föreslå två nationella it-strategier för skolväsen-
det. En som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, 
fritidshemmen, grundskolan och motsvarande och en 
som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesärsko-
lan och skolväsendet för vuxna. 
Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser 
för att stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång 
till it inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens 
hos elever och lärare samt skolledare. 
Troliga strategiområden blir ett digitalt rektorslyft, 
lärarens kompetens och elevers digitala kompetens 
och kunskaper i samband med det kommer läropla-
nerna att revideras. 
Det innebär för våra verksamheter att varje lärare 
måste ha tillgång till egen dator och rätt kompetens 
för att nå de nya förstärkta målen. Detta kommer att 
innebära en stor ekonomisk utmaning för huvudman-
nen. 
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Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
 

 
 
 

Nedanstående sammanställning har som underlag för nyckeltalen endast kostnader inom Barn- och utbildningsnämn-
dens bokslut.  Inga fördelningar av centrala kommunala kostnader har gjorts varför nyckeltalen ej kan jämföras med 
SCB:s eller Skolverkets sammanställningar. 

 
Kostnad = bruttokostnad i tkr inklusive andel av BUN:s gemensamma kostnader. 

 
 
 

 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2014 

 
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2011 
Grundskola, inkl friskola      
Antal elever snitt vt/ht 1 504 1 452  1 409 1 411 1 395 
Kostn/elev 92,1 92,1 91,8 91,5 89,1 
Elever per lärare 10,0 10,7 11,1 10,8 10,97 
      
Gymnasieskola       
Antal elever snitt vt/ht (inkl IKE) 526 471 478 533 578 
Kostn/elev (inkl IKE) 111,7 115,9 111,4 106,2 106,3 
Elever per lärare 10,8 9,8 9,4 11,6 10,55 
      
Komvux      
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever 187 163 154 184 170 
      
Förskola, inkl alternativa förskolor      
Antal barn snitt vt/ht 780 756 758 745 727 
Kostn/barn 116,5 115,5 111,2 108,8 107,7 
Barn per årsarbetare förskola 5,7 5,6 5,8 5,7 5,6 
      
Fritidshem, inkl alt. fritidshem      
Antal barn snitt vt/ht 635 583 568 580 578 
Kostn/barn 37,4 37,7 37,1 32,8 31,5 
Barn per årsarbetare fritidshem 17,9 17,0 16,7 19,7 19,5 
      
Förskoleklass      
Antal barn snitt vt/ht 177 186 170 151 164 
Kostn/barn 54,7 53,8 53,2 53,2 50,6 
Barn per lärare 14,5 14,1 15,5 14,1 13,0 
      
Särskola       
Antal elever snitt vt/ht 27 27 27 30 32 
Kostn/elev 379,2 371,4 372,2 379,6 371,2 
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Verksamhetsberättelse Socialnämnd 
(gemensam) 

 

 

 

 

  Ordförande: Gert Jonsson (m) 
Förvaltningschef: Agneta Hugander 

Antal årsarbetare:404 
Nettokostnad totalt: 227 916 tkr 

Nettokostnad per invånare: 16 982 kr 
 

 

RESULTATRÄKNING, TKR                                                       
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2013 
Verksamhetens intäkter +83 789 75 055 +74 710 +60 326 
Verksamhetens kostnader -311 558 -297 190 -307 837 -286 269 
Verksamhetens nettokostnader -227 769 -222 135 -233 127 -225 944 
Finansiella kostnader -23 -13 -18 -26 
Avskrivningar -124 -567 -104 -187 
Resultat efter avskrivningar -227 916 -222 715 -233 249 -226 157 
Kommunbidrag +222 715 222 715 +213 526 +214 658 
ÅRETS RESULTAT -5 201 0 -19 723 -11 499 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
Socialnämnd  -386 
Individ- och familjeomsorg  -4 328 
Vård- och omsorg -487 
Totalt  -5 201 
 
SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 
Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins 
och solidaritetens grund främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för  
 

 
socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta an-
svaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 
den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- 
och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg och 
det kommunala ansvaret inom psykiatrin. Till social-
nämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i sam-
hällsplaneringen och att i samarbete med andra sam-
hällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja 
goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara 
för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd, 
stöd och vård till de som behöver detta. 

 
MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET 
Grönt uppfyllt, Gult delvis uppfyllt, Rött inte uppfyllt     
 
80 % av brukarna/klienterna ska vara nöjda med bemötande, information och 
möjlighet att påverka utförandet av insatsen  

 
1 

   

 
Öka medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka beslut som berör 
deras arbete inom givna ramar  

 
2 

   

 
Personalomsättningen ska minska med 25 % i förhållande till år 2014  
 

 
3 

   

 
Hemtjänsten ska förbättras och bedrivas med god kvalitet och hög effektivitet  
 

 
4 

   

 
Externa placeringar av barn och unga ska minska i förhållande till 2014  
 

 
5 

   

 
KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE 2015 
 
1.  Målet har delvis nåtts. Samtliga enheter har arbetat 
med värdegrundsdialoger och det har förbättrat resultatet.  
I bemötande och trygghet har målet nåtts det finns för-
bättringsutrymme kring delaktighet i hur planeringen av 
insatsen utförs. Brukarenkäter visar att 96 % är nöjda 
med bemötandet, 95 % är nöjda med tryggheten. Nöjd-
heten gällande brukarens nöjdhet avseende möjlighet att 
påverka insatsens har mätts genom delaktighet i utfö-

rande av genomförnadeplan varvid måluppfyllelsen räk-
nas till 95 % 
 
2. Tre enheter ytterligare har under 2015 utbildats i lean-
inspirerat systematiskt förbättringsarbete som inbjuder 
medarbetare till delaktighet och dialog kring förbättrings-
områden. Rutin har tagits fram i vård och omsorg för att 
förbättra när det vid förändring ska göras förhandlingar, 
risk- konsekvensanalyser och därefter handlingsplaner. 
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Verksamhetsberättelse Socialnämnd 
 

  

3. Introduktionen av nyanställda har förbättrats. Samord-
nare inom myndighetsutövning har anställts för att stödja 
handläggare. Trots åtgärder har det inte varit tillräckligt 
då året resulterar i 2 % minskning. I stort sett tangerar det 
föregående års resultat genom att 43 personer har slutat 
sin tjänst i socialnämndens verksamheter.  
 
4. Hemtjänsten har under 2015 gjort om i organisationen 
och skapat nya funktioner. En processamordnare ansva-
rar för det dagliga schemat samt kontakter med brukaren. 

Hemtjänstens verksamhet har letts av en chef istället för 
två, vilket inneburet bättre möjlighet att samordna perso-
nal mellan olika enheter. Effektiviteten har ökat. 
 
5. Antalet barn placerade på institution har minskat från 
motsvarande 3,9 helårsplaceringar år 2014 till 1,2 helårs-
placeringar år 2015. Antalet individer som någon gång 
varit placerade på institution under 2015 är tre, att jäm-
föra med nio individer under 2014. 

DRIFTREDOVISNING, TKR Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse    Bokslut 2014 Budget 2014  

Socialnämnd 
 

1 334 
 

948 -386                     964 970  
700 Socialnämnd 1 334 948 -386                     964 970  
Individ och familjeomsorg 32 224 27 896  -4 328                33 722 22 978  
750 Administration 6 034 6 520 486                  4 769 5 241  
751 Familjerådgivning 76 123 47                     174 123  
753 Ensamkommande barn -444 0 444                     444 0  
754 Insatser barn och ungdom 16 082 16 086 4                19 644 12 751  
755 Insatser vuxna 10 476 5 167 -5 309                  8 691 4 863  
Äldreomsorg 138 134         139 918 1 784              142 985 136 169  
285 Bostadsanpassningsbidrag 1 308 1 100 -208                 1 100 1 100  
770 Vård och omsorg administration 9 803 10 495 692               10 067 11 012  
771 Särskilt boende 49 154 51 361 2 207               55 963 55 512  
773 Demensvård 12 204 12 301 97               11 130 11 195  
774 Sjukvårdsinsatser 22 684 22 541 -143               22 157 21 866  
776 Hemtjänst och övrig service 42 980 42 120 -860               42 592 35 484  
777 Färdtjänst 1 0 -1                     -24 0  
Funktionshinderomsorg 56 224 53 953 -2 271               55 577 53 409  
756 Socialpsykiatrin 7 596 7 113 -483                 7 877              7 426  
781 Personlig assistans 13 733 12 620 -1 113               11 664 13 001  
782 Övriga insatser 14 276 13 677 -599               14 353 13 240  
785 Bostad med särskild service 20 620 20 543 -77               21 683 19 742  
 
TOTALT 

 
227 916 

 
222 715 -5 201             233 249 213 526  

 
EKONOMISK ANALYS 
Kommentarer till avvikelser mot anslagen budget  
Individ- och familjeomsorgen inklusive ensamkommande 
barn redovisar ett underskott på 4 328 tkr. Kostnaderna 
för ensamkommande barn har täckts av statliga ersätt-
ningar och fjolårets upparbetade underskott på 444 tkr 
har kunnat balanseras.  
 
Individ- och familjeomsorgen exklusive ensamkommande 
barn har en budgetavvikelse på -4 772 tkr, som till största 
delen beror på institutionsplaceringar på grund av miss-
bruk och placeringar i skyddat boende. Dessa kostnader 
hör till delprogram 755 Insatser vuxna, där budgetavvi-
kelsen är -5 309 tkr. Övriga delprogram har klarat att 
hålla sin budget, även om det finns verksamheter, som 
exempelvis familjehemsplacerade barn och köpt öppen-
vård till barn, som överskridit sina budgetar. Dessa avvi-
kelser balanseras dock av att andra verksamheter inom 
delprogrammet har ett bättre resultat.  
 
Vård och omsorgs redovisar ett underskott på 487 tkr år 
2015 vilket är en kraftig förbättring jämfört med föregå-
ende år. Den förbättrade avvikelse beror främst på hem-
tjänsten. År 2015 har hemtjänsten fått en ökad budget på 
omkring tre miljoner kr. Därtill har antalet utförda och 
beviljade timmar minskat med 20 % vilket inneburit att 
kostnaderna reducerats med 2,7 miljoner kr. Under året 
har de extraordinära insatserna inom äldreomsorgen 
avslutats. Dessutom har nedläggningen av åtta lägenhet-
er på Sörgården gjort att ett överskott på 1,4 miljoner kr 
har upparbetats.  
 

Främsta förklaringen till underskottet på 2,3 miljoner kr 
inom funktionshinderomsorgen är personlig assistans. 
Under året har antalet timmar om personlig assistans 
ökat kraftigt. Från att ha haft ett överskott på 1,3 miljoner 
kronor år 2014 har personlig assistans nu ett underskott 
på 1,1 miljoner kr.  
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER, NÄMNDEN 2015 
Individ- och familjeomsorgens chef har slutat och i sam-
band med det har utredning genomförts angående förut-
sättningar för en sammanslagning av förvaltningarna.  
 
PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL, 
REKRYTERINGSLÄGE 
Inom vård- och omsorg var sjukfrånvaron i början av året 
hög, men har successivt minskat. Verksamheterna har 
påbörjat ett medvetet arbete med att öka frisknärvaron. 
Rutiner har skapats för att säkerställa att det förs en 
dialog mellan chef och medarbetare. Under året har ett 
flertal tjänster varit vakanta, särskilt inom biståndsenhet-
en. Det har funnits sökande till tjänsterna men även om-
kringliggande kommuner har haft ute lediga tjänster vilket 
gjort oss medvetna om att det finns för få socionomer 
tillgängliga för att tillfredsställa behovet. Det har varit 
kännbart ointresse att pendla till Vaggeryd från omkring-
liggande kommuner. Två konsulter har hyrts in till bi-
ståndsenheten, en inom äldreomsorg och en inom funkt-
ionshinderomsorg.  
 
Inom Individ- och familjeomsorgen har flera chefstjänster 
varit vakanta under hösten. Viss omsättning har varit 
bland övrig personal. Sjukfrånvaron för 2015 har varit 
3,3%. Låga sjukfrånvarotal ökade under hösten, framför-
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allt bland barnhandläggarna.  
 
FRAMÅTBLICK 
Digital utveckling och välfärdteknologi 
Socialnämndens verksamheter ska framöver fungera och 
förbättras i samtakt med den digitala utvecklingen som 
pågår i samhället i stort. Socialtjänsten står för stora 
förändringar och kostnadsdrivande projekt för att möta de 
utmaningar som den digitala utvecklingen medför. Det är 
andra krav idag på socialnämndens verksamheter från 
medborgare, beslutsfattare och personalen. För att alla 
ska kunna delta i informationssamhället utifrån sina egna 
förutsättningar krävs tillgänglighet och användbarhet. 
Socialtjänsten måste garanteras bredbandsutbyggnad 
med god täckning och kapacitet för att digitaliseringen 
ska få effekt. Utan välfärdsbredband kommer socialtjäns-

tens digitala utveckling hindras. Möjligheten för invånaren 
att medverka i den egna vården måste förstärkas samt 
kunna bidra till sina egna hälsodata via e-hälsotjänster 
och tekniska lösningar. Tillgången till trygghetstjänster 
kommer att öka. Utvecklingen kräver juridisk kompetens, 
organisatoriskt och avtalsmässigt hantering av lösningar 
som kommer att finnas både för verksamheten och för 
enskilda medborgare. Den nationella e-hälsostrategin 
som är antagen av kommunen, är vägledande inom 
kommunens IT utveckling. En ny förordning om statlig 
styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och 
socialtjänst har antagits. Förordningen utgör ett stöd till 
huvudmän och olika professioner med ansvar för patien-
ter och brukare och syftar till en god och kvalitativ vård. 
Stödet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 
och ska integreras i socialtjänstens arbete.  

 

 
  

92



Verksamhetsberättelse Individ- och familjeomsorg 
 

RESULTATRÄKNING, TKR                                                       
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2013 
Verksamhetens intäkter 27 390 19 075 10 104 +1 622 
Verksamhetens kostnader -59 559 -46 916 -43 770 -32 579 
Verksamhetens nettokostnader -32 169 -27 841 -33 666 -30 957 
Finansiella kostnader -8 -8 -9 -12 
Avskrivningar -47 -47 -47 -47 
Resultat efter avskrivningar -32 224 -27 896 -33 722 -31 016 
Kommunbidrag 27 896 27 896 22 978 +23 176 
ÅRETS RESULTAT    -4 328 0  -10 744 -7 840 

  
EKONOMISKT RESULTAT 
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har haft intäkter på 1 371 tkr, kostnader på 33 984 tkr och finansiella kostnader på 
55 tkr. Till en budget på 27 896 tkr blir resultatet -4 772 tkr. 
 
Verksamheten för ensamkommande barn har haft intäkter på 26 019 tkr och kostnader på 25 575 tkr. Detta innebär att årets 
kostnader täckts av ersättningarna från Migrationsverket och att fjolårets underskott på 444 tkr kunnat balanseras.  
 
MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET 
Grönt uppfyllt, Gult delvis uppfyllt, Rött inte uppfyllt     
 
Ensamkommande barn 
Barnen ska uppleva att de är trygga på boendet. 

 
1 

   

 
Ensamkommande barn  
Barnen ska få stöd i att gå i skolan samt i att få bra sociala kontakter i sitt när-
område.  

 
2 

   

 
Barn och ungdom 
Föräldrastödsprogram ska erbjudas tonårsföräldrar som en förebyggande in-
sats. 

 
3 

   

 
Barn och ungdom  
Ett aktivt arbete ska bedrivas för att minska återaktualiseringar ett år efter avslu-
tad utredning eller insats.  

 
4 

   

 
Ekonomiskt bistånd  
För nybesök ska tiden från tidbokning till beslut vara högst tre veckor, under 
förutsättning att sökande lämnat in fullständiga underlag. 

 
5 

   

 
Missbruk  
Beslutade insatser ska följas upp minst en gång var åttonde vecka. 
 

 
6 

   

 
Våld i nära relationer  
Skyddsbedömningar och behov av stöd ska säkerställas. 
 

 
7 

   

 
Bostadsproblematik  
Förbättringsarbete ska genomföras för att fler ska kvalificera sig för eget kon-
trakt. 

 
8 

   

 
KOMMENTARER MÅLUPPFYLLNING IFO 2015  
 
753 ENSAMKOMMANDE BARN 
 
1. Barnen ska uppleva att de är trygga på boendet. 
 
Kommunens HVB-verksamhet är ålagd att ha en syste-
matisk kvalitetssäkring. Den består i stormöten, individu-
ella samtal med de boende samt klagomålshantering där 
de boende kan lämna anonyma synpunkter kring hur de 
upplever tryggheten på boendet. Kvalitetssäkringen har 
tidigare visat att ungdomarna upplevt trygghet på boen-
dena, men då det under hösten förekommit incidenter 
med våldsinslag på boendena, har vissa barn uttryckt en 
otrygghet. Under hösten har antalet barn på kommunens 
HVB-hem ökat från ett 30-tal till mer än det dubbla. 
  
2. Barnen ska få stöd att gå i skolan samt i att få bra 

sociala kontakter i sitt närområde. 
 
Kommunens mottagning av ensamkommande barn byg-
ger på ett nära samarbete mellan skola och boende. 
Anvisade barn kommer inom två-tre veckor i skolgång. I 
Vaggeryds kommun har det sedan starten av verksam-
heten varit ett stort engagemang från föreningar, frivillig-
organisationer och kyrkor, vilket lett till att de boende 
enkelt fått sociala kontakter utanför boendet. Att antalet 
barn ökat så mycket under hösten har dock fått konse-
kvenser gällande de sociala kontakterna och föreningsli-
vet. Det har varit svårt att prioritera föreningsliv och soci-
ala kontakter.  
 
754 INSATSER BARN OCH UNGDOM 
 
3. Föräldrastödsprogram ska erbjudas tonårsföräldrar 
som en förebyggande insats. 93



 
Under våren 2015 genomfördes föräldrastödsprogrammet 
COPE riktat mot kommunens föräldrar generellt och 
under hösten 2015 en riktad grupp mot ensamstående 
föräldrar. Här sker ett nära samarbete med BUN. 
 
4. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att minska återaktua-
liseringar ett år efter avslutad utredning eller insats. 
 
När det gäller förhandsbedömningar är socialsekreterar-
na idag mer noggranna med i vilka ärenden utredning ska 
öppnas. Av de ärenden som gällde barn och unga var det 
under 2015 65 % som inte återaktualiserades. Under 
2015 startades en telefonmottagning inom familje- och 
ungdomsteamet, dit enskilda kan ringa för att få råd och 
stöd. Detta är ett led i att hjälpa individer till rätt insats och 
till rätt instans. 
 
755 INSATSER VUXNA 
 
5. Ekonomiskt bistånd: För nybesök ska tiden från tid-
bokning till beslut vara högst tre veckor, under förutsätt-
ning att sökande lämnat in fullständiga underlag. 
 
I de allra flesta fall har tiden från tidbokning till beslut varit 
högst tre veckor. I enstaka fall har väntetiden blivit fyra 
veckor. Akuta bedömningar görs dock alltid samma dag.  
 
6. Missbruk: Beslutade insatser ska följas upp minst en 
gång var åttonde vecka. 
 
Av de beslutade insatserna kring missbruksproblematik 
har 61 % följts upp minst en gång var åttonde vecka. Ett 
högt inflöde av ärenden i kombination med sjukskrivning 
hos personal har gjort att målet inte kunnat nås. Uppfölj-
ning av heldygnsvård har dock prioriterats och här har 
90% av besluten följts upp minst en gång var åttonde 
vecka.  
 
7. Våld i nära relationer: Skyddsbedömningar och behov 
av stöd ska säkerställas. 
 
När det gäller våld i nära relationer görs så kallade 
skyddsbedömningar och behov av stöd samma dag som 
anmälan/ansökan inkommer. Totalt har 16 personer 
ansökt om bistånd från IFO på grund av våldsutsatthet, 
16 kvinnor och en man. I merparten av hushållen fanns 
barn och totalt handlar det om 24 barn som berörts av 
våld i nära relationer. 
 
8. Bostadsproblematik: Förbättringsarbete ska genomfö-
ras för att fler ska kvalificera sig för eget kontrakt. 
 
Förbättringsarbete ska genomföras för att fler ska kvalifi-
cera sig för eget kontrakt. På grund av hög arbetsbelast-
ning för socialsekreterarna som arbetar med bostadspro-
blematik samt missbruksfrågor, har det varit svårt att 
uppfylla målet. De senaste åren har en markant ökning 
skett gällande personer som inte kan få egna kontrakt på 
lägenheter. Vid årsskiftet fanns 15 sociala kontrakt i 
kommunen, varav fyra var nya för året.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMISK ANALYS  
Kommentarer till avvikelse mot budget 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen uppvisar för 
2015 en budgetavvikelse på -4 772 tkr.  
 

 
 
Den största avvikelsen finns inom delprogrammet In-
satser vuxna (- 5 309 tkr) och främst är det placerings-
kostnader som överskridit budget. Det handlar då både 
om institutionsplaceringar på grund av missbruk och 
placeringar i skyddat boende. Under året har elva vuxna 
varit placerade på institution på grund av missbruk under 
en tid som motsvarar 6,3 helårsplaceringar. Den genom-
snittliga dygnskostnaden har varit 1 900 kr. Jämfört med 
de senaste åren har både antalet placeringsdygn och 
kostnaden för dessa ökat. Vad gäller placeringar i skydd-
dat boende har antalet vårddygn mer än fördubblats 
sedan förra året och motsvarade 2,1 helårsplaceringar 
2015. Genomsnittskostnaden per dygn har även här varit 
1 900 kr.  
 
För övriga delprogram har budgeten kunnat hållas, även 
om avvikelser finns inom delprogrammen. Dessa har då 
balanserats av andra verksamheter inom samma delpro-
gram. Delprogrammet för barn och ungdom uppvisar 
ett resultat på +4 tkr. Kostnaderna för familjehemsplace-
rade barn har varit fortsatt höga med en budgetavvikelse 
på -572 tkr. År 2015 har 18 barn någon gång varit place-
rade i familjehem under sammanlagt 4 890 dygn, vilket 
motsvarar 13,4 helårsplaceringar och är ungefär samma 
siffra som förra året. Tidigare år har dock genomsnittet 
varit runt sju helårsplaceringar. Den genomsnittliga års-
kostnaden har varit 314 tkr, vilket motsvarar en dygns-
kostnad på 860 kr. Förebyggande insatser i form av att 
barn får en kontaktfamilj eller en kontaktperson har över-
skridit budget med 467 tkr. Under året har 15 barn haft en 
kontaktfamilj och 11 en kontaktperson. Både kostnader 
och antalet barn har varit ungefär detsamma de senaste 
åren. Endast tre barn har varit placerade på institution 
någon gång under året, varav två varit korta placeringar. 
Dock har tre barn fått köpt öppenvård, vilket gör att dessa 
två verksamheter tillsammans redovisar ett resultat unge-
fär i enlighet med budget. Inom andra verksamheter, som 
till exempel kommunens egen öppenvård Familj- och 
ungdomsteamet, har vakanta tjänster under stor del av 
året gjort att ett överskott redovisas.  
 
Även inom delprogrammet IFO Administration är för-
klaringen till resultatet på +486 tkr att tjänster varit va-
kanta, då företrädesvis chefstjänster. Delprogrammet 
Familjerådgivning har ett resultat på +47 tkr då antalet 
köpta behandlingstimmar inte varit lika många som bud-
geterat och inte heller lika många som tidigare år.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER IFO 2015 
År 2015 slutade tre chefer på IFO. Förvaltningschefen 
och områdeschefen inom vuxna (försörjningsstöd, miss-
bruk/ boende och administration) slutade båda i augusti. 
Ny områdeschef (vuxna) tillsattes i september, men valde 
att avsluta sin tjänst i november. Kommunstyrelsen beslu-
tade att inte tillsätta förvaltningschef och områdeschef 
(vuxna/november). Kommundirektören fick i uppdrag att 
göra en översyn av de båda organisationerna, IFO och 
VO, och frågan om en gemensam förvaltning. Verksam-
heterna har i stället hanterats av tf förvaltningschef, även 
förvaltningschef på VO, samt att man inrättat en tf tjänst 
som IFO-chef. PWC har under hösten 2015 gjort en ut-
redning kring de båda förvaltningarna. Beslut fattades 
25/1- 2016 om en gemensam socialförvaltning. 
 
PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL 
Med hjälp av bättre arbetstyngdsmätning kan man se hur 
många ärenden varje socionom har och hur lång tid de 
kräver. Det finns ett samband mellan antalet ärenden per 
handläggare och personalomsättningen. Även administ-
rativt stöd är viktigt för att avlasta, men i slutändan måste 
antalet medarbetare öka. Socionomer har en bred ar-
betsmarknad och det är angeläget att kommunen är en 
attraktiv arbetsgivare. Den stora utmaningen för IFO 
kommande år är att ha en stabilitet i personalgruppen och 
att vara en verksamhet där personalen trivs och känner 
att man kan utvecklas. 
 
IFO behöver möta framtiden och rigga sin verksamhet för 
att möta det ökade trycket från lagstiftningen, samarbets-
partners, medarbetare och inte minst från kommunens 
invånare. Det finns en behörighetsreglering främst inom 
barn och ungdomsvård som inte kan frångås.  
 
Det är tydligt att man i hela landet ser över problematiken 
kring socialtjänsten genom att se över karriärmöjligheter, 
karriärutveckling, kompetens, god introduktion, nytän-
kande arbetsplats, medarbetarens välbefinnande i fokus 
och så vidare. 
 
FRAMÅTBLICK IFO 2016 
Under kommande år behöver IFO aktivt arbeta med att 
förbättra de redan uppställda målen inom varje område. 
Målen ska vara helt uppfyllda. Som situationen har sett ut 
det senaste året har skälen till att målen inte har varit 
uppfyllda varit beroende av att det saknats personal och 
att inflödet varit högt. Ett förbättringsarbete är att ha en 
personalgrupp som kan möta inflödet, så att målen kan 
upprätthållas. 
 
I februari 2016 kommer det att upprättas en gemensam 
socialjour i GGVV-området. Detta är en kraftfull utveckl-
ing av området socialjour samt en arbetsmiljöåtgärd.  
 
Under 2016 kommer en mottagningsfunktion att starta 
inom IFO. Syftet är att möta alla som söker hjälp inom 
socialtjänsten, snabbt kunna ge dem rätt insats alternativt 
lots dem till rätt instans. Detta bör innebära att de som blir 
föremål för utredningar minskar. 
 
En ökad satsning kommer att göras gällande barn och 
unga då samvekan mellan IFO, BUN och Kultur- och 
fritidsförvaltningen kommer att starta upp under 2016. 
Syftet är att ge barn med ett normbrytande beteende 
möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö och samtidigt få insat-
ser som vänder utvecklingen till att bli positiv och hållbar. 
Syftet är också att hjälpa barnen till en fungerande skol-
gång med ökad närvaro i skolan och få framgång i sin 
kunskapsutveckling. Budget är avsatt med 1 200 tkr till 
två tjänster. Den nya verksamheten bör minska kostna-
derna för köpt öppenvård för barn och unga.  
 

De kraftiga flyktingströmmarna innebär att många en-
samkommande flyktingbarn söker asyl i Sverige. Dessa 
barn behöver omsorg och trygghet, en bra skolgång samt 
en genomtänkt integrationsplan för att nå målet egen 
försörjning vid senast 21 års ålder. Kommunens HVB-
hem arbetar aktivt för att uppnå detta mål tillsammans 
med barnet och samhället i övrigt. Fortsätter antalet an-
visningar att öka krävs det behovsanpassad och strate-
gisk lokalresursplanering. 
 
En ökad satsning på öppna insatser för vuxna missbru-
kare kommer att göras genom uppstart av en öppen-
vårdsverksamhet på hemmaplan. Detta kommer att ske i 
samarbete med Arbetsmarknadsenheten och ideella 
verksamheter. Budget på 1 300 tkr finns avsatt för detta. 
Verksamheten bör på sikt korta placeringstiderna och 
därmed minska kostnaderna.  
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Socialnämnd – Vård och omsorg 
Ordförande: Gert Jonsson (m) 

Förvaltningschef, Vård och omsorg: Agneta Hugander 

RESULTATRÄKNING, TKR                                                       
Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Verksamhetens intäkter  +56 399  +55 980 +64 606 +58 703 
Verksamhetens kostnader -250 666 -249 287 -263 101 -252 697 
Verksamhetens nettokostnader -194 267 -193 307 -198 496 -193 994 
Finansiella kostnader          -15            -7            -9          -13 
Avskrivningar          -77        -557          -57        -118 
Resultat efter avskrivningar -194 358 -193 871 -198 562 -194 124 
Kommunbidrag +193 871 +193 871 +189 578 +190 512 
ÅRETS RESULTAT        -487             0     -8 984      -3 612 
 
EKONOMISKT RESULTAT  
Äldreomsorg  +1 784 

  
 

Funktionshinderomsorg -2 271 
 
 
MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
Samtliga beslut ska följas upp minst en gång var 6:e mån  
 
 

1    

Ingen ska behöva vänta mer än tre månader på myndighetsbeslut  
 
 

2    

Samtliga vårdplaneringar ska ske i hemmet  
 
 

3    

Särskilt boende  
Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %  
 

4    

Särskilt boende 
Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %  
 

5    

Särskilt boende 
Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska 
öka till 80 %  
 

6    

Demensvård  
Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %  
 

7    

Demensvård 
Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %  
 

8    

Demensvård 
Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska 
öka till 80 %  
 

9    

Sjukvårdsinsatser 
Minska andel äldre som behandlas med minst ett av fyra olämpliga läkemedel 
till 10 %  
 

10    

Sjukvårdsinsatser 
Samtliga vårdplaneringar ska ske i hemmet  
 

11    

Hemtjänst 
Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %  
 

12    

Hemtjänst 
Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %  
 

13    

Hemtjänst 
Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska 
öka till 80 %  
 

14    

Personlig assistans 
Brukarundersökning ska göras två gånger per år  
 

15    
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Grönt uppfyllt, Gult delvis uppfyllt, Rött inte uppfyllt     
Övriga insatser 
Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %  
 

16    

Övriga insatser 
Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %  
 

17    

Övriga insatser 
Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska 
öka till 80 %  
 

18    

Bostad med särskild service 
Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %  
 

19    

Bostad med särskild service 
Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %  
 

20    

Bostad med särskild service 
Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska 
öka till 80 %  
 

21    

Socialpsykiatri 
Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %  
 

22    

Socialpsykiatri 
Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %  
 

23    

Socialpsykiatri 
Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska 
öka till 80 %  
 

24    

 
KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE 
 
770 VÅRD OCH OMSORG, ADMINSTRATION 
 
1. Samtliga beslut ska följas upp minst en gång var 6:e 
månad  
2. Ingen ska behöva vänta mer än tre månader på myn-
dighetsbeslut  
3. Samtliga vårdplaneringar ska ske i hemmet  
 
Svårigheter med rekrytering har medfört att uppföljningar 
samt ärenden framförallt inom LSS inte har handlagts 
inom den målsatta tidsramen.  bemanning med inhyrd 
personal har haft effekt för att komma ifatt med hand-
läggning inom LSS.  Framtagande av rutiner för rättsäker 
handläggning har påbörjats under året.  
Förberedelser för vårdplanering i hemmet har genomförts 
genom framtagning av riktlinjer tillsammans med verk-
ställighet. It-verktyg har köpts in för att kunna dokumen-
tera i hemmet på plats. 
 
ÄLDREOMSORG  
771 SÄRSKILT BOENDE 
 
4. Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 
80%  
5. Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %  
6. Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka 
insatsens genomförande ska öka till 80 %  
 
Sörgården  
Värdegrundsdialoger har genomförts vid arbetsplats-
träffar.  
Personal har utbildats till att stärka vård kring personer 
med beteendemässiga och psykiska symtom med syfte 
att öka livskvalitéten vid demenssjukdom.  
Verksamheten har verkat för tvärprofessionella team 
kring den boende och har deltagit vid ankomstsamtal 
samt vid behov.  

Aktivitetsombud träffas regelbundet för planering av akti-
viteter.  
 
Furugården  
Värdegrundsdialoger har genomförts vid arbetsplats-
träffar kring centrala begrepp som självbestämmande, 
respekt för privatliv, personlig integritet, meningsfullhet, 
delaktighet samt gott bemötande. Personal inhämtar 
boendes perspektiv inför dialogmöten.  
Personal har utbildats till att stärka vård kring personer 
med beteendemässiga och psykiska symtom med syfte 
att öka livskvaliteten vid demenssjukdom.  
Verksamheten verkar för tvärprofessionella team kring 
den boende.  
Kontaktmannens roll och uppdrag har tydliggjorts i verk-
samheten där ökat fokus har lagts på den enskilde.  
Aktivitetsombud har blivit utsedda för att planera in aktivi-
teter utifrån de boendes önskemål. 
 
Brukarenkäter visar att 97 % är nöjda med bemötandet, 
95% är nöjda med tryggheten. Frågan var otydligt ställd i 
brukarenkäten gällande brukarens nöjdhet avseende 
möjlighet att påverka insatsens genomförande varvid 
annat instrument såsom delaktig i genomförandeplan har 
använts varvid målet är delvis uppfyllt. 
 
 
773 DEMENSVÅRD  
7. Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 
80%  
8. Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %  
9. Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka 
insatsens genomförande ska öka till 80 %  
 
Värdegrundsdialog har genomförts på varje arbetsplats-
träff. Kontaktmannens roll och uppdrag har tydliggjorts i 
verksamheten.  
Verksamheten har verkat för tvärprofessionella team 
kring den boende. 
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Brukarenkäter visar att 100 % är nöjda med bemötandet, 
100 % är nöjda med tryggheten. Frågan var otydligt ställd 
i brukarenkäten gällande brukarens nöjdhet avseende 
möjlighet att påverka insatsens genomförande varvid 
annat instrument såsom delaktig i genomförandeplan har 
använts varvid målet är delvis uppfyllt. 
 
 
774 SJUKVÅRDSINSATSER  
10. Minska andel äldre som behandlas med minst ett av 
fyra olämpliga läkemedel till 10 %  
11. Samtliga vårdplaneringar ska ske i hemmet  
 
Vid inflyttning har patientansvarig sjuksköterska haft 
genomgång av läkemedelslista tillsammans med aktuell 
vårdcentral där olämpliga läkemedel tas bort.  Årlig läke-
medelsgenomgång har skett. 
Vårdplanering i hemmet har ej genomförts. Vid behov av 
sjukvårdskompetens vid vårdplaneringar har hälso-och 
sjukvårdspersonal medverkat då handläggare initierar 
behov. 
 
 
776 HEMTJÄNST OCH ÖVRIG SERVICE  
12. Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 
80 %  
13. Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80%  
14. Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka 
insatsens genomförande ska öka till 80 %  
 
Hemtjänst  
Värdegrundsdialoger har genomförts på arbetsplatsträffar 
för att utveckla förhållningssätt i hemtjänst. Personal har 
haft särskilt fokus på att bemöta med respekt och värdig-
het i varje enskilt möte. Kontaktmannens roll och uppdrag 
har tydliggjorts i verksamheten. Kunskap om vem som är 
kontaktman har förankras hos varje brukare.  
Verksamheten har arbetat med att organisera för stabili-
tet, flexibilitet och närvaro i arbetsgrupper. 
 
Brukarenkäter visar att 95 % är nöjda med bemötandet, 
93 % är nöjda med tryggheten. Frågan var otydligt ställd i 
brukarenkäten gällande brukarens nöjdhet avseende 
möjlighet att påverka insatsens genomförande varvid 
annat instrument såsom delaktig i genomförandeplan har 
använts varvid målet är delvis uppfyllt. 
 
Anhörigstöd/Aktivitetshus Jupiter & Navet  
Verksamheten har samordnat aktiviteter utifrån besöka-
res önskemål. Aktiviteter har tillhandahållits genom sam-
arbete mellan frivilliga aktörer samt vård och omsorg där 
samordnare ansvarar för planering. Aktiviteter och träffar 
har anordnats för personer som stödjer anhöriga. 
 
FUNKTIONSHINDEROMSORG 
781 Personlig assistans 
15. Brukarundersökning ska göras två gånger per år  
Detta mål är ej uppnåtts. 
 
782 ÖVRIGA INSATSER  
16. Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 
80 %  
17. Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80%  
18. Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka 
insatsens genomförande ska öka till 80 %  
 
Daglig verksamhet  
Verksamhetens värdegrundsdialog och förbättringsarbete 
har under året stärkts med stöd av projektanställd förbätt-
ringssamordnare. Informationsinhämtning har genomförts 
för att tillgodogöra sig enskildas åsikter av erbjuden 
sysselsättning. Arbete har påbörjats för utveckla befintliga 
och nya former av daglig verksamhet.  

 
Skogsvägens korttids  
Värdegrundsdialoger har genomförts vid varje arbets-
platsträff med fokus på gott bemötande, trygghet och 
delaktighet  
Verksamheten har under året arbetat för en god arbets-
miljö som ger personalen förutsättningar att skapa trygg-
het för brukare.  
Komptensutveckling i social dokumentation har genom-
förts med syfte att öka brukarens delaktighet och infly-
tande i framtagande av genomförandeplan. 
 
Brukarenkäter visar att 100 % är nöjda med bemötandet, 
96 % är nöjda med tryggheten. 82 % är nöjda gällande 
brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insat-
sens genomförande.  
 
 
785 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE   
19. Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 
80 %  
20. Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80%  
21. Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka 
insatsens genomförande ska öka till 80 %  
 
Bostad med särskild service  
Värdegrundsdialoger har genomförts vid varje arbets-
platsträff med fokus på gott bemötande, trygghet och 
delaktighet. Verksamheten har under året arbetat för en 
god arbetsmiljö som ger personalen förutsättningar att 
skapa trygghet för brukare. Komptensutveckling i social 
dokumentation har genomförts med syfte att öka bruka-
rens delaktighet och inflytande i framtagande av genom-
förandeplan.  
 
Brukarenkäter visar att 99 % är nöjda med bemötandet, 
95 % är nöjda med tryggheten. 84 % är nöjda gällande 
brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insat-
sens genomförande.  
 
756 SOCIALPSYKIATRI  
22. Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 
80 %  
23. Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80%  
24. Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka 
insatsens genomförande ska öka till 80 %  
 
Socialpsykiatri  
Värdegrundsdialoger har genomförts på arbetsplats-
träffar. Arbete har pågått med att utveckla befintlig verk-
samhet. Flytt av boende Karlavägen till Tellus har genom-
förts. Boendestöd har flyttat in i nya lokaler på Jupiter. 
 
Brukarenkäter visar att 99 % är nöjda med bemötandet, 
95 % är nöjda med tryggheten. 89 % är nöjda gällande 
brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insat-
sens genomförande.  
 
EKONOMISK ANALYS  
Kommentarer till avvikelse mot budget 
 
Äldreomsorgen 
År 2015 redovisar äldreomsorgen ett överskott på 1,8 
miljoner kr. Avvikelsen har en betydande förbättring mot 
föregående år då ett underskott på 6,8 miljoner kr hade 
upparbetats. Att avvikelsen har förbättrats så pass myck-
et beror huvudsakligen på hemtjänsten. År 2015 har 
hemtjänsten erhållit närmare 3 miljoner kr i utökade bud-
getmedel. Därtill har antalet utförda och beviljade timmar 
sjunkit med 20 % jämfört med år 2014 vilket inneburit att 
verksamheten lyckats reducera sina kostnader med om-
kring 2,7 miljoner kr. En annan bakomliggande faktor till 
äldreomsorgens förbättrade ekonomi är att extraordinära 
insatser inom äldreomsorgen har avslutats.  98



 
 
Per sista december redovisar delprogram särskilt boende 
ett överskott på 2,2 miljoner kr. Nedläggningen av åtta 
lägenheter på Sörgården har inneburit att verksamheten 
upparbetat ett överskott på 1,4 miljoner kr. Ned-
läggningen har lett till färre kostintäkter vilket påverkat 
kostverksamheten som sammantaget redovisar ett un-
derskott på 100 tkr. Efter återsökning av kostnader för 
extraordinära insatser uppvisar särskilt boende Furu-
gården ett överskott på över en halv miljon kronor. 
 
Att delprogram Vård och omsorg administration redovisar 
överskott på närmare 700 tkr beror delvis på vakanta 
tjänster och sjukskrivningar inom ledning vård och om-
sorg. Avseende verksamhetssystem uppvisas ett stort 
överskott på över 500 tkr vilket beror på att alla budget-
medel inte tagits i anspråk. För att komma tillrätta med 
den svåra personalsituationen inom biståndsenheten har 
bemanningskonsulter hyrts in och gett upphov till det 
underskott på över en miljon kr som återfinns där. 
 
Efter kommunaliseringen av hemsjukvården har antalet 
inskrivningar ökat kraftigt vilket föranlett att mer personal 
har anställts. Personalbudgetens överskridande är hu-
vudsaklig orsak till att delprogram sjukvårdsinsatser re-
dovisar ett underskott på 140 tkr. Personalenheterna 
inom delprogrammet uppvisar sammantaget ett under-
skott på omkring 360 tkr. Underskottet uppvägs delvis 
utav överskottet för den pott som avsatts för de tillfällen 
då sjuksköterskor delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter 
till undersköterskor inom hemtjänsten.  
 
Delprogram hemtjänst och övrig services underskott på 
860 tkr beror främst på hemtjänsten som behandlats 
ovan. Inom delprogrammet uppvisar aktivitetshus äldre 
ett överskott på 690 tkr vilket beror på att alla budget-
medel inte har utnyttjats. Inom anhörigvården har volym-
minskning under året föranlett det överskott på en halv 
miljon kr som redovisas per sista december. Korttids-
boende Granens underskott på nästan en miljon kronor 
beror huvudsakligen på kostnader för medicinskt färdig-
behandlade.  
 
Funktionshinderomsorgen 
År 2015 har enheterna inom funktionshinderomsorgen 
överskridit budgeterade medel med 2,3 miljoner kr. Den 
negativa avvikelsen är något större än det underskott 
som uppvisades år 2014.  
 
Främsta orsak till budgetöverskridandet utgör personlig 
assistans. Under år 2015 har antalet ärenden som försäk-
ringskassan beviljat ökat kraftigt. Därtill har två dyra LSS-
ärenden tillkommit under året och som hittills kostat när-
mare två miljoner kr. Den markanta volymutvecklingen av 
antalet timmar har gjort att personlig assistans överskott 
på 1,3 miljoner kr år 2014 förvandlats till ett underskott på 
1,1 miljoner kr år 2015.  
 
Delprogram socialpsykiatris underskott på närmare en 
halv miljon kronor beror delvis på tillkomsten av extern 
placering och som kostat närmare 400 tkr. Under året har 
psykiatrins gruppboende flyttat till Tellus serviceboende. 
På grund av kostnader i samband med flytten och att inte 
alla platser är belagda redovisar enheten ett underskott 
på 100 tkr. Träffpunktens överskott uppvägs av det un-
derskott som redovisas av boendestöd psykiatrin.  
 
Inom delprogram övriga insatser har ett underskott på 
599 tkr upparbetats. Främsta förklaringen till underskottet 
beror på personalkostnader inom boendestöd omsorgen 
och sysselsättning. Annan förklaring till underskottet är att 
antal ledsagningstimmar under året har ökat och är orsa-
ken till att ledsagarservice redovisar ett underskott på 140 

tkr. Svårigheten att få tag i kontaktpersoner har gjort att 
enheten upparbetat ett överskott på 100 tkr.  
 
Ökade personalkostnader inom Bostad med särskild 
service är orsaken till det budgetunderskott på 77 tkr som 
redovisas där.  
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
  
Vård och Omsorg 2015 
Vård och omsorgförvaltningen har genomfört 2 organisat-
ionsförändringar under året. I samband med att myndig-
hetschefen slutade utökades den nya tjänsten med upp-
draget bitr. förvaltningschef. Ny verksamhetschef har 
anställts. Hemtjänsten har gått ifrån att ha en chef i Vag-
geryd och en chef i Skillingaryd till en områdeschef för 
hela hemtjänsten i Vaggeryds kommun. Till stöd finns en 
administratör för hela hemtjänsten och 2 processamord-
nare i varje geografiskt område. IVO har gjort tillsyn i  
Hemtjänst samt myndighetsutövning. IVO meddelar 
också stark kritik utifrån tillsyn 2014 till socialnämndens 
verksamhet för LSS. Både myndighetsutövning samt 
verkställighet innefattas. IVO kommer att ha ett särskilt 
uppföljningsärende som gäller LSS verksamhet i Vagge-
ryds Kommun de kommande åren.  
 
PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL 
Rutin har införts där det görs uppföljning på varje medar-
betares frånvaro var tredje månad. Vid återkommande 
frånvaro vidtas sätts åtgärd in. Vid 6 frånvarotillfällen 
kräver områdeschefen vid behov ett första dagsintyg. 
Dialoger har genomförts kring förbättringsområden där 
medarbetare bjuds in att diskutera hur nödvändiga åtgär-
der kan genomföras på bästa sätt.  
 
 
INTERN KONTROLL 
Under året har fakturor avseende köpt vård kontrollerats 
så de överensstämmer med ingångna avtal. 
 
FRAMÅTBLICK VÅRD OCH OMSORG 
 
Äldreomsorg 
Den tidigare nationella satsningen ”bättre liv för sjuka 
äldre” är nu avslutad. Det betyder inte att vi avslutar för-
bättringsarbete för att kunna åldras i trygghet och med 
självbestämmande, med tillgång till god vård och omsorg. 
Vi tillsammans med övriga kommuner i länet har gemen-
samt tagit fram en strategi och handlingsplan för de kom-
mande åren. Kommunen och regionen ska tillsammans 
bidra till en väl sammanhållen vård och omsorg utifrån ett 
helhetsperspektiv där utmaning ställs särskilt till personer 
65 år och äldre som både får omfattande sjukvård och 
omsorg. Förhållningssättet som möjliggör att vi kan skapa 
en hög kvalitet på vård och omsorg är att utgå från indivi-
den, och betrakta den som kapabel med resurser och 
förmågor och att den deltar som en aktiv part i den ge-
mensamt planerade vården. Det gemensamma arbetet 
framöver är mer strukturerat, förebyggande och evidens-
baserat i arbetssättet. Antalet personer med samsjuklig-
het och demenssjukdomar kommer att öka vilket kräver 
behovsanpassad och strategisk lokalresursplanering. 
 
Boendeutveckling för äldre 
Kommunens utbud av alternativa boendeformer för äldre 
är begränsat. Boendemiljön får successivt större bety-
delse för äldres hälsa och välbefinnande och möjlighet till 
ett självständigt liv. Kommunen behöver fler tillgänglig-
hetsanpassade boendeformer. Vård och omsorgsboende 
är ett boende för de med omfattande och komplext om-
vårdnadsbehov. De inrymmer omsorg, service och närhet 
till hemsjukvård dygnet runt. Sociala och rehabiliterande 
aktiviteter är anpassade efter individens förmåga. Vård 
och omsorgsboende är biståndsprövat utifrån social-99



 
tjänstlagen. Stöd i hemmet genom hemtjänst, är bi-
ståndsprövat stöd såsom trygghetslarm, omvårdnad och/ 
eller service. Det ges till personer med varierat omvård-
nadsbehov i form av punktinsatser för att göra det möjligt 
att bor kvar i hemmet. För de som inte kan ta sig till vård-
central kan hemsjukvård vara aktuellt. Stöd i hemmet ger 
ej möjlighet till heldygnsvård. I takt med att äldre har 
varierande behov kommer alternativa boendeformer vara 
av intresse att planera. Det ger äldre möjlighet att aktivt 
välja bostad som är tillgänglighetsanpassad, utan att 
behovet bistånds prövas. Nämnden ser att andra boende-
former behöver planeras för att möta behovet från aktiva 
äldre. Boendeformer som inbjuder till socialt samman-
hang och trygghet genom att inrymma mötesplatser, 
aktiviteter, restaurang och närhet till service och omvård-
nad om det är aktuellt. 
 
Funktionshinderomsorg 
Funktionshinderomsorg är en mångfasetterad verksam-
het som ska stödja människor med psykiska, fysiska 
samt intellektuella funktionsnedsättningar. Ökad möjlighet 
att ställa diagnoser innebär en ökad efterfrågan på stöd. 
Målgruppen har ofta komplexa och sammansatta behov. 
Riktade kompetenshöjande insatser är nödvändiga.  
Trenden är allt strängare bedömningar hos försäkrings-
kassan inom personlig assistans vilket ställer stora krav 
på socialnämndens ansvar för personer med behov av 
personlig assistans. Initiativrika insatsformer som stödjer 
den enskildes förmågor samt tillgodoser individuella be-
hov måste utvecklas. 
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Verksamhetsberättelse   
 

 Ordförande: Thomas Mörhed c 
Verkställande direktör: Anders Wahlgren 

Antal årsarbetare: 20,5 

    
Stolpförlagd kabel för bredband  Reparation av kulvertläcka 

 
Damm föremål för lagligförklaring 

 
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Rörelseintäkter 78 562 81 985 +79 176 +85 227 
Rörelsekostnader -64 488 -69 087 -64 628 -69 010 
Avskrivningar -8 329 -8 312 -8 471 -8 459 
Rörelseresultat +5 745 +4 586 +6 077 +7 758 
Finansiella poster -1 749 -2 228 -2 101 -2 308 
Bokslutsdispositioner och skatt -2 543 -1 773 -3 390 -4 865 
ÅRETS RESULTAT +1 453 +585 +586 +585 
 
 
BOLAGETS UPPDRAG SAMT BIDRAG TILL ATT 
UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES 
ÖVERGRIPANDE MÅL 

 
 
 
 

Vaggeryds Energi AB bidrar till kommunfullmäktiges  
övergripande mål bl.a. genom att: 
 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     

Öka antalet kunder och göra kunderna nöjda. 1   X 
Bygga ut fiber i tätorterna. 2   X 
Använda enbart förnyelsebar elenergi i verksamheten. 3   X 
Erbjuda en anställning som innebär egen utveckling och intressanta ar-
betsuppgifter. 

4  X  

Bistår Vaggeryds Elverk i arbetet med att säkerställa elöverföring. 5  X  
 6    
 
 
KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE  

1. Antalet kunder har ökat inom alla områden. 
Framgångarna har varit mycket stora inom 
bredband och TV-området där antalet ny kun-
der överträffar målsättningen med bred margi-
nal. . En kundundersökning under 2014 visade 
mycket gott resultat. Ny undersökning är pla-
nerad till 2016. 

2. Mycket omfattande utbyggnad under året. 
3. Målet uppfyllt, dessutom har företagets utsläpp 

av koldioxid för fordon avsedda för person-
transporter klimatkompenserats genom inköp 
av utsläppsrätter. 

4. 90 % av medarbetarna anser att de har goda 
möjligheter till egen utveckling i arbetet.  

5. Något minskad verksamhet jämfört med plan. 
Vaggeryds Elverk var tvungen att invänta be-
sked från fiber.  

 
EKONOMISK ANALYS 
Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 3 974 tkr 
före bokslutsdispositioner per 31/12 2015, en positiv 

avvikelse med 1 616 tkr jämfört med budget. Fjärrvär-
meförsäljningen når inte upp till budget. Året 2015 blev 
ännu ett år i raden med temperaturer över normalt. 
Konsultkostnader och ersättning för markintrång bidrar 
till att vi inte når budgeterat resultat på fjärrvärmeverk-
samheten trots hög tillgänglighet på pannor för fuktiga 
biobränslen låg olja och goda intäkter för anslutning av 
nya kunder. 
 
Elhandelsverksamhetens resultat ligger i nivå med 
budget efter att hänsyn tagits till resultatet av fastighets-
försäljningen.  
 
Utdebiteringen från affärsområde entreprenad har varit 
lägre än budgeterat men detta kompenseras också av 
lägre personalkostnader och minskad volym på inköpta 
tjänster.  
 
Affärsområde elproduktion belastas främst av under-
hållsåtgärder av engångskaraktär, samtidigt har omfatt-
ningen av inköpta konsulttjänster varit lägre än väntat. 
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Affärsområde opto med bredband och kabel-TV intäkter 
ligger väsentligt över budget liksom resultatet. Resultat 
har emellertid påverkats starkt på grund av positiv avvi-
kelse genom inkomster av engångskaraktär i form av 
anslutningsintäkter. 

 
Räntekostnader för såväl rörliga som bundna lån som 
omsatts har varit fallande under året och bidrar till årets 
resultat. Årets investeringar uppgår till 15,3 Mkr.  
 

NYCKELTAL  2015 2014 2013 2012 2011 
Omsättning Mkr 78,6 79,2 85,2 84,3 78,2 
Resultat efter finansiella poster Mkr 4,0 4,0 5,5 5,5 2,0 
Balansomslutning Mkr 152,2 146,5 143,3 140,6 127,6 
Medeltalet anställda   21 21 20,0 21,5 19,5 
Avkastning på eget kapital  % 9,4 10,2 15,0 17,4 7,1 
Avkastning på totalt kapital  % 3,8 4,2 5,5 5,6 3,5 
Soliditet  % 28,0 26,6 25,4 23,2 22,0 

 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2015 
Bolagets ambitioner inom bredbandsområdet har ökat 
ytterligare under året och investeringstakten har därför 
ökat kraftigt. Även kundtillströmingen har varit except-
ionell.  
 
Den marknadsföringsgrupp som bildats har inneburit 
ökad synlighet för bolaget och resulterat i en kraftigt 
ökad kundtillströmning, främst inom fokusområdet opto.  
 
Kundtillströmningen till Vaggeryds Energi AB:s egen 
TV-lösning med ett brett utbud av kanaler har varit långt 
över förväntan. 
 
Den varma väderleken har inneburit lägre omsättning 
än väntat inom affärsområdena fjärrvärme och elhan-
del. Inom affärsområde elhandel har även låga inköps-
priser/försäljningspriser inneburit minskad omsättning. 
 
PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL 
2015-12-31 var 21 personer tillsvidareanställda i bola-
get motsvarande 20,5 heltidstjänster. Av dessa är 15 st. 
delaktiga i beredskap inom elnäts eller fjärrvärmeområ-
det. Tre anställda är kvinnor. Sjukfrånvaron är oföränd-
rat låg, endast 1,87 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Personalen erbjuds en friskvårdspremie där företaget 
betalar hälften av vad exempelvis ett årskort kostar, upp 
till 1000kr per anställd. En majoritet av de anställda 
utnyttjar företagets utrymme för motionsaktiviteter.  
 
INTERN KONTROLL 
Styrelsen för Vaggeryds Energi AB har upprättat en 
kontrollplan som följs upp under verksamhetsåret. 
FRAMÅTBLICK 
Vaggeryds Energi AB har ambitioner att bedriva så 
kallad ”affärsmässig samhällsnytta” som bl.a. uttryckts 
genom agerande inom fiberområdet där bolaget fram till 
idag täcker in stora delar av tätorterna Byarum, Klevs-
hult, Skillingaryd och Vaggeryd. Under de närmaste två 
åren avser vi att även orten Hok byggs ut med fiber. 
Målsättnigen är att slutföra utbyggnaden på alla dessa 
orter och att alla fastigheter skall få ett erbjudande om 
anslutning senast år 2020. Den faktiska utbyggnaden 
kommer att ske till områden med tillräckligt intresse.   
 
Möjligheterna att ansluta ytterligare företag till fjärr-
värme kommer att påverkas av den framtida utveckl-
ingen av världsmarknadspriset på olja.  
 
Fortsatt drift av Götafors kraftstation är föremål för 
tillståndsprövning genom Länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 

102



 Verksamhetsberättelse                    

 
 
 

Ordförande: Stig Göran Hultsbo  (mp) 
Verkställande direktör: Satu Jonsson 

Antal årsarbetare:  
 

 
 

 
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Nettoomsättning +68 625 +66 080 +63 066 
Fastighetskostnader -51 733 -45 745 -52 318 
Rörelseresultat +16 892 +20 333 +10 749 
Finansiella poster -9 340 -9 928 -9 740 
Resultat efter finansiella poster +7 552 +10 405 +1 008 
Bokslutsdispositioner och skatt -3 097 -2 383 -52 

ÅRETS RESULTAT 
 

+ 4 454 +8 022 
 

+956 

 
Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd – Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed 
följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2015. 
Företaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), till inköpsorganisationen HBV och till 
arbetsgivarorganisationen Fastigo.  
 
Styrelse 
Styrelsen, som utsetts av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun, har under verksamhetsåret haft följande 
sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter   Suppleanter 
Stig-Göran Hultsbo, Vaggeryd, ordförande (mp) Kristin Stark, Vaggeryd (mp)  
Ann-Christin Hallinder, Skillingaryd, v. ordf. (s) Kenneth Bergqvist, Månsarp (s) 
Thomas Axelsson, Vaggeryd, (kd) Jan Andersson, Vaggeryd (c) 
Henric Ulfsax, Skillingaryd (m)  Magnus Thelin, Skillingaryd (fp) 
Bengt Sandahl, Skillingaryd (s)  Inger Fröding, Vaggeryd (s) 
 
Verkställande direktör 
Satu Jonsson, Jönköping 
 

Revisorer 
Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har utsett två lekmannarevisorer och bolagsstämman har utsett 
auktoriserad revisor samt suppleant enligt följande: 
 
Ordinarie revisorer   Suppleanter 

103



 Verksamhetsberättelse                    

 
 
 
Pernilla Rehnberg (auktoriserad revisor)  Elvira Hendeby (auktoriserad revisor) 
Erling Andersson, Skillingaryd   
Anders Pettersson, Skillingaryd  
 
Fastighetsförvaltning 
 
Den egna fastighetsförvaltningen omfattade vid verksamhetsårets slut 1 022 (1 022) bostadslägenheter och ett 
mindre antal lokaler.  
 
Två villafastigheter i Vaggeryd i kv. Karlsborg, har förvärvats under året. Byggnaderna ska rivas och på sikt 
ersättas med flerbostadshus. Gällande detaljplan måste revideras.  
 
På Liljedal 2+15 ska ett fyravånings punkthus med 16 lägenheter uppföras. Byggnaden är avropad enligt SABO:s 
ramavtal för Kombohus och byggnation påbörjas i februari 2016. Planerad inflyttning i december 2016. 
 
Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Skillingaryd och Vaggeryd samt en mindre del i Klevshult och Hok.  
 
Underhåll  
 
Under året har totalt underhåll utförts för 242:- per kvm (162:-).  
Totala underhållsnivån har ökat kraftigt men övergången till K3 (nya redovisningsregler) medför att drygt halva 
underhållskostnaden har aktiverats. 
 

 
 
Lägenhetsunderhåll utförs kontinuerligt och större utförda underhållsåtgärder enligt plan är bland annat 
fönsterbyte på Vilan 8 i Vaggeryd och Slätten 4 i Skillingaryd samt konvertering från direktverkande el till 
fjärrvärme på Smedjan 3+10 i Vaggeryd. Yttre målning har utförts på Hagen/Ängen i Vaggeryd. På Staren i 
Vaggeryd har lägenhetsdörrar bytts ut och den yttre miljön på Jupiter 1 har gjorts iordning. 
 
Reparationsarbeten motsvarande 66:- per kvm (52:-) har gjorts under året.  
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Miljöarbete 
 
Arbetet med fönsterbyten fortsätter och 2015 har 49 lägenheter fått nya fönster. Ytterligare fönsterbyten är 
planerade för kommande år. 
På Smedjan 3+10 har uppvärmning med direktverkande el bytts ut mot vattenburet system och fjärrvärme. 
Yttre och inre belysning med kvicksilver ha bytts ut mot led. 
 
VSBo deltar i Allmännyttans energisparkampanj med information till hyresgäster, både som utskick till alla och vid 
olika evenemang i kommunen. 
 
VSBo medverkar också i kommunens miljögrupp som tagit fram ett miljöprogram för hela kommunen. En separat 
miljöredovisning för 2015 upprättas för hela kommunkoncernen. 
 
 
Hyresnivå och uthyrningsläge 
 
2015.12.31 var genomsnittlig kallhyra (per kvm och år) 868:- (848:-) - innan kvarboenderabatter dragits av - och 
bränsleuttaget 126:50 (126:50).  
 
Hyresgäster som har bott länge i samma lägenhet får en kvarboenderabatt som avdrag på kallhyran varje månad. 
Kvarboenderabatten är 12 % av kallhyran när man bott i samma lägenhet i 20 år och 16 % efter 30 år. Ungefär 18 
% av samtliga hyresgäster får en kvarboenderabatt och under året har kvarboenderabatten uppgått till totalt drygt 
1 Mkr. Tidigare har man fått en kvarboenderabatt efter 10 år men en avtrappning har påbörjats för att minska den 
totala kostnaden för kvarboenderabatt. 
 
Omflyttningen har minskat och är 21 % (25 %), varav 5 % intern omflyttning. En orsak till sänkningen är att det 
inte funnits tomma lägenheter att flytta till. 
 
Hyresförlusterna har på senare år varit höga på grund av nyproduktion i Skillingaryd. De senaste åren har 
hyresförlusterna dock sjunkit kraftigt. Idag finns inga andra vakanser än några små lägenheter på 
Trygghetsboendet på Slätten i Skillingaryd. 
 
Genomsnittlig vakansgrad de senaste åren framgår av följande diagram.  
September 2009 var Smultronet inflyttningsklart. Med fullt genomslag på hyresförlusterna  2010.  
September 2011 var Trygghetsboendet på Slätten inflyttningsklart och förlusterna på årsbasis syns 2012. 
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Diagrammet ovan visar hyresförluster per ort de senaste fem åren. Staplarna representerar Skillingaryd uppdelat 
på Trygghetsboendet på Slätten i den övre delen och övriga Skillingaryd i den nedre. Linjer visar hyresförlusten i 
Vaggeryd. 
 
2016.04.01 höjs kallhyran med 0,5 %. 
 

Personal 
 
2015.12.31 var 26 personer tillsvidareanställda i bolaget. 7 personer arbetar med huvudsakligen administrativa 
uppgifter, 14 är fastighetsskötare och hantverkare, på seniorboendet/trygghetsboendet finns 3 värdinnor (2 from 
2016) och 2 personer arbetar med lokalvård.  
 
Fem tillsvidareanställda har slutat under året, varav tre pensinsavgångar, och en visstidsanställning har löpt ut.  
Fem nya medarbetare har anställts, två målare, två fastighetsskötare och en administratör. Alla tillsvidare.  
Sjukfrånvaron ligger på nästan 5 % av total arbetstid, en ökning från 3 % året innan.  
Tre anställda har varit långtidssjukskrivna.  
Andelen uttagen semester är 8,8 % (10,6 % året innan). Uttagen föräldraledighet utgör 2,0 % av den totala 
arbetstiden (1,9 %).  
 
Personalens medelålder är 50 år. På två år har 20 % av personalen gått i pension.   
 
Måluppfyllelse 
 
Enligt bolagsordningen ska VSBo främja kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.  
Vakansgraden har varit hög men nu finns inte mycket lediga lägenheter.  
Planering för flera framtida nybyggnadsprojekt pågår och uppförande av 16 lägenheter har påbörjats i Vaggeryd. 
Beredskap för nya objekt finns idag i Vaggeryd eftersom det är där efterfrågan är störst. 
 
I Skillingaryd finns fyra tomma lokaler i centrum. I Vaggeryd finns en tom lokal och i slutet på 2016 kommer 
ytterligare en då Familjecentralen flyttar till nya lokaler.  
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Resultat och ekonomisk ställning 
 
Aktiekapitalet uppgår till kr 5 000 000:- och samtliga aktier ägs av Vaggeryds kommun. Bolaget har en soliditet på 
10,6 % (9,1 %).  

 
Framtida utveckling 
 
Under året har två villor i kv Liljedal i Vaggeryd rivits för att ge plats åt ett fyravåningshus med 16 lägenheter – ett 
av SABo:s Kombohus. I februari har entreprenadkontrakt skrivits och arbetet påbörjas omgående. Invigning 
beräknas kunna ske i december 2016. 
 

  
 
 
 
Kv Tor i Vaggeryd ska saneras under 2016. Tanken är att ca 160 lägensheter på sikt ska rymmas på Tor, en del 
av dom i trygghetsboende. Förslag på detaljplan finns men måste revideras till 8 våningar. Byggnationen kommer 
att genomföras i etapper. 
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I kv Karlsborg har två villafastigheter 
köpts in för framtida förtätning. Även här 
behövs en ny detaljplan för att få in fler 
lägenheter på tomterna. 
 

 
 
 
 
Eftersom allt fler blir äldre och dom äldre allt äldre planeras för fler trygghetsboenden. Senaste tillskotten är 
Trygghetsboendet på Slätten. Där finns fortfarande ett antal små lägenheter lediga men det mesta är 
uthyrt och de boende verkar trivas väldigt bra. 
VSBo söker ett samarbete men socialförvaltningen kring trygghetsboenden. 
En viktig del i samarbetet är att kombinera traditionell bostadsanpassning med tex flytthjälp. Ett samarbete kring 
gemensamma ytor med värdinna och matservering är också av stor vikt. Dom gemensamma delarna innebär en 
ytterligare kostnad till redan höga produktionskostnader för nybyggnation. Eftersom varje person som kan bo själv 
på äldre dagar och inte behöver flytta till särskilt boende är en stor besparing för kommunen bör socialnämnden 
ha ett intresse av att bidra till fler trygghetsboenden. 
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Upprustningen av yttre miljöer fortsätter. Den yttre 
miljön på Jupiter 1 i Skillingaryd har fräschats upp 
under 2015.  
En omorganisation i Skillingaryd har också inneburit att 
det nu finns en person med särskilt ansvar för det yttre.  
Vid nyproduktion läggs stor vikt vid den yttre miljön och 
i det befintliga beståndet har flera områden rustats upp 
och det arbetet fortsätter kontinuerligt. 
 

Det är inte bara nyproduktion som behövs utan det befintliga beståndet måste vårdas väl.  
Ytterligare fönsterbyten kommer att göras 2016, nu är det Smedjan i Vaggeryd som står på tur. På Rönnbäret i 
Skillingaryd byts tamburdörrarna. På Saturnus i Skillingaryd pågår ett omfattande arbete med 
badrumsrenoveringar. Under 2016 planeras också en genomgång av tvättstugorna för att vid behov åtgärda 
tvättider, utrustning och ytskikt. Hyresgästerna ska i möjligaste mån engageras i planeringen av arbetet. Även en 
del fasadmålning är inplanerad till kommande sommar.  
 
Under 2015 har personalomsättningen varit väldigt stor. Pensionsavgångar och två som flyttat på sig har inneburit 
flera nyrekryteringar. Rekryteringarna har varit lyckade och alla nyanställda tycks ha funnit sin plats i 
organisationen.  
Så laget är åter komplett efter en del förändringar och alla gör ett fantastiskt bra arbete för att hyresgästerna ska 
trivas och för att nya ska vilja flytta till VSBo. Framåt ser det inte ut att behöva bli lika stor omsättning på 
personalen som det gångna året. 
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Näringslivschef: Carl-Gunnar Karlsson 
Årsarbetare: 3,5 

                                                                
 
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Rörelsens intäkter 2 662 +2 684  +4 628 
Rörelsens kostnader -3 478 -4 391 -5 759 
Rörelseresultat -816 -1 562 -1 131 
Finansiella poster -1 +1 +9 

ÅRETS RESULTAT 
 

-817 
 

-1 561 
 

-1 122 
 

 
 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Ägarna till bolaget har utgjorts tillika delar av Vaggeryds 
Näringslivsråd Ideell Förening, stiftare och Vaggeryds 
Kommun, komplementär. Vid årets slut fanns 119 före-
tag med totalt 2404 årsanställda anslutna. Styrelsen har 
utgjorts av från näringslivet Mårten Ewertson ordf., 
Anders Stacke, Emma Nord, Jonas Hugosson och 
Thomas Wilsson; från Vaggeryds kommun: Allan Rag-
narsson, Kenth Williamsson, Ulf Abrahamsson, Bengt-
Olof Magnusson och från AF: Christina Ilvonen, Nä-
ringslivssuppleanter: Bo Johansson, Susanne Hae-
gerstam, Tina Torp-Jensen. Styrelsen har haft 6 styrel-
semöten under året  
. 

 
NÄRINGSLIVSRÅDETS UPPDRAG SAMT BIDRAG 
TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES 
ÖVERGRIPANDE MÅL 
Vaggeryds Näringslivsråd arbetar både med strategiska 
utvecklingsfrågor och genomförande av olika insatser 
och program. I uppdraget ingår att till 65 % vårda och 
utveckla och kompetensutveckla befintliga företag, 25 
% åstadkomma nyetablering dvs. marknadsföra Vagge-
ryds kommun speciellt mot verksamheter med extra 
goda förutsättningar i kommunen och nyföretagande, 
samt 10 % övrig verksamhet. Verksamheten omfattar 
företagsutveckling inom alla branscher. 
 

MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHET 
Grönt uppfyllt ,  Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt     
Stöd till det befintliga näringslivet 1    
Stöd till nyföretagande och etableringar 2    
Klustersamverkan Business Gnosjöregionen och Interior Cluster Sweden 3    
Handel och centrumutveckling ” Vår lilla stad” 4    
Samverkan Skola-Näringsliv 5    
     
 
 
KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE 
NÄRINGSLIVSRÅD 2015 
Verksamheten har uppnått de uppställda målen på 
samtliga områden i verksamheten. Förändringar i om-
världen som påverkar företagen kräver en nära dialog 
kring olika utvecklingsfrågor. Näringslivsrådets roll är att 
bevaka och driva utvecklingsfrågorna i ett längre och 
hållbart perspektiv. Det innebär att näringslivsrådets är 
arbete är mer strategiskt inriktat och mindre fokus på 
operativa frågor hos företagen. Vi följer den med kom-
munen gemensamma vision- och marknadsplanen i 
vårt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EKONOMISK ANLALYS 
Kommentarer till avvikelser mot anslagen budget 
Näringslivsrådet finansieras med ägartillskott från Vag-
geryds kommun 1 335 tkr serviceavgifter serviceavgifter 
från företagen ca 525 tkr och genom projektmedel. 
Resultatet har påverkats av lägre personalkostnader 
samt bokslutsdiposition av reserverade projektmedel. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2015 
Väsentliga händelser i bolaget för verksamhetsåret har 
varit utvecklingen i handelsutskottet som driver han-
dels- och centrumsfrågorna.  
 
Näringslivsrådet fick i slutet av året beviljat en ESF-
ansökan på Growkomp, som är ett utvecklingsprojekt 
för 29 tillverknings-företag med 1965 i Vagge-
ryd/Nässjö/Jönköping.. Projektet är finansierat med 
ESF-medel på 8,2 milj. kr ska bidra till att skapa ökad 
tillväxt och konkurrenskrafts på företagen, genom stra-
tegisk kompetensförsörjning, CSR/jämställdhet och 
verksamhetsutveckling/innovationsförmåga. 
projektet startar under 2016 och pågår till 2019. 
 
Klusterplattformarna BGR, Business Gnosjö Region 
och ICS InteriorCluster Sweden har fortsatt att utveck-
las under året. Genom de nya plattformarna skapas nya 
möjligheter till att driva gemensamma utvecklingsprojekt 
i syfte att stärka företagens konkurrenskraft. Fokus 
ligger främst på kompetensförsörjning och international-
isering. 
 
Vår gemensamma vision och marknadsplan för kom-
munen och näringslivet har nu funnits i tre år. Mark-
nadsplanen bygger på visionen och beskriver hur vi 
tillsammans kan profilera, berätta om och utveckla 
platsen så att den upplevs vara en god och attraktiv 
plats att leva, bo och verka på. Vi jobbarmed profilering 
i annonser, hemsidor, och Här-tidningen samt i genom-
förande av olika aktiviteter. Näringslivsrådets hemsida 
har utvecklats med ökat antal reportage och genom 
kommunikation på sociala medier Twitter, Fa-
cebook/Instagram och LinkedIN. 
 
75 -talet företag är engagerade i Kreativt Återvinnings-
center genom att bidra med överskottsmaterial till sko-
lans pedagogiska arbete. Arbetet inom TC Teknikcol-
lege har intensifierats och blivit både större och mer 
direkt i sitt samtal. Vaggeryd deltar i möten både hos 
TC Västra Småland som TC Södra Vätterbygden, detta 
helt enkelt för att vi har gemensamma beröringspunkter 
och intressen åt båda hållen. Arbetet med förankring av 
ny skolstrategi har fortsatt under året. 
 
Näringslivsrådets konjunkturmätningar visar på en lite 
starkare konjunktur för 2015 än för 2014. 
 
Ungdomsprojektet ”200 i praktiken”, i syfte att få ut 
ungdomar 18-24 år i praktik, arbete eller studier har 
fortsatt under året. Ungdomsarbetslösheten har halve-
rats från projektstarten 2012 och projektet har under 
året planerats för en avslutning i början 2016.  
 
Näringslivsrådet arbetar med att bearbeta nya intres-
senter för etableringar i kommunen. Regionen Jönkö-
ping/Vaggeryd/Nässjö är rankat till det fjärde bästa till 
det logistikläget i Sverige och det pågår ett fortsatt 
arbete med att stärka regionen som en stark etablering-
snod. Logistiksamverkan fortsätter mellan där närings-
livsrådet samarbetat med näringslivs-organisationerna i 
Jönköping och Nässjö, samt Science Park och Internat-
ionella Handelshögskolan i Jönköping. Samarbetet 
presenterades under Future Transport på ELMIA i 6-8 
oktober. 
 
Vaggeryd Näringslivsråd arbetar med utvecklingen av 
besöksnäringarna i regionen, utifrån ett handelsper-

spektiv. Här kopplar vi på ett större omvärldsperspektiv 
för att till fullo kunna förstå vår regions stora potential 
som besöksmål. 
 
Kreativ Arena är Vaggeryds del av Science Park Sy-
stemet i Jönköpings län. Verksamheten innefattar före-
tagsrådgivning och en inkubator för nystartade företag. 
Totalt har ett 25 tal nya eller blivande entreprenörer 
tagit del av servicen. 
 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 
-817.474 kr som täcks av ägartillskott 
 
PERSONAL  
Personalresurserna i näringslivsrådet har under verk-
samhetsåret utgjorts av näringslivschef 1 tjänst 100 % 
och affärsutvecklare 0,5 tjänst (inköpt), verksamhetsut-
vecklare 0,5 tjänst (inköpt) samt projektanställd perso-
nal (ungdomspraktikprojekt) 1 tjänst 100% tom okt. och 
kommunikatör 1 tjänst 100%. 
 
Näringslivsrådet arbetar för en ökad jämställdhet och 
tillgänglighet på företagen genom olika projekt. 
 
 
INTERN KONTROLL 
Verksamheten mål och resultat kontrolleras av styrel-
sen och revideras av interna och externa revisorer. 
 
 
FRAMÅTBLICK 
1. Stärka kontakten med företag och värdet för före-

tagens medlemskap i Näringslivsrådet 
2. Tillväxtfrågor för det befintliga näringslivet inom 

kompetensförsörjning attraktivitet, innovationsut-
veckling och internationalisering inom ramen för 
samarbeten i Gnosjöregionens Näringslivsråd, 
Svenska Möbelklustret. 

3. Genomförande av projekt Growkomp med fokus på 
verksamhetsutveckling och CSR. 

4. Utveckling av nyföretagandet genom samverkan i 
Science park systemet. 

5. Rekrytering av nya etableringar till kommunen  
6. Utveckling av Handeln och Centrumutveckling i 

Skillingaryd och Vaggeryd 
7. Nätverksamverkan mellan företag 
8. Stärka samverkan mellan skolan och näringslivet  
9. Miljö- och energifrågor 
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Ekonomisk ordlista 
 

Anläggningstillgångar: Tillgång avsedd för 
stadigvarande innehav såsom fastigheter och 
inventarier. 

Avskrivning: Planmässig värdeminskning av 
anläggningstillgångar för att fördela anskaffnings-
kostnaden över tillgångens livslängd. 

Avsättning: Utgörs av de betalningsförpliktelser 
som är säkra eller sannolika till sin existens men där 
det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek 
eller tidpunkten för betalning till exempel avsättning 
för pensioner. 

Balansräkning: Visar den ekonomiska ställningen 
vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, 
eget kapital, avsättningar och skulder. 

Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar och 
avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det 
vill säga nettoförmögenheten. 

Extraordinära intäkter/kostnader: Saknar tydligt 
samband med ordinarie verksamhet och är av 
sådan art att de inte förväntas Inträffa ofta eller 
regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp. 

Finansieringsanalys: Visar kassaflöden från den 
löpande verksamheten. Investerings- och 
finansieringsverksamheten samt förändring av 
rörelsekapital. Summa av dessa komponenter utgör 
förändringen av likvida medel. 

Förvärvsmetod: Vid förvärvstillfället förvärvat eget 
kapital elimineras varefter intjänat kapital räknas in i 
koncernens egna kapital. 

Intern ränta: Kalkylmässigt beräknad räntekostnad 
grundad på anläggningstillgångarnas bokförda 
värde. 

Jämförelsestörande poster: Viktiga händelser 
eller transaktioner som inte är extraordinära men 
viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra 
perioder och mellan olika kommuner. 

Kortfristiga fordringar och skulder: Fordringar 
och skulder som förfaller till betalning inom ett år 
efter balansdagen. 

Kreditivränta: Kalkylmässigt beräknad 
räntekostnad under byggnadstid. 

Likvida medel: Kontanter eller tillgångar som kan 
omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och bank-
tilIgångar, postväxlar samt värdepapper till exempel 
statsskuldväxlar, bankcertifikat. 

Likviditet: Betalningsberedskap på kort sikt. Kan 
uttryckas i olika mått, exempelvis rörelsekapital och 
ställas i relation till externa utgifter. 

Långfristiga fordringar och skulder: Fordringar 
och skulder som förfaller till betalning senare än ett 
år efter balansdagen. 

Medelskattekraft: Antal skattekronor per invånare i 
riket. 

Omsättningstillgångar; Tillgång som beräknas 
innehas kortvarigt exempelvis kundfordringar och 
förrådsartiklar. 

Proportionell konsolidering: Om ägda bolag ej är 
helägda tas endast ägda andelar av räkenskaps-
posterna in i koncernredovisningen. 

Resultaträkning: Redovisning av samtliga intäkter 
och kostnader under en viss period till exempel 
verksamhetsåret. 

Rörelsekapital: Den del av kapitalet som står till 
förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga 
skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. 

Sammanställd redovisning: Sammanställning av 
resultaträkningar och balansräkningar för olika 
juridiska personer i vilka kommunen har ett 
betydande inflytande. Ger en helhetsbild av 
ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk form 
verksamheten bedrivs. 

Skattekraft: Antal skattekronor per invånare. 

Skatteunderlag: Totala beskattningsbara 
inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill 
säga skatteunderlaget delat med 100. 

Soliditet: Långsiktig betalningsförmåga, uttrycks 
vanligen som eget kapital i förhållande till totala 
tillgångar på balansdagen. 

 
 

Tack till alla bolag, förvaltningar och medarbetare  
inom Vaggeryds kommun för er medverkan i årsredovisningen. 

 
 
Producerad av ekonomienheten  
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	Årets gemensamma utvecklingsdagar 14-15 april, för förvaltningarnas presidier och förvaltningschefer fokuserade på dels boendeutveckling med en om-världsanalys framtagen av företaget Kairos Future och dels verksamhetsgemensamma processer kopplat till ...
	 Barn och unga (0-20 år)
	 Arbete och näringsliv (21-65 år)
	 Äldre (65+)
	 Samhällsutveckling
	Syftet var att identifiera framgångsfaktorer i områden för samverkan och mått med fokus på vär-deskapande verksamhet för dem vi är till för, dvs respektive fokusområdes målgrupp och deras viktigaste behov. Framgångsfaktorerna som identifierades har in...
	I telefoniundersökningen för SKLs Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) av service och bemötande (fokus på telefoni och e-post, juni 2015) framgår att Vaggeryds kommun generellt försämrat sina resultat sedan förra mätningen. I programbudget för 2015 fin...
	Kommunledningskontoret har påbörjat diskussioner för att arbeta fram ett förslag på metod för att bejaka jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv i beslutsfattandet. Barn- och ungdomsperspektivet är även helt i fokus i det gemensamma processar...
	Målet delvis uppnått.
	 Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall lämna grundskolan med minst godkända betyg.
	Andelen behöriga till gymnasieskola har ökat från 87,5% till 89,2%. Detta placerade Vaggeryds kommun på första plats i länet. Källa: SIRIS
	Målet ej uppnått.
	Ett målmedvetet systematiskt kvalitetsarbete med fokus på måluppfyllelse, det pedagogiska ledarskapet samt en satsning på förstelärare pågår.
	 Näringslivspolitiken skall stödja kommunens befintliga verksamhet och aktivt arbeta för att nya företag väljer Vaggeryds kommun för nyetablering.
	Vaggeryd ligger oförändrat kvar på plats 46 i Svenskt Näringslivs ranking för kommunernas företagsklimat.
	Kommunen och näringslivsrådet arbetar aktivt utifrån den gemensamma marknadsplanen för att stärka företagandet och marknadsföra kommunen som en god plats att leva, bo och verka i.
	En säkrad kompetensförsörjning är företagens vik-tigaste framtidsfråga. Näringslivrådet har i samver-kan med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en strategi för hur kontakterna mellan skolan och företagen ska drivas. Strategin bygger på att ...
	Bildandet av Svenska Möbelklustret ger möjligheter att ytterligare stärka och utveckla våra traditioner inom möbler och design. Möbel och designföretagen och deras varumärken har ett stort profilvärde för Vaggeryds kommun som höjer platsen attraktivit...
	Målet delvis uppnått.
	 All kommunal handläggning skall ske effektivt och snabbt präglat av en hög serviceanda med respekt för lag och förordning.
	SCBs medborgarundersökning 2014 visade gott resultat för områdena Kontakt och Information med rekommendation att betygsindex kan bevaras. Om-rådena Påverkan och Förtroende bör prioriteras. Under våren 2016 genomförs en ny medborgarundersökning.
	Telefoniundersökningen för KKiK visar att de svar som ges generellt håller hög kvalitet, men att väntetid och kontaktbarhet kan förbättras.
	En arbetsgrupp med representanter från kommun-ledningskontoret har aktiverats för att stödja verk-samheterna med mål att förbättra service och be-mötande.
	Målet delvis uppnått.
	 Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
	Vaggeryd ligger oförändrat kvar på plats 46 i Svenskt Näringslivs ranking för kommunernas företagsklimat.
	Hur bedömer medborgarna Vaggeryds kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index)
	Det sammanfattande betygsindexet (Nöjd Region Index) för hur medborgarna bedömer Vaggeryds kommun som plats att leva och bo på blev 62 år 2014 (66, år 2010) och 49% kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit (50% år 2010).
	Jämfört med genomsnittsresultatet ligger kommunen högre inom områdena Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Bostäder och Kommunikationer.
	 Faktorer som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare: Fritidsmöjligheter, Arbetsmöjligheter, trygghet
	 Faktorer som bör förbättras om möjligt: Bo-städer
	 Faktorer som bör bevaras: Kommersiellt utbud, kommunikationer, utbildningsmöjligheter.
	Analysunderlaget för kommunens kommande boendeutvecklingsprogram har färdigställts (september 2015).
	I samband med att kommunens vision togs fram 2012 gjordes en mätning som visar på grad av kännedom och acceptans. En uppföljning till mätningen 2012 planeras att genomföras i samband med att strategier och handlingsplan kopplat till boendeutvecklingsp...
	Målet delvis uppnått.
	 Vården av våra äldre och sjuka skall präglas av trygghet och god kvalitet.
	Vård och omsorg har arbetat med leanispirerat systematiskt förbättringsarbete i samtliga verksamheter som metod för kvalitetsförbättringar. Övergripande mål har brutits ner i enheternas verksamhetsplaner. Brukarenkäter har skickats ut kring trygghet o...
	Målen har uppnåtts i samtliga förutom i delaktighet i insatsens genomförande där målet delvis uppnåtts.
	 Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun. En kulturstrategi skall upprättas för kommunen med utgångspunkt i Fenix Kultur och Kunskaps Centra.
	Kulturföreningarna i kommunen är grunden för att kunna vara en god kulturkommun. Flertalet av dessa föreningar gör idag ett utomordentligit arbete för att erbjuda allmänheten ett varierat kulturutbud. Tillsammans med övriga kulturaktörer i kommunen ge...
	En  kulturstrategi för Fenix Kultur- och kunskapscentrum har antagits och avsikten är att fortsätta arbetet med en kulturstrategi för hela kommunen.
	Målet uppnått.
	 Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta strategiska klimatmål för långsiktlig hållbarhet.
	Ett miljöprogram har tagits fram och färdigställts. Miljöprogrammet är en plattform för ett aktivt och handlingsinriktat miljöarbete som har sin utgångs-punkt i de nationella och regionala miljökvalitets-målen. Programmet ger förutsättningar för ett u...
	Kommunfullmäktige har tillsatt en parlamentarisk grupp för att revidera arbetet med miljöprogrammet. Gruppen inledde sitt arbete i januari 2016.
	Målet uppnått.
	 Personalpolitiken skall präglas av öppen dialog, medinflytande där personalens kunskap, erfarenhet och kompetens tillvaratas.
	Kommunen genomför medarbetarenkäter vartannat år och följer upp resultatet med åtgärder. En ny medarbetarenkät genomfördes under hösten 2015, resultatet kommer att analyseras, kommuniceras och följas upp med åtgärder från och med början på 2016.
	Arbetet med att ta fram en personalpolicy pågår.
	Målet var att under år 2015 påbörja långsiktig kompetensutveckling och mentorskap kopplat till ledarskapsutvecklingsprogrammet. Någon lämplig utbildning för personalen har ej funnits att deltaga i. Målet förs över till 2016.
	Vissa brister finns i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
	Målet delvis uppnått.
	Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta kommunalekonomiska mål kan uppnås.
	I de två största nämnderna Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden finns problem att bedriva verksamheten inom anslagna medel.
	De största problemen har Socialnämnden vars verk-samhet efter beslut i kommunfullmäktige januari 2016 kommer att samlas i en förvaltning istället för två.
	Underskott har uppkommit under en lång följd av år och kommunstyrelsen har därför efterfrågat särskild rapportering av åtgärder under år 2015.
	Arbetet pågår att försöka komma i ekonomisk balans och för kommunens långsiktiga ekonomiska styrka är det viktigt att nämndernas budgetföljsamhet är god.
	Under 2014 och 2015 har hög personalomsättning i Socialnämndens förvaltningar negativt bidragit till resultatet.
	Soliditetsmålet är av inriktningskaraktär och kommu-nen är långt ifrån måluppfyllelse. Jämfört med en genomsnittskommun är nivån dock relativt stark (se vidare kommentarer under rubriken ”God ekonomisk hushållning).
	Målet delvis uppnått.
	Omvärldsanalys
	Svensk ekonomi mot högkonjunktur
	Fakta om Vaggeryds kommun
	Befolkningsförändringar
	Mandatfördelning i kommunfullmäktige
	Mandatfördelning i kommunfullmäktige

	Fakta om Vaggeryds kommun
	Kommunalskatten är totalt 32:45. Det är en ökning med 45 öre jämfört med 2014.  Det är Region Jönköpings län  (tidigare benämnt Landstinget)  som höjt sin utdebitering. Kommunens skatteuttag på 21,19 är oförändrat mot föregående år.
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	Investeringsuppföljningen 2015 visar lägsta utgifterna sedan 2008
	Kommunens soliditet har ökat men ligger långt från målet
	Likviditeten mätt som rörelsekapital har förbättrats med 25 mkr
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	08,5 Året som gått 2015
	Nya skollokaler i Byarum Den 22 maj invigdes de renoverade / nybyggda lokalerna vid skolan och förskolan i Byarum.
	– Vi är väldigt nöjda med resultatet. De förutsättningar som vi har fått i den fysiska miljön både inne och ute är nog svåra att överträffa, berättar en av de nöjda medarbetarna.
	Dialog vid vårmarknaden I samband med Skillingaryds marknad anordnades dialog med våra förtroendevalda och kommunen fanns på plats för att berätta om bland annat Maker Space och boendeutvecklingsarbetet.
	Premiär för Skillingarydskalaset Tack vare att våra båda handlar- och intresseföreningar i våra småstadscentrum bestämt sig för att bli en och samma under parollen Vår lilla stad, så händer också detta: Vaggeryd får huvudrollen i den traditionella Vag...
	Turismsäsongen 2015 Turismsäsongen 2015 hade en positiv utveckling med fler besökare till Turistbyrån än föregående år. Som tidigare år togs ny turistbroschyr och nya besökskartor fram och besökstavlorna skyltades om – allt i matchande utförande. Den ...
	Foto: Urban Ireklint, vinnare av presentkort nr 8
	Som tidigare år arrangerades även en fototävling kopplat till hashtaggen #mittvaggeryd och en vinnarbild belönades varje vecka med ett presentkort till Spaanläggningen vid Hooks Herrgård.
	”Under sommaren genomfördes också tävlingen ”Upptäck Ekomuseum vaggeryd” tillsammans med Vaggeryds hembygdsråd.”
	Centrumutveckling i Vaggeryd
	Vaggeryds centrum fick en ny gestaltning då Gärahovs Bygg AB färdigställde de nya lokalerna för Coop och Swedbank. Ovanför Swedbank byggdes lägenheter som blev uthyrda  snabbt, företaget planerar nu för att bygga ytterligare lika många bostäder ovanfö...
	Feststämning på Waggerydsdagen
	Waggerydsdagen 2015 visade verkligen på att småstaden kan leverera. Perfekt väder, toppunderhållning och massor med människor - gamla som unga - möttes i centrum.
	På eftermiddagen fortsatte dagen med aktiviteter på Västra strand där och på kvällen var det mat och underhållning på Folkets Hus. Kommunen medverkade hela dagen med boendeutvecklingsarbetet i fokus.
	Fullt hus på Remidakonferensen I oktober var det fullt hus när BUN arrangerade Remidakonferens i Teatersalongen och visade upp verksamheten vid Kreativt Återanvändningscentrum. Drygt 400 personer besökte konferensen.
	Berättelser om Vaggeryds kommun som plats Under 2015 fortsatte arbetet med att bygga attraktionen för Vaggeryds kommun som plats genom att sprida berättelser och exempel på invånare och företag som gör skillnad – via våra sociala medier, via bloggen p...
	Mer än 1000 följare på Facebook
	Kommunen hade som ambition att ha 600 följare på Facebook vid årsskiftet, vi lyckades nå detta och mer därtill. I februari 2016 passerade vi 1000 följare – vi är mycket glada över att så många engagerar sig i det vi och våra invånare delar med sig av ...
	Ambassadörer på Instagram I oktober började kommunen låta kommuninvånare turas om att hantera kommunens konto på Instagram och genom att sprida sina bilder vara våra ambassadörer.
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	18 Sammanställd resultaträkning, balansräkning
	Finansiella nyckeltal

	19 Kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens resultaträkning inkluderar kommunfullmäktige.
	KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER
	MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET
	KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE:
	6, Energieffektivisera byggnader. Delvis uppfyllt. Det pågår och kommer att göra så i 5 – 6 år till, innan vi är klara.
	20, Föreningarna har fått positiva förhandsbesked men stödet kommer att fortsätta även under själva byggnationen.
	21,Arbetet fortsätter oavbrutet
	26:
	 Förbättra det interna kommunikationsarbetet genom en koncernövergripande kommunikationsstrategi kopplad till kvaltetsarbetet och användandet av gemensamt intranät och mejlsystem, kalenderfunktion, telefoni och bemötande – arbetet pågår
	 Införande av e-tjänster för allmänheten – vissa e-tjänster har utvecklats, bland annat e-identifiering
	  Fortsatt utveckling av platina som dokumenthante-ringssystem och nämndadministration med mer ge-mensamma rutiner för nämnderna – arbetet pågår men försenades av en systemuppdatering under år 2015 som störde de sedan tidigare gemensamma mallarna för...
	  Det systematiska kvalitetsarbetet ska stödja arbetet med bemötande och service – ett arbete har startats upp
	27, En ny busstur med linje 136 från Jönköping-Vaggeryd / Skillingaryd samt tillkommande tågtur motsvarar ca 5%. Bussturen visade i början av 2016 en ökning på 23% för linje 136.
	28,Någon lämplig utbildning för personalen har ej funnits att deltaga i. Målet  förs över till 2016.
	Personalpolicy på internremiss i början av 2016.
	38. Lönerna har utbetalats enligt plan.
	39, Arbetet är påbörjat med ett lokalt lönepolitiskt program
	40,Ny kanaler för annonsering, Facebook ger gott resultat
	41, Friskvård och hälsa, ökad sjukfrånvaro 2015 6,4%. Högt deltagande i friskvårdsaktiviteter, föreläsningar, dans och tävlingar. Ny utförare av företagshälsovård upphandlad.
	42 Kompetensutveckling, Chefsutvecklingsprogram, arbetsmiljö, missbruk/riskbruk, lönesättning Arbetsmiljö, Brister finns i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Behov av stödjande digitala system. Medarbetarenkät, genomförs nov/dec
	EKONOMISK ANALYS
	Kommentarer över avvikelser mot anslagen budget
	Kommunstyrelsen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat, i jämförelse med budget, uppgående till 2,2 miljoner kronor. Orsak till överskottet är flera och består av både positiva och negativa kostnads- och intäktsavvikelser. Genomgående kan man kons...
	VÄSENTLIGA HÄNDELSER KOMMUNSTYRELSEN 2015
	Befolkningsutveckling och bebyggelse
	Befolkningsutvecklingen var fortsatt positiv i kommunen år 2015.
	Under 2015 färdigställdes 52 lägenheter i kommunen, varav 15 är villor. Vid årsskiftet 2015/2016 pågår byggandet av 29 nya lägenheter, varav 13 är villor. Målet är att minst 50 bostäder om året ska byggas.
	Strategiskt boendeutvecklingsprogram
	Kommunledningskontoret har getts i uppdrag att ta fram ett strategiskt boendeutvecklingsprogram.
	Programmet är indelat i tre delar:
	 Del 1 Nulägesanalys är en fakta- och analysdel som utgör underlag för kommunens bostadspolitiska mål och riktlinjer. Denna del går inte upp för politiskt beslut. Färdigställdes hösten 2015.
	 Del 2 Mål och riktlinjer 2015-18 beskriver politikens ambitioner med boendeutvecklingen tillsammans med de strategier som krävs för att förverkliga dem. Målen är tidssatta och ansvarsfördelade. Denna del antas av kommunfullmäktige för mandatperioden...
	 Del 3 Handlingsplan 2015-2018 redogör för planerade åtgärder för att nå uppsatta mål. Handlingsplanen revideras årligen och beslutas av kommunstyrelsen.
	Sverigeförhandlingen och satsningen på nya stambanor för höghastighetståg
	Under 2015 arbetade berörda kommuner med att ta fram underlag som beskriver nyttorna av en framtida höghastighetsbana. Nyttorna är direkt kopplade till famtida stationslägen med omgivande influensområde. Trafikverket beskrev i sitt underlag att en sta...
	Den 1 februari 2016 tillkännagav Sverigeförhandlingen sitt val av sträckning och vilka kommuner som var aktuella för ett stationsläge. I länet föreslås stationer i Tranås, Jönköping och Värnamo kommuner. Dessa kommuner kommer under 2016 att förhandla ...
	Region Jönköpings län förväntas inte medfinansiera, men kommer att förhandla om avtal som syftar till att säkerställa en god uppkoppling till det nya järnvägssystemet. Regionen kommer också att samordna markfrågor tillsammans med kommuner som berörs a...
	Bredband på landsbygden
	Kommunen har aktivt stöttat arbetet med att få bredband på landsbygden. Två mycket aktiva bredbandsföreningar finns, Östra Fiberföreningen och Västra Fiberföreningen. Östra Fiberföreningen fick i början av 2016 ett positivt förhandsbesked från Länssty...
	Årets underleverantör - kommunens möbelindustri
	I samband med Möbelriksdagen i Växjö januari 2016 utsågs Anderssons Mekaniska AB till Årets underleverantör. Vid Stockholm Furniture and light / Möbelmässan utsågs stolen Hammock av Axel Bjurström, David Design, till Årets Stol av Elle Decoration. Und...
	Händelser inom ekonomienheten
	Enheten har i september fått en ny ekonomichef Patrik Eurenius som tidigare jobbade i Åmåls kommun.
	Arbetet har fortsatt att effektivisera redovisning och upphandling med modernt IT-stöd.
	Under året har det gamla webbaserade ekonomiuppföljningssystemet webinfo ersatts med ett betydligt modernare system som heter Info-key.
	Under året har 56 upphandlingar genomförts , däribland två stora ,nämligen städentreprenad och livsmedel. Upphandlingarna har varit uppdelade så att små och medelstora företag haft möjlighet att lämna anbud på vissa produkter och tjänster. Upphandling...
	Skuldsanering
	Året har varit intensivt med en kraftig ökning av antalet sökande om skuldsanering som har förmedlats via kommunens service. Totalt har 19 ärenden insänts under året. Snittet under åren 2007-2014 uppgår till 13 (40% ökning från föregående år).
	Samma tendens till ökat antal ansökningar finns över hela landet, men inte så kraftig som i Vaggeryd. Det har för landet som helhet resulterat i köer för handläggning av ansökningarna på f.n. omkring 7-8 månader. Regeringen har därför beslutat om ett ...
	Kronofogden har beslutat om skuldsanering alt inledning i tolv ärenden. Detta har inneburit att 7,3 Mkr i skulder har kunnat avskrivas (4,9 Mkr föregående år). Tre avslag noteras och en återkallad ansökan.
	Deltagande har skett i kronofogdens information i Kalmar inför kommande nyheter på området. Likaså har deltagande skett i de nätverksträffar, som arrangerats inom länet (Värnamo och Vetlanda).
	Kostnaderna för verksamheten uppgår till 86,1 tkr (80,1 tkr 2014).
	De totala skulderna hos kronofogden för Vaggeryds del har ökat från 56,2 Mkr (378) till 63,4 Mkr (383). För ungdomar 18-25 år har däremot skulderna glädjande minskat från 1,1 Mkr till 734,4 tkr.
	För barn och ungdomar (0-17 år) har skulderna dock ökat något till 47.565 kr.  Antalet ansökningar i länets kommuner enligt kronofogdens statistik, inom parantes 2014 års ansökningar:
	Aneby 14 (8) Gnosjö 7 (13) Mullsjö 10 (14) Habo 6 (4) Gislaved 36 (33) Vaggeryd 21 (15) Jönköping 145 (119) Nässjö 41 (34) Värnamo 25 (21) Sävsjö 14 (10) Vetlanda 17 (24) Eksjö 23 (21) Tranås 25 (20) Länet 384 (336)  Landet 11258 (10071)
	Arbetet med välfärdanställningar har pågått under 2015. Administrationen av välfärdsanställningar har skett i samverkan med individ och familjeomsorgen, arbetsmarknadsenheten och de arbetsplatser inom kommunen som berett plats åt personerna i sin verk...

	PERSONAL , ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL
	Under 2015 har sjukfrånvaron ökat ytterligare från 5,8% 2014 till 6,4%. Trenden i landet visar också på en fortsatt ökande sjukfrånvaro. Psykisk ohälsa är den grupp som ökat mest de senaste två åren. Under 2015 har ett omfattande förebyggande åtgärder...
	Arbetsplatskartläggningar har genomförts vid ett antal arbetsplatser som uppvisar problembilder, via företagshälsovård och externa konsulter.
	INTERN KONTROLL
	Redovisas separat
	FRAMÅTBLICK
	Kommunstyrelsens mål för 2016:
	 Befolkningsutveckling / bostadsbyggnation
	Aktiviteter enligt handlingsplan för boendeut-vecklingsprogram
	Verka för en integrerad bostadsmarknad
	Verka för att minst 50 lägenheter per år med va-rierad upplåtelseform ska produceras
	Fortsätta arbete med bredbandsutveckling på landsbygden
	 Miljö
	Verkställighet enligt miljöprogram
	 Kommunal handläggning och service
	Utveckla det externa och det interna digitala kommunikationssättet
	 Näringslivs- och arbetsmarknadspolitik
	Utveckla arbetssätt för näringslivsfrågor och nä-ringslivsråd
	 Personalpolitik
	Översyn av personalpolitiska programmet
	Fortsätta satsningen på kommunens ledar-skapsutveckling
	Underfrånperspektiv

	20 Räddningstjänstan
	Antal anställda: räddningstjänst deltid: 34
	Antal årsarbetare adm. 4
	RÄDDNINGSTJÄNSTENS UPPGIFTER
	MÅLUPPFYLLELSE RÄDDNINGSNÄMND
	KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE:
	Sammanfattningsvis kan sägas att måluppfyllelsen är god. Dock har visst arbete behövt prioriteras ned och därmed inte blivit slutfört under 2015 som förväntat. Respektive mål kommenteras separat nedan.
	1. Räddningstjänsten har aktivt arbetat med utbildning och information med ett brett målgruppsperspektiv.
	2. Det har bedrivits ett aktivt arbete med att nätverksbyggande och påverkan på berörda grupperingar där dessa frågor hanteras.
	3. Det har bedrivits en omfattande utbildningsverksamhet för räddningstjänstens personal. Under året har de verksamheter som tidigare klassats som särskilt farliga förändrat sin verksamhet och därmed fallit utanför dessa kriterier.
	4. Omfattande samverkan sker löpande med till exempel RäddSam F, F-Samverkan, POSOM ledningsgrupp, Lokalt BRÅ.
	5. Arbetet inom ramen för kommunens kvalitetsarbete har påbörjats men inte kommit så långt som målsättningen var.
	6. Räddningstjänsten har mött ca 1 200 personer, vilket motsvarar 9% av befolkning, vid olika utbildnings-/informationstillfällen.
	7. Räddningstjänsten har vid ett flertal tillfällen  både initierat och deltagit i olika verksamheters säkerhetsarbete.
	8. Övningsverksamheten har genomförts enligt plan och all personal har genomgått minst 60 timmar per helårsanställd.
	9. Räddningstjänsten har under året arbetat med att lägga om sin tillsynsverksamhet för att följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) anvisningar. Antalet tillsyner har därför prioriterats ned.
	10. Med några enstaka undantag har samtliga remisser besvarats. Undantagen utgörs av enstaka detaljplaneärenden där resurser saknats för granskning.
	11. Omfattande samverkan sker löpande med till exempel F-Samverkan, Lokalt BRÅ, MSB. Inom kommunen stöttar beredskapssamordnaren i förvaltningarnas arbete.
	12. Ett arbete har initierats på länsnivå men har under 2015 enbart handlat om uppbyggnadsarbete.
	13. Omfattande samverkan sker löpande med till exempel RäddSam F, F-Samverkan, POSOM ledningsgrupp, Lokalt BRÅ, MSB.
	14. Detta genomförs av 2 speciellt utbildade personer enligt uppdrag.
	15. Kommunens beredskapssamordnare har hanterat de nya uppdrag som har kommit under året.
	16. Detta sker fortlöpande såväl lokalt som genom deltagande i regionala och nationella sammanhang.
	17. På grund av prioritering har detta arbete ej genomförts.
	18. På grund av prioritering har detta arbete ej genomförts.
	19. Arbetet har påbörjats men inte kommit så långt som målsättningen var.
	20. Inom förvaltningen sker en samordning, dock samordnas inte transporter med andra förvaltningar.
	21. Så långt möjligt har möten genomförts virtuellt (via Skype). Ett projekt har startats inom länet med målet att öka användningen av e-learning.
	22. Inom förvaltningen sker en samordning, dock samordnas inte beställningar med andra förvaltningar.
	23. Arbetet har påbörjats men inte kommit så långt som målsättningen var.
	24. Nya miljövänliga metoder arbetas fortlöpande in i verksamheten.
	25. Vid händelser där den potentiella eller faktiska miljöskadan är omfattande sker kontakter med de nationella miljörestvärdeledarna.
	EKONOMISK ANALYS
	Kommentarer över avvikelser mot anslagen budget
	VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2015
	PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL
	INTERN KONTROLL
	FRAMÅTBLICK

	21 Tekniska kontoret 2015
	TEKNISKA UTSKOTTETS UPPGIFTER
	MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET
	Diskussion om arbetsmiljön pågår hela tiden och är en viktig faktor i förbättringsarbetet. Dokumentation sker kontinuerligt. Arbetslagsutvecklingsdagar har genomförts i olika former och grupper. Tillit, respekt och samarbete är viktiga frågor att fort...
	Den interna kommunikationen har förbättrats bland annat genom att ett nytt intranät infördes.
	Kraven på utbildning och kompetensutveckling är relativt höga inom tekniska kontorets arbetsområde. Förutom individuella utbildningar har säkerhetsutbildningar med bland annat första hjälpen för all personal genomförts. Berörda medarbetare har under å...
	Bokslut
	Bokslut
	Bokslut
	Bokslut

	21,5 Kommunrevisionens verksamhetsberättelse 2015
	Nettokostnad totalt 741 tkr

	22 Valnämndens 2015
	Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad

	23 Överförmyndarverksamhet
	ÅRETS RESULTAT

	24 Miljö o Bygg  2015
	Nettokostnad totalt: tkr 5 902
	MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS UPPGIFTER
	5,7
	Detaljplaner
	En viktig del i myndighetsutövningen är uppföljning av ärenden, t ex kontroll av påbörjade och avslutade lov mm. Det är här det saknas resurser.

	Miljövårdspris
	Luftkvalitet

	25 Kultur- och fritidsnämnd  2015
	MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET
	2. Ungdomsverksamhet
	En betydelsefull faktor i kvalitetsarbetet är att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler, vilket inte kan anser vara fallet idag.
	3. Jämställdhetsintegrering
	A. Arbetet med att redovisa all verksamhet könsuppdelat har påbörjats. Det kommer dock att ta några år innan arbetet med könsuppdelad statistik får fullt genomslag. Nya rutiner måste till och inarbetade system förändras. I de fall det finns relevanta ...
	B. En föreningsträff var inplanerad under hösten med temat jämställdhetsintegration. Inbjudan skickades till alla föreningar i kommunen. Tyvärr fick samlingen ställas in pga för få anmälningar.
	4. Miljöfrågor
	5. Kvalitetsarbete
	VERKSAMHETSMÅL
	6. Nämnd och förvaltning
	A. Nämnden har under året ägnat fördjupad information inom verksamhetsområdena; Idrottplatser, kulturskola, bibliotek, sim- och sporthallar, öppna ungdomsverksamheten, kulturarvet, föreningsbidrag och konstnärlig utsmyckning.
	B. Nämnden har inte ägnat tid åt övergripande mål för något specifikt verksamhetsområde. Anledningen är att utbildningarna inom nämndens olika verksamheter har prioriterats före fördjupning inom enskilda verksamhetsområden.
	7. Idrottsplatser och rörligt friluftsliv
	A. Tekniska kontoret och kultur och fritid har samarbetet med anläggandet av skateanläggningen i Skillingaryd. Detta som ett första steg i samverkan i utemiljöfrågor. Avsikten är att tekniska och kultur och fritid fortsätter samtalen om aktivitets- oc...
	8. Sim- och sporthallar
	A. Söndagsöppet infördes from v 41 med öppettiden kl 13.00-16.00. Öppethållandet har varit uppskattat och besöksantalet har varierat mellan 70 och 100 badande per helg.
	A. Någon ungdomsfestival har inte genomförts under 2015 men förberedelser är påbörjade. Kulturskolans Vinterfest som ordnades i december var dock en tillställning där ungdomarna medverkade och var engagerade i planering och genomförandet av föreställn...

	26 Elverkets
	Antal årsarbetare: Inga anställda
	MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET
	MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET

	27 Bun Verksamhetsberättelse 2015
	Antal årsarbetare: 511
	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER
	MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET
	KOMMENTARER  MÅLUPPFYLLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
	Våra bedömningar utgår från vårt systematiska kvalitetsarbete samt betygsresultat.
	1.
	Verksamhetsmål
	Samtliga skolledare har utifrån sina verksamheter satt egna verksamhetsmål som de har bedömt, analyserat och vidtagit åtgärder för att utveckla.
	 Förskolans resultat visar att de har en spridning mellan grönt och gult med några enstaka röda bedömningar för vissa avdelningar varför helhetsbedömningen blir gul.
	 Förskoleklassens resultat visar på övervägande grönt, inga röda bedömningar.
	 Fritidshemmens resultat visar på övervägande gröna bedömningar och endast en röd som är utemiljön vid Hjortsjöskolans fritidshem.
	 Grundskolans resultat visar på övervägande gult med inslag av grönt.
	 Grundsärskolan har grönt när det gäller målet ”Inkluderande arbetssätt” vilket visar på att deras långsiktiga arbete med målet har gett resultat.
	 Gymnasiets resultat visar på gult och grönt.
	 Gymnasiesärskolan visar på gult och grönt.
	 Vuxenutbildningen visar på mer gult än grönt
	Gemensamt för gymnasium och vuxenutbildning är att det är grön bedömning för målet ”Eleven har stärkt sitt självförtroende och sin tilltro till den egna förmågan”.
	Normer och Värden
	 Förskolan visar på gult på alla områden. Vi kan se att i jämförelse med föregående år har måluppfyllelsen minskat från grönt.
	 Förskoleklass visar på övervägande grönt. Målen ”Verksamheten arbetar för en lärmiljö där elever tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling” och ”Lärarna arbetar aktivt med att motverka diskriminering och kränkande ...
	 Fritidshemmen visar övervägande grönt. Målet ”Verksamheten arbetar för en lärmiljö där elever respekterar andra människors egenvärde” är grönt för samtliga fritidshem.
	 Grundskola visar på klart övervägande grönt med tydliga resultatförbättringar jämfört med föregående år.
	Ett utvecklingsmål är ”Lärarna arbetar med att stödja och utveckla varje barns respekt för sin närmiljö tillika miljön i ett vidare perspektiv” där visar hälften av enheterna på gult.
	 Grundsärskolan visar till största delen på samma resultat som grundskolan.
	 Gymnasiet visar till största delen på grönt. Ett mål som har försämrats är ”Lärarna utarbetar tillsammans med eleverna fram regler för samvaron i den egna gruppen”.
	 Gymnasiesärskolan visar till största delen på grönt. Ett mål som har försämrats är ”Verksamheten utvecklar elevernas förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt vilja att hjälpa varandra”
	 Vuxenutbildningen visar på övervägande grönt. Ett mål som har försämrats är ”Lärarna utarbetar tillsammans med eleverna samvaron i den egna gruppen”
	Barns/elevers ansvar och inflytande
	 Förskolan visar övervägande gult. Måluppfyllelsen har minskat i jämförelse med föregående år på flera delmål.
	 Förskoleklass visar övervägande grönt med en liten resultatförsämring i jämförelse med föregående år.
	Samtliga har grönt på målet ”Verksamheten utvecklar elevernas förmåga att ta personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö”.
	 Fritidshemmen visar övervägande grönt, där resultaten har skiftat från gult till grönt och vice versa på flera delmål. Samtliga har grönt på målet ”Lärarna verkar för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisni...
	 Grundskola visar övervägande på gult där resultaten har skiftat från gult till grönt och vice versa på flera delmål. Målet ”Lärarna arbetar för att alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och över det inre arbetet i skolan” har ingen ...
	 Grundsärskolan visar samma resultat som grundskolan
	 Gymnasiet har en jämn fördelning av grönt och gult. En försämring i jämförelse med föregående år är målet
	”I verksamheten diskuteras fortlöpande de demokratiska principerna i att kunna påverka, ta ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö”
	 Gymnasiesärskolan har en jämn fördelning mellan grönt och gult på sina mål.
	 Vuxenutbildningen har en jämn fördelning mellan grönt och gult.
	Utveckling/undervisning och lärande
	 Förskola visar på övervägande gul bedömning, där en tydlig resultatförbättring är målet ” Personalen arbetar med barn som har ett annat modersmål än svenska så att de utvecklar sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet”
	 Förskoleklass visar på en jämn fördelning på grönt och gult. Målen ”I verksamheten erbjuds eleverna en strukturerad undervisning under lärares ledning, både i grupp och enskilt” och ”Lärarna tar ansvar för att eleverna utvecklar det svenska språket ...
	 Fritidshemmen visar på övervägande gult. Målet ”Lärarna arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska så att de utvecklar sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet” är svår att uppnå eftersom ett flertal fritidshem...
	 Grundskola visar på övervägande gult där ett flertal av resultaten har sjunkit från grönt till gult i jämförelse med förra året. Målet ”I verksamheten erbjuds eleverna en strukturerad undervisning under lärares ledning, både i grupp och enskilt” har...
	 Grundsärskolan är övervägande grönt.
	 Gymnasiet har jämn fördelning av grönt och gult, det som avviker är målet ”Lärarna arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska så att de utvecklar sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet” som har en röd bedömni...
	 Gymnasiesärskolan visar på en liknande bedömning som gymnasiet.
	 Vuxenutbildningen visar på övervägande grönt. Målet ”Lärarna arbetar ämnesövergripande” visar rött.
	2. Årets medarbetarenkät för Barn och Utbildning visar på en ökning från 40 % till 52% som har markerat grönt på målet nr 15 ”Jag tycker att Vaggeryds kommun är en bra arbetsgivare” ( jmf med 2013).
	Den största ökningen är inom kostenheten som har gått från 47 % till 63%.
	3. Målet är uppfyllt. Vi har prioriterat personal som dagligen kör i sin tjänst.
	4. Förslag till solskydd på förskolegårdarna är framtagna och medel är avsatta från 2016.
	5. Utvecklingen är påbörjad men vi har långt kvar. Vi har nyttjat tekniken vid ett flertal tillfällen främst för möten och extern utbildning.
	6. Målet är uppnått, utökningen har skett genom upphandlingen av närproducerat kött från Häradsköps gård.
	7. Projektet kring ”minska exponeringen av skadliga ämnen i förskola och skola” är påbörjat med samtliga förskolechefer. Arbetet har avsikt att knytas till Naturskyddsföreningens projekt ”giftfri förskola”
	8. Utställningen genomfördes i samverkan med kommunbiblioteket.
	9. Arbetet är påbörjat. En bedömningsmatris är utarbetad för konsekvens- och sannolikhetsbedömning.
	10. Rutiner är framtagna för det systematiska kvalitetsarbetet, övergripande planer är utarbetade inom flera områden. Utvecklingsområden kvarstår när det gäller nedskrivna rutiner för förvaltningen.
	11. Samtliga skolledare har eller går den statliga rektorsutbildningen.
	12. Vi arbetar utifrån elevhälsoplanen och det systematiskt kvalitetsarbete. Arbete kvarstår med att utarbeta ett ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska del.
	13. Kommunfullmäktige har beslutat att kostenheten ska delas mellan Barn-och utbildningsnämnden och socialnämnen men det är ej verkställt.
	14. Målet är uppnått, det blev 41 %
	15. Ingår i lokalplanen som ska fastställas av kommunfullmäktige under våren 2016
	16. Årets medarbetarnekät visar att på fråga nr 41.” Min närmaste chef får oss medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och visioner” svarar 87 % ja på frågan. Detta innebär en ökning motsvarande 19 procentenheter i jämförelse med förra medarbetarenk...
	17. Ingår i lokalplanen som ska fastställas av kommunfullmäktige under våren 2016.
	18. Årets medarbetarnekät visar att på fråga nr 41. ”Min närmaste chef får oss medarbetare mot gemensamma mål och visioner” svarar 87 % ja på frågan. Detta innebär en ökning motsvarande 19 procentenheter i jämförelse med förra medarbetarenkäten som ge...
	19. Andelen behöriga till gymnasieskola har ökat från 87,5% till 89,2%. Detta placerade Vaggeryds kommun på första plats i länet. Källa: SIRIS
	20. Meritvärdet har ökat från 205,9 till 215. Fram till och med läsåret med läsåret 13/14 beräknas meritvärdet på 16 ämnen vilket detta resultat är jämfört med. Från och med läsåret 14/15 ingår 17 ämnen, med den beräkningen är Vaggeryds meritvärde 229,9.
	21. En skolbiblioteksplan är utarbetad och beslutad av nämnden.
	23. Tvist pågår kring ansvarsfrågan för att åtgärda de fuktdrabbade lokalerna.
	24. Årets medarbetarnekät visar att på fråga nr 41. ”Min närmaste chef får oss medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och visioner” svarar 49 % ja på frågan. Detta innebär en minskning på 5 procentenheter i jämförelse med förra medarbetarenkäten so...
	25. Statistiken speglar huvudsakligen den första elevkullen som läst enligt den reformerade gymnasieskolan. Detta gör att jämförelser med tidigare år ska göras med försiktighet. Aktuell statistik finns ännu ej för läsåret 14/15.
	26. Andelen studerande på högskoleförberedande program har ökat från 67,9% till 77,2 %. Källa: SIRIS
	27. Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år har ökat från 46,9 till 62,6 procent. Källa: Siris
	28. Betygspoängen har ökat med 0,5 procentenheter från 14,1 till 14,6. Källa: SIRIS
	29. Individualiseringen har ökat genom distansutbildningen och en lärplattform som har varit framgångsrikt. Formativ bedömning kan ges på individnivå vilket stödjer individen i sitt lärande och utifrån sina förutsättningar.
	30. Vi har fått klartecken om att bedriva yrkeshögskolan en omgång till (2 år) för möbelproduktionstekniker. Ansökan är inskickad för yrkeshögskola med inriktning robotsvets, besked väntas i början av 2016.
	31. Kommunfullmäktige har beslutat att finanseria Lärvux genom en utökad ram för nämnden.
	32. Det finns ingen elev som är lärling idag, flera av de som beräknades starta under 2015 föll ifrån och ville skjuta upp sin start. Vi arbetar dock vidare och räknar med att komma igång i praktiken under våren 2016.
	33. Årets medarbetarnekät särredovisar inte rektorerna på särskolan därav har vi inget underlag för bedömning.
	34. Inkluderande arbetssätt har varit ett prioriterat verksamhetsmål. Bedömningen i det systematiska kvalitetsarbetet visar på grönt.
	35. Vi har ett mer strukturerat arbete kring praktik, men är inte framme ännu.  En tydligare struktur för elevernas utveckling individuellt och en mer aktiv hållning gentemot omvärlden är områden som vi kommer att fortsätta att arbeta med.
	36. Gymnasiesärskolans lokaler är åtgärdade men vissa problem kvarstår.
	37. Årets medarbetarnekät visar att på fråga nr 41. ”Min närmaste chef får oss medarbetare mot gemensamma mål och visioner” svarar 71 % ja på frågan. Detta innebär en minskning motsvarande 15 procentenheter i jämförelse med förra medarbetarenkäten som...
	38. Samtliga som önskar får förskoleplats inom 4 månader.
	39. Alla skolbarn i åldern 6-12 år som är i behov av fritidshemsplats erbjuds plats.
	40. Bedömningen bygger inte på fakta. Det finns ej några politiskt fastställda krav på gruppstorlek/personaltäthet.
	41. Vårdnadsbidrag erbjuds till de som önskar detta utifrån de nya reglerna. Möjligheten för kommuner att bevilja vårdnadsbidrag kommer att upphöra från och med den 1 februari 2016.
	42. Kreativt återanvändningscenter arbetar med samtliga verksamheter.
	EKONOMISK ANALYS
	Kommentarer över avvikelser mot anslagen budget
	Barn- och utbildningsnämnden (BUN) redovisar för verksamhetsåret 2015 ett underskott motsvarande
	– 3 569 tkr
	Den negativa avvikelsen beror dock på utökat uppdrag i förskolan, fritidshem, asylsökande elever, utökad hyreskostnad för Byarums ombyggnad, Lärvux, löneökningar för förstelärare samt extra ordinär personalkostnad.
	Med anledning av detta kommer Barn- och utbildningsnämnden att begära ekonomiskt kompensation
	av kommunfullmäktige motsvarande 6 449 tkr.
	Detta programområde uppvisar en positiv budget avvikelse som uppgår till 146 tkr. Överskottet beror på att under höstterminen anordnade ReMida en två dagars konferens med ca 400 deltagare med både lokala och internationella föreläsare. Kostnader för k...
	VÄSENTLIGA HÄNDELSER BUN 2015
	Återinvigning av Byarums förskola/skola
	Under året har vi tagit emot ca 60 elever på Fenix gymnasium och över 20 elever inom grundskolan. Grundskolan öppnade under senare delen av hösten en mottagningsenhet för att på ett bra sätt ge eleverna goda förutsättningar.
	Den uppkomna situationen har inneburit stora utmaningar vad gäller såväl lokalfrågor som behörig personal för den utvidgade verksamheten.
	ReMida konferens
	I oktober månad anordnade ReMida en två dagars konferens med ca 400 deltagare med både lokala och internationella föreläsare.
	PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL
	En särskilt riktad personalenkät till förskolans personal är genomförd utifrån förskolans höga sjukskrivningstal.
	Analysarbete med den som utgångspunkt pågår.
	Medarbetarenkäten fråga 59 ”På min arbetsplats arbetar vi aktivt med hälsa och friskvård” visar att det gröna fältet har ökat med 9 procentenheter i jämförelse med 2013,det vill säga från 16 % till 25%.
	Varje chef analyserar medarbetarnekäten och sina medarbetarsamtal för att vidta adekvata åtgärder kommande år.
	INTERN KONTROLL
	En bedömningsmatris är utarbetad för konsekvens- och sannolikhetsbedömning.
	Arbetet med att kartlägga alla lönerutiner inom förvaltningen kommer att förlängas och pågå även under 2016.
	FRAMÅTBLICK
	Kvalitet i förskolan
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	MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET
	KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE 2015
	EKONOMISK ANALYS Kommentarer till avvikelser mot anslagen budget
	Individ- och familjeomsorgen inklusive ensamkommande barn redovisar ett underskott på 4 328 tkr. Kostnaderna för ensamkommande barn har täckts av statliga ersättningar och fjolårets upparbetade underskott på 444 tkr har kunnat balanseras.
	Individ- och familjeomsorgen exklusive ensamkommande barn har en budgetavvikelse på -4 772 tkr, som till största delen beror på institutionsplaceringar på grund av missbruk och placeringar i skyddat boende. Dessa kostnader hör till delprogram 755 Insa...
	VÄSENTLIGA HÄNDELSER, NÄMNDEN 2015
	Individ- och familjeomsorgens chef har slutat och i samband med det har utredning genomförts angående förutsättningar för en sammanslagning av förvaltningarna.
	PERSONAL, ÅTGÄRDER MOT OHÄLSOTAL, REKRYTERINGSLÄGE
	Inom vård- och omsorg var sjukfrånvaron i början av året hög, men har successivt minskat. Verksamheterna har påbörjat ett medvetet arbete med att öka frisknärvaron. Rutiner har skapats för att säkerställa att det förs en dialog mellan chef och medarbe...
	FRAMÅTBLICK
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	MÅLUPPFYLLELSE NÄMND OCH VERKSAMHET
	En ökad satsning kommer att göras gällande barn och unga då samvekan mellan IFO, BUN och Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att starta upp under 2016. Syftet är att ge barn med ett normbrytande beteende möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö och sa...
	De kraftiga flyktingströmmarna innebär att många ensamkommande flyktingbarn söker asyl i Sverige. Dessa barn behöver omsorg och trygghet, en bra skolgång samt en genomtänkt integrationsplan för att nå målet egen försörjning vid senast 21 års ålder. Ko...
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	33 Näringslivsrådet årsb.Vgds k2015
	Ägarna till bolaget har utgjorts tillika delar av Vaggeryds Näringslivsråd Ideell Förening, stiftare och Vaggeryds Kommun, komplementär. Vid årets slut fanns 119 företag med totalt 2404 årsanställda anslutna. Styrelsen har utgjorts av från näringslive...
	.
	NÄRINGSLIVSRÅDETS UPPDRAG SAMT BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
	Vaggeryds Näringslivsråd arbetar både med strategiska utvecklingsfrågor och genomförande av olika insatser och program. I uppdraget ingår att till 65 % vårda och utveckla och kompetensutveckla befintliga företag, 25 % åstadkomma nyetablering dvs. mark...
	KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE NÄRINGSLIVSRÅD 2015
	Verksamheten har uppnått de uppställda målen på samtliga områden i verksamheten. Förändringar i omvärlden som påverkar företagen kräver en nära dialog kring olika utvecklingsfrågor. Näringslivsrådets roll är att bevaka och driva utvecklingsfrågorna i ...
	EKONOMISK ANLALYS
	Kommentarer till avvikelser mot anslagen budget
	Näringslivsrådet finansieras med ägartillskott från Vaggeryds kommun 1 335 tkr serviceavgifter serviceavgifter från företagen ca 525 tkr och genom projektmedel. Resultatet har påverkats av lägre personalkostnader samt bokslutsdiposition av reserverade...
	VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2015
	Väsentliga händelser i bolaget för verksamhetsåret har varit utvecklingen i handelsutskottet som driver handels- och centrumsfrågorna.
	Näringslivsrådet fick i slutet av året beviljat en ESF-ansökan på Growkomp, som är ett utvecklingsprojekt för 29 tillverknings-företag med 1965 i Vaggeryd/Nässjö/Jönköping.. Projektet är finansierat med ESF-medel på 8,2 milj. kr ska bidra till att ska...
	projektet startar under 2016 och pågår till 2019.
	Klusterplattformarna BGR, Business Gnosjö Region och ICS InteriorCluster Sweden har fortsatt att utvecklas under året. Genom de nya plattformarna skapas nya möjligheter till att driva gemensamma utvecklingsprojekt i syfte att stärka företagens konkurr...
	Vår gemensamma vision och marknadsplan för kommunen och näringslivet har nu funnits i tre år. Marknadsplanen bygger på visionen och beskriver hur vi tillsammans kan profilera, berätta om och utveckla platsen så att den upplevs vara en god och attrakti...
	75 -talet företag är engagerade i Kreativt Återvinningscenter genom att bidra med överskottsmaterial till skolans pedagogiska arbete. Arbetet inom TC Teknikcollege har intensifierats och blivit både större och mer direkt i sitt samtal. Vaggeryd deltar...
	Näringslivsrådets konjunkturmätningar visar på en lite starkare konjunktur för 2015 än för 2014.
	Ungdomsprojektet ”200 i praktiken”, i syfte att få ut ungdomar 18-24 år i praktik, arbete eller studier har fortsatt under året. Ungdomsarbetslösheten har halverats från projektstarten 2012 och projektet har under året planerats för en avslutning i bö...
	Näringslivsrådet arbetar med att bearbeta nya intressenter för etableringar i kommunen. Regionen Jönköping/Vaggeryd/Nässjö är rankat till det fjärde bästa till det logistikläget i Sverige och det pågår ett fortsatt arbete med att stärka regionen som e...
	Vaggeryd Näringslivsråd arbetar med utvecklingen av besöksnäringarna i regionen, utifrån ett handelsperspektiv. Här kopplar vi på ett större omvärldsperspektiv för att till fullo kunna förstå vår regions stora potential som besöksmål.
	Kreativ Arena är Vaggeryds del av Science Park Systemet i Jönköpings län. Verksamheten innefattar företagsrådgivning och en inkubator för nystartade företag. Totalt har ett 25 tal nya eller blivande entreprenörer tagit del av servicen.
	EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
	-817.474 kr som täcks av ägartillskott
	PERSONAL
	Personalresurserna i näringslivsrådet har under verksamhetsåret utgjorts av näringslivschef 1 tjänst 100 % och affärsutvecklare 0,5 tjänst (inköpt), verksamhetsutvecklare 0,5 tjänst (inköpt) samt projektanställd personal (ungdomspraktikprojekt) 1 tjän...
	Näringslivsrådet arbetar för en ökad jämställdhet och tillgänglighet på företagen genom olika projekt.
	INTERN KONTROLL
	Verksamheten mål och resultat kontrolleras av styrelsen och revideras av interna och externa revisorer.
	FRAMÅTBLICK
	1. Stärka kontakten med företag och värdet för företagens medlemskap i Näringslivsrådet
	2. Tillväxtfrågor för det befintliga näringslivet inom kompetensförsörjning attraktivitet, innovationsutveckling och internationalisering inom ramen för samarbeten i Gnosjöregionens Näringslivsråd, Svenska Möbelklustret.
	3. Genomförande av projekt Growkomp med fokus på verksamhetsutveckling och CSR.
	4. Utveckling av nyföretagandet genom samverkan i Science park systemet.
	5. Rekrytering av nya etableringar till kommunen
	6. Utveckling av Handeln och Centrumutveckling i Skillingaryd och Vaggeryd
	7. Nätverksamverkan mellan företag
	8. Stärka samverkan mellan skolan och näringslivet
	9. Miljö- och energifrågor
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