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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

 

 

 En årsredovisning kan och kanske också skall läsas med olika glasögon, här lyfts många goda 
exempel fram, men även det som är mindre bra. 
Det finns en tendens att årsredovisningen huvudsakligen bara handlar om siffror och bokslutsresultat 
och att den omfattande verksamhet som bedrivs i kommunen inte på samma sätt uppmärksammas. 
 
Under året fattades ett historiskt beslut av regionstyreslen avseende Regional Transportplan, vilket 
innebär omfattande satsningar på förstärkt infrastruktur/järnväg, Värnamo- Jönköping,  
Vaggeryd – Nässjö. Det uttalade målet är att komma ner i restid mellan Värnamo/Jönköping till under 
50 minuter. Upprustning i form av fjärrblockering, mötesspår, höjd hastighet och elektrifiering innebär 
också att kommunens logistikläge stärks. Vårt starka logistikläge lyfts ytterligare av Experts 
återetablering av sitt Nordenlager i Skillingaryd. 
 
För första gången har en medarbetarenkät genomförts som kontinuerligt bearbetas, denna större 
enkät skall återkomma vartannat år. 
 
Glädjande är att resultatnivån inom skolan förbättrats genom ett gemensamt målmedvetet arbete. 
En stadig ökning av andelen ekologisk kost från 24% 2011 till 34% 2013. 
 
Inom ramen för det övergripande Visions/målarbetet har en unik gemensam marknadsplan för 
kommunen och dess näringar tagits fram. 
 
Under året har en miljöhörna invigts på biblioteket i Vaggeryd och bidragen till föreningsdrivna 
anläggningar har kunnat höjas. 
 
Dagverksamhet har under året startats upp för våra äldre och sjuka på Furugården i Vaggeryd. 
Vaggeryd. 
 
Till glädje för många spreds kunglig glans över kommunen i samband med Konungen och Drottnings 
kommunbesök på Byarums Bruk. Byarums Bruk utsågs under året till Kunglig Hovleverantör som ett 
av få företag i landet. 
 

 
 
Avslutningsvis kan konstateras att budgetföljsamheten generellt varit god, kommunkoncernen 
uppvisar dock tyvärr ett negativt resultat. Den stora avvikelsen återfinns inom individ och 
familjeomsorgen ca 8 mkr. Det är angeläget att detta kraftig överskridande nogsamt analyseras och 
om möjligt alternativa åtgärder kan vidtas på hemmaplan, genom tidigare insatta förebyggande 
insatser. 
Den förändring som skett är generell för vårt län där alla kommuner uppvisar en högre kostnad än den 
så kallade strukturkostnaden i utjämningssystemet. Mot bakgrund av detta ämnar vi att lyfta frågan i 
olika regional sammanhang.  
 
Berry Lilja 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

http://byarumsbruk.se/nyheter/kungen-drottningens-besok/_kungen_1/
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VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIKT 
 
 
Befolkningen i Vaggeryds kommun har under 2013 
ökat  med 61 personer och uppgick vid årsskiftet till 
13 209  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 (21:00) 
samt länets bästa soliditet. 
 
Övergripande nyckeltal: 
 
Årets resultat + 7,0 mkr 
 
Nettoinvesteringar i kommunen 35,9 mkr 
Soliditet (inkl pensionsskuld f 98) 29,6  % 
Nettokostnadskvot 98,6  % 
 

  
Nyckeltal för Vaggeryds kommun, beloppen är i miljoner kronor om ingenting annat anges 
Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Externa intäkter 816 797 775 795 769 771 740 709 669 638 

Externa kostnader * 808 779 774 775 759 765 721 697 658 641 

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

Tillgångar 865 882 868 802 709 634 637 616 633 603 

Skulder och 
avsättningar  326 352 355 289 216 152 161 159 188 169 

Eget kapital  +538 +531 + 513 +512 +492 +482 +476 +457 446 435 

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

Bruttoinvesteringar 39 52 101 152 90 55 45 18 57 60 

Nettoinvesteringar 36 42 77 114 87 51 38 16 41 56 

Avvikelse 
investeringsbudget  +68 +70 +72 -28 +12 +41 +45 +22 +20 +32 

Budgetavvikelse drift 
Huvudprogram 0-8 
exklusive affärs-
drivande verksamheter  -6,8 -4,6 -12,7 -13,2 +2,7 -5,1 +4,3 +2,9 -0,7 -14,1 

Nettokostnadskvot 98,6 % * 99 % 99 % *98% 98 % 
 

99 % 
 

97 % 
 

96 % 
 

98 % 
 

101 % 

Totala skatteintäkter 
och skatteutjämning 644 625 606 592 570 566 543 512 486 451 

Löner Arvoden exkl PO 326 306 304 314 311 306 289 274 262 256 

Antal årsarbetare 990 983 972 994 997 1 022 1 015 982 975   979 

Eget kapital/invånare 
(kr) 40 720 40 390 39 000 39 450 38 000 37 100 36 800 35 700 35 200 34 300 

Anläggningstillgångar 
** 696 700 698  605  546 530 528 548 541 518 

Pensionsförpliktelse 
tom 1997-12-31  282 274 277 253 267 259 252 215 200 200 

Avsättning pensioner 
fr.o.m. 1998-01-01 38 29 28 21 15 14 12 9 8 8 

Pensionskostnad, 
individuell del  18 17 18 18 17 17 15 13 13 12 

Långfristiga lån 54 55 80 32 5 12 13 14 23 23 

           
Antal invånare 13 209 13 148 13 160 12 991 12 959 12 981 12 939 12 816  12 665 12 660 

Anläggninsgstillgångar omfattar även värdet av exploateringsfastigheter . Placerade medel för pensionsutbetalningar är omklassificerat 
till omsättningstillgång från och med 2011. Tidigare år är omräknade och justerade.  
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Så används din skattekrona! 

 
 

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2013 så här… 
23 kronor till (-1)  Grundskola 
29 kronor till (+1) Äldre och handikappsomsorg 
14 kronor till (+1) Barnomsorg 
  9 kronor till (-1) Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning 
  6 kronor till   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  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 
62 % 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 
5 % 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 Slutavr kom.skaFastighetsavg
Mellankommu

tjämning
Utjämnings
bidrag LSS

Inkomstutjämni
ngsbidrag

Kostnadsutjämn
ingsavgift

Regleringsbi
dr Summa

Januari 41 828 498 9 545 759 1 933 524 763 630 9 321 026 -460 460 499 598 12 057 318
Avräkn 2009 -171 917
Februari 41 828 498 -171 917 1 933 524 763 630 9 321 026 -460 460 499 598 12 057 318

Mars 41 828 498 -172 123 1 933 709 10 000 763 630 9 321 026 -460 460 499 598 12 067 503

April 41 828 506 -171 917 1 933 529 761 229 9 321 026 -460 460 499 604 12 054 928

Summa 167 314 000 -687 874 7 734 286 10 000 3 052 119 37 284 104 -1 841 840 1 998 398 48 237 067
Maj 41 828 498 -171 917 1 933 524 763 027 9 321 026 -460 460 499 598 12 056 715

Juni 41 828 498 -172 123 1 933 709 763 027 9 321 026 -460 460 499 598 12 056 900

Juli 41 828 498 -171 917 1 933 524 763 027 9 321 026 -460 460 499 598 12 056 715

Augusti 41 828 498 -171 917 1 933 524 763 027 9 321 026 -460 460 499 598 12 056 715

Summa 334 627 992 -1 375 748 15 468 567 10 000 6 104 227 74 568 208 -3 683 680 3 996 790 96 464 112
September 41 828 498 -172 123 1 933 712 10 000 763 027 9 321 026 -460 460 499 598 12 066 903

Oktober 41 828 498 -171 917 1 933 524 763 027 9 321 026 -460 460 499 598 12 056 715

November 41 828 498 -171 917 1 933 524 763 027 9 321 026 -460 460 499 598 12 056 715

December 41 828 498 -1 003 180 1 909 420 763 027 9 321 026 -460 460 499 598 12 032 611

Summa 501 941 984 -2 894 885 23 178 747 20 000 9 156 335 111 852 312 -5 525 520 5 995 182 144 677 056

Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 2013
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Förvaltningsberättelse 2013 
 

   

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE  
MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE  
Från och med år 2011 startade en ny mandatperiod 
med en ny politisk majoritet 
Nya övergripande mål för Vaggeryds kommun har 
antagits av den nya majoriteten. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt följande 
övergripande mål för mandatperioden 
2011-2014: 

 Regionförbundets befolkningsprognos 
skall gälla som prognosunderlag med en 
befolkningsökning på ca 60 personer om 
året till 14 000 invånare år 2025. 

 
Kommunen har under det första halvåret 2013 
haft en positiv befolkningsutveckling med en 
ökning på 21 personer till 13.169 invånare. 
Vid årsskiftet 2013-2014 var antalet invånare 
13 209, en ökning med 61 personer sett över 
hela året. Flera byggprojekt kunde komma i 
gång under 2013, en viktig förutsättning för att 
kommunenen ska kunna nå målsättningen. 
 
Marknadsplanen är kommunens varumärkes-
plattform och sätter befolkningsutvecklingen i 
fokus för att bidra till tillväxt i vid bemärkelse, 
med stor hänsyn till näringslivets behov av 
kompetensförsörjning. Konkreta aktiviteter 
pågår och fler planeras. 
En gemensam marknadsplanegrupp med 
representanter från kommunledningskontoret 
och näringslivskontoret har utifrån planen tagit 
fram gemensamma verktyg för planering och 
genomförande av aktiviteter, både gemen-
samt sinsemellan och enskilt, men också 
tillsammans med näringsliv och föreningsliv. 
 

 Vaggeryds kommuns beslutsfattande 
skall präglas av öppenhet, vi skall vara 
lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna 
och med kraft kunna agera för kommu-
nen och dess invånares bästa. Jäm-
ställdhet och ett barn- och ungdomsper-
spektiv beaktas i den kommunala plane-
ringen. 

Som en del i ungdomsstyrelsens enkät LUPP 
ges extra prioritet åt att få igång ungdomsrå-
det på ett sätt som säkrar kontinuitet och som 
skapar engagemang hos ungdomar. Arbetet 
pågår under hösten 2013.  
Inom ramen för det systematiska kvalitetsar-
betet utifrån vision och värdegrund har flera 
erfarenhetsutbyten gjorts under året, bland 
annat med Vara kommun och Tibro kommun. 
 

 Vaggeryds kommun har som mål att alla 
barn skall lämna grundskolan med minst 
godkända betyg. 

Kommunen arbetar aktivt med att analysera 
elevernas resultat för att bidra till att målen 
nås.  
Inom grundskolan har en resultatförbättring 
skett, sett till elever som nått målen inom alla 
ämnen, under de senaste 2 åren (69,5% år 
2011, 78,6% år 2012, 80,0% år 2013). Det 
genomsnitsliga meritvärdet har också ökat 
under perioden från låga 196,8p till 204,3p. 
Rikssnittet är ca 210 p under perioden. 

Fenix gymnasium  
86 elever gick i avgångsklasserna på Fenix 
våren 2013.  Av dessa fick 83% slutbetyg. 
 

 Näringslivspolitiken skall stödja kom-
munens befintliga verksamhet och aktivt 
arbeta för att nya företag väljer Vagge-
ryds kommun för nyetablering. 

Vaggeryds kommun kom i år på 19:e plats 
bland svenska kommuner med det bästa 
näringslivsklimatet enligt organisationen 
Svenskt Näringsliv. Resultatet innebär en 
förbättring från plats 21 jämfört med 2012. 
 
Utvecklingsprojekt 
Ett kontinuerligt arbete med ett flertal 
branschnätverk och kompetensutvecklings-
projekt för både stora och små företag har 
pågått under året: 
Handelsplats Göra Skillnad – Ett LEADER-
finansierat affärsutvecklingsprojekt som star-
tade i augusti och kommer avslutas i maj 
2014.  
Automationsprojektet – Med hjälp av 5 Mkr 
från EU:s strukturfond utvecklar Gnosjöreg-
ionen automationsbranschen i regionen under 
2,5 år. Det övergripande målet är att skapa 
större regional attraktionskraft.  
Framtid Gnosjöregionen – Ett samverkans-
projekt för att kartlägga vilka utvecklingsom-
råden som är viktigast för näringslivets kort-
siktiga och långsiktiga tillväxt.  
Miljönätverket – Startades 2011 och under 
2013 har nätverket stöpts om till en referens-
grupp som är tänkt att jobba med omvärlds-
bevakning inom olika fokusområden som t ex 
kemikalier, energi och livscykelfrågor. 
 
Attraktion 
Stort fokus framåt ligger i arbetet med den 
gemensamma marknadsplanen för näringsli-
vet och kommunen, som näringslivsrådets 
styrelse och kommunstyrelsen nu har antagit. 
Kommunen kommer som medlem i möbelriket 
att lyfta fram möbel- och designindustrin ex-
tra. Vaggeryds kommun är en av landets mest 
möbeltillverkande kommuner sett till antalet 
invånare, med en möbelindustri som syssel-
sätter var tredje industriarbetare hos både 
lokala underleverantörer och möbeltillverkare. 
I attraktionsarbetet är detta centralt och ge-
nomsyrar därför i allt högre grad kommunens 
arbete med turism och destinationsutveckling. 
 
Nyföretagande och bredd 
I syfte att öka nyföretagandet i kommunen 
och mångfalden inom näringslivet har det 
satsats på att främja ett ökat nyföretagande 
inom service-, handels- och tjänstesektorn. 
Arbetet har bland annat drivits genom Kreativ 
Arena, kommunens inkubator på Skänkelund i 
Vaggeryd.  
 
Logistik 
Kommunen arbetar aktivt för att de logistiska 
förutsättningarna ska bli en konkurrensfördel 
för fler av regionens företag. LOGKOMP är ett 
kompetensutvecklingsprojekt inom logistikom-
rådet mellan Jönköping, Nässjö och Vagge-
ryds kommun. 
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Förvaltningsberättelse 2013 
 

   

Tillsammans med Jönköpings kommun fort-
satte planeringen för LogPoint South Sweden 
och det nya utvidgade Torsviksområdet i 
norra Stigamo för Jönköpings del och i södra 
Stigamo för Vaggeryds del.  
 

 All kommunal handläggning skall ske ef-
fektivt och snabbt präglat av en hög ser-
viceanda med respekt för lag och för-
ordning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gick efter 
halvårsskiftet över till helt digital hantering av 
beslutsunderlag. En förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp för nämndsekreterarna har bil-
dats och har enats om en gemensam stan-
dard för kallelse, tjänsteskrivelse och proto-
koll. Nästa steg blir att utbilda nyckelpersoner 
och tjänstemän i att hantera sina ärenden 
digitalt i Platina för att ytterligare modernisera 
och skapa bättre processer. 
 
Flera verksamheter hanterar dagligen ären-
deprocesser helt digitalt i Platina och möjlig-
heterna för ökad användning är högt på dag-
ordningen. 
 

 Kommunen skall upplevas vara en god 
och attraktiv kommun att leva, bo och 
verka i. 

I februari 2013 antogs en vision och värde-
grund som ska prägla kommunens verksam-
heter och bidra till att kommunens attraktion 
stärks. Visionsarbetet kommer på sikt bidra till 
en tydlighet i kommunikationsarbetet och är 
en förutsättning för att på sikt skapa framtids-
tro, optimism och en anda för Vaggeryds 
kommun som plats. 
 
I den antagna marknadsplanen är de tre fo-
kusområdena för det såväl strategiska som 
operativa marknadsföringsarbetet: 

 En attraktiv kommun att leva i 

 En attraktiv kommun att bo i 

 En attraktiv kommun att verka i 
 
Målen i marknadsplanen kommer att följas 
upp via: 

 SCBs medborgarundersökning 

 Svenskt näringslivs ranking 

 SCBs statistik för befolkningstillväxt 

 Kännedom och acceptans på kortare 
sikt och attityder till kommunen som 
plats på längre sikt 

 
 Vården av våra äldre och sjuka skall 

präglas av trygghet och god kvalitet. 

Den höga personalomsättningen inom individ- 
och familjeomsorgen stabiliserades och det 
medvetna arbetet med att behålla personal-
kompetens fortsätter.  
 
Även inom vård och omsorg är personalarbe-
tet centralt för att skapa en lärande organisat-
ion där personalens kompetens tas till vara 

och utvecklas. Utifrån värdegrund och vision 
hanteras flöden och processer konsultativt 
istället för att se till enskilda situationer och 
detaljer. 
 

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

I en gemensam satsning skapas ett maker 
space i anslutning till biblioteket i Fenix kun-
skapscenter. Syftet är att förena konst, estetik 
och entreprenörskap / uppfinnarglädje. Verk-
samheten är ett samarbete mellan biblioteket, 
kulturskolan och utbildningsverksamheterna 
vid Fenix. 
 
Planeringsarbetet för Smålands Kulturfestival 
går i början av hösten över i konkreta pro-
grampunkter och marknadsföring för att väcka 
intresse och skapa engagemang. 
 

 Kommunen skall ligga i spets med tyd-
ligt uppsatta strategiska klimatmål för 
långsiktlig hållbarhet. 

Stort fokus har ägnats åt miljö- och energi-
strategifrågor och dessa är i dag djupt förank-
rade i samtliga verksamheter som arbetar 
fortlöpande med uppföljning och ständiga 
förbättringar. 
 
Det pågående arbetet med ett nytt miljöpro-
gram kommer att samla kommunens miljö-
strategiska arbete i ett dokument, vilket ytter-
ligare synliggör målen för respektive verk-
samhet. 
 

 Personalpolitiken skall präglas av öppen 
dialog, medinflytande där personalens 
kunskap, erfarenhet och kompetens till-
varatas. 

Resultatet från den genomförda medarbetar-
enkäten bearbetas under hösten på enhets-
nivå inom samtliga verksamheter och förvalt-
ningschefsgruppen har enats kring särskilt 
viktiga förbättringsområden att arbeta vidare 
med.  
 
Det gemensamma kvalitetsarbetet bygger på 
en tro på varje individs förmåga att lösa en 
uppgift och samtidigt utvecklas som person, 
ett värdeskapande arbete med ständiga för-
bättringar där delaktighet och idéer ska spira 
nedifrån och upp. För att detta ska uppnås är 
ledarskapsutvecklingen central för att skapa 
ett arbetsklimat där alla medarbetare är del-
aktiga i förbättringsarbetet. 

 
 Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av 

styrelser och nämnder kring budgetfölj-
samhet så att uppsatta kommunaleko-
nomiska mål kan uppnås. 
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Förvaltningsberättelse 2013 
 

   

 
Omvärldsanalys 

Konjunkturen vänder upp enligt SKL 

Efter en svag sommar och en svag höst blev det bättre fart i den svenska ekonomin under slutet av fjolåret. Ut-
vecklingen väntas bli fortsatt stark i år. För helåret 2014 beräknas svensk BNP öka med 2,6 procent att jämföra 
med 0,9 procent i fjol.  
Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster 
stiger i relativt snabb takt. Hushållens sparande har under två års tid legat på en mycket hög nivå. SKL förutser 
att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivå på sparandet efterhand reduce-
ras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. 
Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden gradvis förbättras. 
Nedgången i arbetslösheten blir dock på ett års sikt begränsad. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller 
tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och inflationen mätt som 
KPIX (dvs KPI exklusive hushållens räntekostnader) håller sig runt 1 procent. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BNP* 2,9 1,3 0,9 2,6 3,6 3,5 2,8 

Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,8 1,4 1,5 0,8 

Arbetslöshet, nivå 7,8 8,0 8,0 7,7 7,3 6,8 6,6 

Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 2,8 2,3 2,8 3,1 3,4 3,7 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,0 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 

Konsumentpris, KPIX 1,1 1,1 0,5 1,0 1,6 1,8 1,9 

Konsumentpris, KPI 3,0 0,9 –0,1 0,7 2,4 2,9 2,9 

Realt skatteunderlag** 2,6 1,9 1,7 1,3 1,9 2,3 1,7 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2013 2014 2015 2016 2017 2013–2017 

SKL, feb 2014 3,5 3,1 4,3 5,2 4,8 22,8 

SKL, dec 2013 3,6 2,9 4,6 5,5 5,0 23,5 

ESV, dec 2013 3,6 3,2 4,0 4,7 4,5 21,8 

Reg, sep 2013 3,9 2,7 4,4 5,2 5,1 23,2 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

Procent respektive procentenheter 

 

Skatteunderlagstillväxten påverkas negativt (diagram 1), främst till följd av att den automatiska balanseringen av 
allmänna pensioner bidrar till att pensionen sänks för många pensionärer.
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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 4 962 (4 972)  
invånare. 
 

Centralorten Skillingaryd med 3 992 (3 954) invå-
nare. 

  
Tätorten Hok med 645 (626) invånare. Tätorten Klevshult med 269 (269) invånare. 
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Befolkningsförändringar 
Nedanstående tabell visar befolkningsförändringar-
na under de senaste fem åren. Över tid har kom-
munen har en stadig befolkningsökning och under 
2013 ökade befolkningen med 61 personer. 
 
En jämförelse mellan 2009 och 2013 visar att den 
största numerära befolkningsökningen finns i cen-
tralorterna Vaggeryd och Skillingaryd, medan Hok, 
Klevshult, Byarums landsbygd, Bondstorps försam-
ling och Tofteryds landsbygd samtliga ökar procen-
tuellt snabbare än Vaggeryd och Skillingaryd.  
 
Antalet 0-åringar (barn födda under 2013) var vid 
årsskiftet 157 stycken, vilket visar en fortsatt om än 
något dämpad positiv trend sett till hela kommunen 
de senaste fem åren. 

 
 
En ökande befolkning ger positiva effekter för kom-
munen i form av höjda skatteintäkter. En undersök-
ning genomförd av kommunförbundet visar att de 
kommuner som har en balanserad befolkningsök-
ning på maximalt 1,5 % per år har bäst ekonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befolkningsförändringar inom kommundelarna  

      Diff. Antal 0-åringar 31/12 
 2009 2010 2011 2012 2013 09-13 2009 2010 2011 2012 2013 

Vaggeryd 4 900 4 922 4 965 4 972 4 967 67 45 61 62 68 43 
Skillingaryd 3 939 3 893 3 960 3 954 3 993 54 46 43 41 34 53 
Hok 608 623 639 626 645 37 12 11 13 11 8 
Klevshult 250 264 257 269 269 19 1 7 3 4 7 
Byarums 
landsbygd 935 958 965 955 972 37 

 
9 

 
18 

 
14 

 
16 

 
11 

Bondstorps 
församl. 337 352 367 360 368 31 

 
4 

 
7 

 
10 

 
5 

 
5 

Tofteryds 
landsbygd 530 534 547 536 543 13 

 
14 

 
8 

 
12 

 
4 

 
12 

Åkers lands-
bygd 549 544 556 564 554 5 

 
11 

 
3 

 
14 

 
10 

 
5 

Hagshult 
landsbygd 324 320 311 318 316 -8 

 
4 

 
2 

 
4 

 
6 

 
3 

Svenarums 
landsb. 587 581 593 586 582 -5 

 
6 

 
5 

 
6 

 
9 

 
10 

Totalt 12 959 12 991 13 160 13 148 13 209 250 152 165 179 167 157 
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige

 
 
Vaggeryds kommun hade under 2013 en rödgrön majoritet med kommunstyrelsens ordförande från Socialdemokraterna. I 
tabellen nedan syns förändringar gentemot mandatperiod 2007-2010. 
 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Valresultatet för kommande mandatperiod 2011-2014 gav en röd-grön majoritet då centerpartiet bytte block. 
 

 Antal Mandat per parti. 2007-2010 2011-2014 
 Moderata samlingspartiet 9 9  
 Kristdemokraterna 6 6  
 Folkpartiet  3 2  
 Centerpartiet 5 3  
 Socialdemokraterna 16 16  
 Vänsterpartiet 1 2  
 Miljöpartiet 0 1  
 Sverigedemokraterna 1 2  

 
Kommunalskatt 

Kommunalskatten är totalt 32:00. Det är oförändrat mot år 2012. 
Skatteuttaget för kommunen på 21,34 innehåller en skatteväxling (höjning) med 34 öre avseende ansvaret 
för hemsjukvården. Landstinget har sänkt utdebiteringen med motsvarande belopp. 

 
 
HISTORIK 
Skatteväxling 2013 med + 34 öre med landstinget för 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. 
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Finansiell analys 
 

Kommunen redovisar överskott med 7,0 miljoner 
kronor 

För 2013 redovisar kommunen ett positivt ekono-
miskt resultat. 
 

 
 
 
Kommunens redovisade resultat för 2013 är bättre 
än det budgeterade överskottet som var 1,8 miljoner 
kronor 
Den positiva avvikelsen mot budgeterat belopp beror 
till största delen på att en engångsintäkt av extraor-
dinär karaktär erhållits för sänkta kostnader i AFA-
systemet.  
 
Faktorer som inte var kända vid budgeteringsbe-
slutet  

 Engångsintäkt på 11,5 mkr från AFA 
 

 Den svagare internationella konjunkturen och 
den finansiella turbulensen har medfört att den 
tioåriga statsobligationsräntan har sjunkit kraf-
tigt.  
Riktlinjerna för pensionsskuldsberäkningen sä-
ger att när indikatorn går utanför RIPS-intervallet 
ska beslut tas om en eventuellt förändrad ränta. 
Förändring av RIPS-räntan har aviserats och 
påverkar Vaggeryds kommun resultatmässigt 
med minus 2,4 miljoner kronor.  
Den så kallade bromsen i pensionssystemet har 
dessutom ytterligare ökat behovet av avsätt-
ningar för kommande utbetalningar. 
 
 

Resultatpåverkande faktorer utanför verksam-
heternas kontroll 

 
De punkter som redovisats ovan ingår samtliga i de 
faktorer som den enskilda verksamheten inte kan 
påverka. 
 
Skatteutfallet grundas till största del genom antalet 
arbetade timmar i hela Sverige. En viss påverkan 
finns också via det egna konjunkturläget i kommu-
nen.  
Skatteutjämningsbidragen påverkas bland annat av 
befolkningsutvecklingen i kommunen  
Befolkningen ökade med 61 personer jämfört med 
föregående bokslut. 
  
Det finansiella nettot blev -2,1 mkr sämre än budge-
ten. Underskottet beror till stor del på omräkningen 
av den så kallade RIPS-räntan, vilket inte var känt 

vid budgeteringstillfället.  Det skall också observeras 
att Vaggeryds kommun har en avvikande redovis-
ningsprincip för reavinster och räntor på egna pens-
ionsplaceringar genom att dessa istället bokförs som 
avsättningar mot pensionstagarna. Utan denna effekt 
skulle finansnettot istället visa ett överskott.  
 
Genomsnittlig inflation under 2013 mätt som KPI var 
plus minus noll. 
Mellan månaderna december 2013 och 2012 var 
inflationen + 0,1 %  
 
Reporäntan var under största delen av året 1,0% 
men sänktes den 18 december till 0,75 %och vid 
årets slut 1,0 %. Sänkningen under året med 0,25 
procentenheter beror på Riksbankens bedömning att 
den svenska konjunkturen behöver stimuleras ytterli-
gare.  Det kan komma ytterligare nedjustering av 
Reporäntan under 2014. 
En balansgång måste göras i bedömningen så att 
den lägre räntenivån inte medför att hushållen drar 
på sig för stora skulder för bland annat fastighetsköp. 
Annars är huvudmålet för Riksbanken att styra inflat-
ionstakten.   Den låga räntenivån är positiv för kom-
munens finansnetto då kommunen hade en total 
låneskuld på 159 miljoner kronor vid årsskiftet.  Vag-
geryds kommun har dock även placeringar på 115 
miljoner kronor för att delvis täcka den äldre pens-
ionsskulden för 1198, så netto uppgick låneskulden 
till 44 miljoner kronor.  
 
Verksamheternas ekonomiska resultat 
  +/-   Miljoner kr.        

 

 Kommunstyrelsen      0,5  

Teknisk verksamhet 0,6  

Räddningstjänst – 0,1  

Kultur- och fritidnämnd 0,2  

Elverksstyrelse 1,9  

Barn- o utbildningsnämnd 3,3  

Socialnämnd – 11,5  

Miljö- och byggnämnd 0,1  

Revisionsnämnd 0,1  

Valnämnd 0,0  

Överförmyndarverks. 0,0  

SUMMA -4,9  

 

 
Budgetföljsamheten inom socialnämnden har de 
senaste åren visat på avsevärda underskott. Så är 
fallet även 2013 då det är främst Individ- och familje-
omsorgen som överskridit budgeten. Underskottet är 
– 7,9 mkr för IFO och kommer till största delen från 
institutionsplaceringar av både barn och vuxna.  
Det ekonomiska resultat som verksamheterna redo-
visar skall till största delen vara påverkbar för den 
egna verksamheten genom synkronisering av verk-
samhetsstyrning och budgetstyrning, kanske inte för 
det enskilda budgetåret, men över tid skall finnas 
möjlighet att uppnå en ekonomisk balans gentemot 
fastställd budget.  
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för att 
den ekonomiska styrningen skall kunna fungera så 
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att de finansiella målen uppnås och de verksam-
hetsmässiga målsättningarna säkerställs. 
 
Kommunstyrelsen 

KS visar som helhet ett utfall i balans. Ett undantag 
är försörjningsstödet – 1,9 mkr, som har en trend av 
ökande kostnader och hittills gjorda budgetförstärk-
ningar räcker ännu inte till för beviljade bidrag.  Kost-
nadsökningen är 0,5 mkr jämfört med 2012. Större 
andel medborgare hamnar de senaste åren i lång-
tidsarbetslöshet eller får på andra sätt i betalnings-
svårigheter.  
Tendensen är densamma i hela landet.  
Programmen försäkringar och Befolkningsskydd 
avräknas inte KS fond utan har egen avräkning. 
Bland försäkringar finns inräknat en slutreglering av 
en brand på Fenix kunskapscentrum från år 2012. 
 
Teknisk verksamhet  

Består av affärsdrivande del för vatten- och renhåll-
ning och en skattefinansierad del för övrig verksam-
het. Teknisk verksamhet verkar ha ekonomisk balans 
och den skattefinansierade delen visar ett överskott 
med 0,6 mkr.  
 
Kultur och fritidsnämnd 

Nämnden har under en lång följd av år haft en myck-
et god budgetföljsamhet. Det ekonomiska läget är 
dock ansträngt vad gäller förvaltningen av idrotts-
platserna i Vaggeryd och Skillingaryd.  
 
Elverket 

Ett överskott noteras på 1,9 mkr. Av detta går 0,4 
mkr mot elverkets resultatfond. 
Tidigare uppnådda ackumulerade vinster består till 
största delen av verksamhet som ligger utanför el-
nätsverksamheten 
 
Barn- och utbildningsnämnd 

Detta är kommunens största nämnd. Som helhet har 
ekonomisk balans uppnått och ett överskott med 3,3 
mkr noteras.  
Det finns stora skillnader i budgetföljsameten mellan 
olika verksamhetsområden.  
Till följd av en ny upphandling samt minskade behov 
av särskoleskjutsar utanför kommunen har skol-
skjutsverksamheten inte haft samma kostnadsut-
veckling som under tidigare åren. Därför uppvisar 
detta programområde en positiv avvikelse mot bud-
get på +1,1 mkr. Det redovisade underskottet i 
Grundskolan uppgår till -1,2 mkr. Trots stora an-
strängningar visar flera rektorsområden på svårig-
heter i att få budgeten att gå ihop. 
Gymnasieskolan Fenix redovisar underskott med  
2,1 mkr.  
IKE i gymnasieskolan visar däremot på en stor posi-
tiv avvikelse mot budget och uppgående till +3,3 mkr. 
Bidragande orsak till det stora överskottet är att 
kostnaderna för elever i fristående gymnasieskolor 
har varit betydligt lägre än budget. Efter konkursen 
av friskolekoncernen John Bauer, har kommunens 
elever till övervägande del valt att fortsätta att stu-
dera i kommunala gymnasieskolor både i Jönköping 
och i Värnamo.  
Vuxenutbildningarna redovisar en positiv budgetav-
vikelse med 1,5 mkr. Överskottet beror på erhållna 
och inte budgeterade statsbidrag riktade till yrkesut-
bildningar för vuxna. 
 
 

Särskolan visar överskott med 0,7 mkr pga. lägre 
resursbehov. 
Inom förskolan har antalet inskrivna barn varit högre 
än det budgeterade. Detta beror i första hand på 
fortsatt hög efterfrågan av förskoleplatser och positiv 
demografisk utveckling. 
Det ökade barnomsorgsbehovet har fått lösas med 
hjälp av att en tillfällig paviljong har öppnats under 
året. Förskolan visar underskott med 3,8 mkr 
 
 
Socialnämnden  

Vård- och omsorg  
Denna förvaltning redovisade i årsbokslutet 2012 ett 
positivt ekonomiskt utfall efter ett antal år av fre-
kventa budgetunderskott. Vård och omsorg uppvisar 
under 2013 en negativ budgetavvikelse om cirka 3,6 
Mkr. De större avvikelserna inom budgetöverskridan 
återfinns inom delprogramen hemtjänst och övrig 
service samt bostad med särskild service 
 
Färdtjänst visar underskott med 0,3 mkr. Ansvaret 
upphör 2014.  Sjukvårdsinsatser visar minus 0,6 mkr. 
Stor ökning av patientinskrivning i hemsjukvården. 
Arbetstekniska hjälpmedel och allmänt ökad efterfrå-
gan. 
Särskilt boende visar underskott med 1,5 mkr. Om-
organisationen av nattresurser har inte verkställts 
inom tidsramen. 
Hemtjänst och övrig service överskrider med 1,5 
mkr. Den sammanlagda negativa avvikelsen från 
budget är en följd av att effektivitetsmålen för hem-
tjänsten inte uppnåtts. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Förvaltningen har de största långsiktiga ekonomiska 
svårigheterna att bedriva verksamheten inom budge-
terade medel. Trots att programmet försörjningsstöd 
lyfts av från nämndens ekonomiska ansvar åter-
kommer regelbundet underskott.  
Individ- och familjeomsorgens stora budgetunder-
skott på närmare 7,9 miljoner kr beror så gott som 
helt på placeringskostnader och insatser i form av 
kontaktfamiljer eller kontaktperson. 
 
Kostnaderna för institutions- och dagvårdsplacering-
ar inom insatser barn och ungdom har ökat kraftigt 
jämfört med tidigare år.  
Kostnaderna för institutions- och dagvårdsplacering-
ar inom insatser barn och ungdom har ökat kraftigt 
jämfört med tidigare år. Förebyggande insatser i 
öppenvård har pågått innan varje placering men inte 
varit tillräckliga för att bryta en negativ utveckling. 
 
Miljö- och byggnämnd 

Nämnden redovisar en ekonomi i balans.  
 

God ekonomisk hushållning  
kräver balanserad ekonomi och effektiv verk-
samhet med god kvalitet 

Den balanserade ekonomin kan mätas genom att 
kommunfullmäktiges finansiella mål skall uppnås och 
genom att nämnder och styrelser kan utföra sitt ar-
bete inom anvisade budgetramar. 
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Nämndernas sammanlagda resultat är ett överskri-
dande av budgetanslagen med 4,9 mkr och resul-
taten är därigenom inte i balans. 
 
För verksamheternas kvalitet och effektivitet hänvi-
sas läsaren till verksamhetsberättelsernas redovis-
ning av hur måluppfyllelsen av de enskilda nämnder-
nas mål utfallit. Samtliga nämnder har i uppdrag att i 
årsredovisningen redovisa de mål som ställts upp i 
samband med programbudgetens antagande.  
 
Ekonomiska och finansiella mål enligt 
KF 2012-06-25   § 071 
 
Utvärdering av dessa mål sker under egna rubri-
ker 

 Nettokostnadernas andel av de totala skattein-
täkterna skall inte överstiga 98 % 

 

 Soliditetsmålet sätts till 50 % inklusive pensions-
skuld. 
Definition: Det egna kapitalet skall ej långsiktigt 
understiga 50 % av kommunens totala till-
gångar. Ökningen ett enskilt år av det egna kapi-
talet skall vara minst 1 % exklusive förändringen 
av pensionsskulden 

 
 Investeringsramen för mandatperioden 2011-

2014 motsvarar 160 mkr, varav den affärsmäss-
iga verksamheten avses tillgodoföras 35 mkr, 
vilket motsvarar finansieringen från denna verk-
samhet 

 
 De ekonomiska målen skall kommenteras och 

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

 
 I årsbokslutet bör även förräntningen av eget 

kapital kommenteras i förhållande till värde-
minskningen under året.  Budgeterat och beräk-
nat resultat skall minst täcka värdeminskningen 
av kommunens kapital. 

 
Avstämning finansiella mål: Tabell 
 

Finansiella mål 2013 Mål Utfall 
Nettokostnadskvot  <98% 98,6% 

Soliditet inklusive 
pensionsskuld  

>50% 29,6% 

Investeringstak  
2011-2014 

160 mkr 178 mkr 
(budget) 

Tabellen visar hur de viktigaste nyckeltalen utfallit i förhål-
lande till målen.  

Balanskrav 

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens 
resultat måste överstiga noll.  
Det är viktigt att tolkningen av balanskravet sker över 
en tidsperiod över flera år, därför att kommunen 
behöver ett utrymme att flexibelt kunna kompensera 
kraftiga svängningar i konjunkturen. 
Balanskravet enligt Kommunallagen innebär att 
kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna 
varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balans-
kravet ska regleras och det egna kapitalet enligt 
balansräkningen återställas. Beslut om en sådan 
reglering ska fattas i budgeten senast tredje året 
efter det år då det negativa resultatet uppkom. Reali-
sationsvinster ska inte ingå i denna avstämning mot 
balanskravet. 
 

Avstämning av balanskravet 

Årets resultat + 7,0 Mkr, innebär att kommunen un-
der 2013 har uppfyllt lagens krav om balans i eko-
nomin. Kommunen har inte några underskott från 
tidigare år som ska återställas.  
 

 ”Den som står i skuld är inte fri!” 
 

 
Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäk-
terna skall inte överstiga 98 % 

Den tvåprocentiga marginalen som skall bidra till att 
finansiera kommunens investeringar syftar till att 
säkerställa att den långsiktiga betalningsförmågan 
genom en tillräcklig soliditet säkerställs.  
 
Årets nettokostnadskvot 98,6 % är 0,6 procenten-
het sämre än antaget finansiellt mål. 
 

 
Diagrammet visar att den justerade nettokostnadskvoten 
ligger över ”ribban” d.v.s. 0,6 % sämre än Kommunfullmäk-
tiges finansiella mål.  
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Investeringstak: Beslut fattas av kommunfull-
mäktige för varje ny mandatperiod. För mandat-
perioden 2011-2014 är den skattefinansierade 
delen efter uppjustering beslutad till 125 miljoner 
kronor exklusive exploateringsområden Stigamo 
och Båramo. Affärsdrivande verksamhet till-
kommer med 35 mkr.  

 
Eftersom det finns ett samband mellan investerings-
nivå och kommunens upplåningskostnader är målet 
synnerligen viktigt att följa upp i framtiden. 
 

 
Tabellen visar volymerna på de beslutade investe-
ringarna under nuvarande mandatperiod 
 
Systemet med Investeringsramen underlättar och 
förbättrar den långsiktiga ekonomiska styrningen och 
likviditetsplaneringen i kommunen, samt klargör det 
politiska ansvaret.  Det är viktigt att inte äventyra 
målsatt relation mellan drifts- och investeringsutgif-
ter. 
 
Totalt utförda investeringar är högre än beslutad 
nivå. 
 

  
Diagrammet visar hur mycket kommunen investerat de 
senaste åren. Genomsnittlig planerad årlig investeringsnivå 
för innevarande mandatperiod enligt plan är 40 mkr.  

 
Risk – kontroll 
Till detta område hör uppföljning av soliditetsmålet. 
Soliditeten beskriver hur mycket av kommunens 
tillgångar som är finansierade med egna medel och 
hur mycket som kommunen lånat till.  
Soliditetsmåttet är viktigt och beskriver den ekono-
miska styrkan och utvecklingen på ett bra sätt över 
en längre tidsperiod.  
Värderingen av tillgångarna i en kommun är svåra att 
exakt fastställa särskilt vad gäller fastigheter och 
anläggningar som dominerar aktivsidan i balansräk-
ningen. 
Oftast måste bedömningen göras efter beräkning av 
ekonomisk livslängd i relation till investeringsutgiften. 
Tillgångens värde blir på så sätt ett pris på nyttan 
över tiden av de anläggningar som används för att 
bedriva verksamhet i. 

Marknadsvärden är i de flesta fall mycket svåra att 
erhålla. Indirekt finns även alternativkostnader för 
kapitalbindning i anläggningarna.  
Skuldsidan i balansräkningen är betydligt enklare att 
värdera och här kan man göra en betydligt säkrare 
bedömning. 
Vaggeryds kommun har dock en särskild styrka i 
balansräkningen genom att vissa tillgångar faktiskt 
kan alstra intäkter i form av avkastning. Det är de 
finansiella tillgångarna som främst består av pens-
ionsplaceringar, 114 mkr och aktiekapital i kommun-
koncernens dotterbolag 23 mkr.   
Avkastningen har varit god på pensionsplaceringarna 
under året, om realiserad och orealiserad värdeök-
ning räknas uppgår årsavkastningen till cirka fem 
procent på kapitalet.  
Nivån på den långsiktiga avkastningen på dessa 
finansiella tillgångar är viktig för kommunens utveckl-
ing av det egna kapitalet.  
 
Soliditetsmålet sätts till 50 % inklusive pensions-
skuld. Definition: Det egna kapitalet skall inte 
understiga 50 % av kommunens totala tillgångar. 
Ökningen ett enskilt år av soliditeten ett enskilt 
år skall vara minst 1 % exklusive förändringen av 
pensionsskulden. 
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 281 miljoner kronor. Vid 
beräkning av kommunens soliditet används därför ett 
justerat eget kapital.  
Kommunens ”verkliga förmögenhet” justeras därige-
nom i beräkningen ned från 538 miljoner kronor till 
257 miljoner kronor. 

Justeringsbehov av eget kapital Miljoner kr 

2013 281 
Den justerade soliditeten är 29,6 % vid bokslutstill-
fället.  
 
En engångsintäkt har erhållits i december med 11,5 
mkr för AFA, vilket påverkar soliditetsnivån positivt. 
Eftersom Vaggeryds kommun beräknar soliditeten 
inklusive pensionsskuld före 1998 påverkas den 
netativt av att omräkningen av Ripsräntan höjer 
pensionsskulden inom linjen med 20 mkr . 
 
Målet om ökning av soliditeten ett enskilt år med en 
procent är uppnått.  
 

 
Soliditetsmålet är av inriktningskaraktär och kommu-
nen är långt ifrån måluppfyllelse. Jämfört med en 
genomsnittskommun är nivån dock relativt stark. 
Soliditeten har ökat marginellt år 2013. 
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I årsbokslutet bör förräntningen kommenteras i 
förhållande till värdeminskningen under året.  
Definition: Budgeterat och beräknat resultat skall 
minst täcka värdeminskningen av kommunens 
kapital. 

Ett sätt att mäta måluppfyllelsen är att reducera in-
gående eget kapital med inflationen. 
Värdet av eget kapital behöver inte justeras för år 
2013 då inflationen varit i princip noll. Dock skall 
noteras att kommunens kostnadstryck i normalfallet 
är högre än genomsnittlig inflation eftersom utfallet 
av löneökningarna är högre än inflationen.  
Målet är uppnått för år 2013  
 
Rörelsekapitalet är negativt, men likviditets-
behovet är ändå säkerställt genom goda 
kreditvillkor 

2009 2010 2011 2012 2013 
-35,4 -69,9 -72,2 -76,6 -55,3 

Rörelsekapitalet definieras som omsättningstill-
gångar minus kortfristiga skulder. Vaggeryds kom-
mun klassificerar från och med 2011 värdepap-
persplaceringar av pensionsmedel som omsätt-
ningstillgångar. (Tabellvärdena är omräknade) 
 
Rörelsekapitalet är ett grovt mål på likviditeten av 
rörliga tillgångar och skulder. 
En minskning av rörelsekapitalet har skett under 
femårsperioden. Minskningen orsakas främst av att 
överskotten via driftsresultat inte kunnat täcka inve-
steringsutgifterna under perioden. Avskrivningarna 
utgör tillsammans med resultatöverskott ett reinve-
steringsutrymme, men investeringsnivån har avse-
värt överstigit avskrivningsnivån. 
 
Kreditmöjligheterna är viktiga vid ett negativt rörelse-
kapital. Avtal för koncernkonto finns tecknat från och 
med 2011 med Svenka Handelsbanken. För kom-
munen finns genom detta avtal kreditmöjlighet upp till 
165 miljoner kronor med en konkurrenskraftig ränta. 
För att lösa återstoden av likviditetsbehovet har 
kommun långfristigt via Kommuninvest lånat 50 mkr 
 
Borgensåtagande 
Tecknade borgensåtaganden 2013 uppgick till 295 
mkr varav 244 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 292 mkr.  

 
 
Ränterisk – finansnetto 

 

 
Kommunen redovisningsprincip av finansnetto inne-
fattar eliminering av vinster på pensionsplaceringar 
uppgående till 5,7 mkr 
 

Kommunens låneräntor har sjunkit från 4,0 mkr till 
2,4 mkr. Sänkningen beror dels på en lägre genom-
snittlig reporänta under 2013 samt framförallt en 
lägre grad av lånefinansiering är för 2012. 
 
Kommunens räntekostnader är knutna till Stibor 
räntor plus marginal 
Möjligen kan ytterligare räntesänkningar krävas från 
riksbanken för att stimulera konjunkturuppgången. 
 
Som finansiella intäkter redovisas borgensavgifter 
från koncernbolagen och räntebidrag.  
 
Pensionsåtagande 

Den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen dis-
poneras från och med år 1998 av den anställde för 
eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning 29,8  
mkr avser i huvudsak pensioner enligt PA-KL och 
kompletterande ålderspension. 
 
Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas 
inom linjen som ansvarsförbindelse med 281,7 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. 
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Medel avsatta för framtida pensioner 
 2011 2012 2013 

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

 
 

22,3 

 
 

25,9 

 
 

29,8 

Avsättning, pensions-
förpliktelser tom 1997-
12-31 

 
5,6 

 
8,0 

 
13,8 

Ansvarsförbindelse 
tom 1997-12-31 

 
276,5 

 
273,5 

 
281,7 

Finansiella placeringar, 
bokfört värde 

 
97,4 

 
111,0 

 
114,7 

Totala förpliktelser./. 
finansiella placeringar  
(bokfört värde) 

 
 

207,0 

 
 

196,4 

 
 

210,6 
Finansiella placeringar,  
Garanterat belopp 

 
97,4 

 
111,0 

 
114,7 

Marknadsvärde./. bok-
fört värde 

 
-0,3 

 
1,8 

 
4,8 

Realiserat resultat o 
avkastning året, Mkr 

 
-0,6 

 
2,4 

 
5,8 

Realiserat resultat o 
avkastning året, % 

 
-0,6 

 
2,2 

 
5,1 

 
Återlån i verksamheten 

 
207,0 

 
196,4 

 
210,6 

 
Avkastning från kapitalförvaltningen har bokförts som 
avsättning av pensionsmedel med 13,8 mkr. Detta är 
ett avsteg från utfärdad redovisningsrekommendat-
ion men kommunen anser avvikelsen ligga i linje 
med god redovisningssed, då den intjänade pens-
ionsskulden före 1998 så småningom kommer att 
belasta kommunens redovisning trots att den enligt 
gällande redovisningspraxis inte får skuldföras.  
 
 
 
    

 
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 uthyrningslägen-
heter.  
Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB betalar årligen  
1 000 tkr till ägaren Vaggeryds kommun som ersätt-
ning för tecknade borgensavtal alternativt 0,5 % på 
kommunens borgensåtagande. 
 
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. 
Energibolaget betalar årligen 1170 tkr till ägaren som 
ränteersättning på insatt kapital och före tecknade 
borgensavtal. 
 
Vaggeryds näringslivsråd KB är ett kommanditbo-
lag med avsikten att tillsammans med Vaggeryds 
kommun främja utvecklingen av näringslivet i kom-
munen 
 

 
Årets resultat för konsolideringsenheten (Koncernen) blev + 12,5 miljoner kronor 

Föregående års resultat var +18,8 mkr. 
Man bör notera att även koncernbokslutet inte tar hänsyn till att kommunens pensionsskuld är reducerad med redovisad 
ansvarsförbindelse 

 
Ekonomiska resultat per bolag, Konsolideringsenheten  2009 2010 2011 2012 2013 

Vaggeryds kommun +10,3 +20,2 + 0,9 +17,6 +7,0 
Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB +1,0 +0,9 -1,2 -2,4 +1,0 
Vaggeryds Energi AB +0,1 +0,3 +0,3 +0,5 +0,6 
Vaggeryds Näringslivsråd  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

 
Redovisade resultat för bolagen utgörs av resultat efter bokslutsdispositioner och skatt. 
Skillnaden mellan årsresultaten för bolagen, totalt och koncernens resultat förklaras med erforderliga  
justeringsposter för obeskattade reserver, latent skatt samt att Näringslivsrådet inte ingår i konsolideringen 
Vaggeryds Energi redovisar en stor bokslutsdisposition 2013 som sänker redovisat resultat från 6,1 mkr till 0,6 mkr. 
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Konsolideringsenheten 
 
Vaggeryds Energi AB 
 
Bolaget har tre verksamhetsgrenar: 
 Elhandel 
 Fjärrvärme  
 Optofiber 
 
Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 
6,1 mkr före bokslutsdispositioner 2013 och 0,6 i 
redovisat resultat efter disposition.  
Fjärrvärmeförsäljningen överträffar förväntningarna 
något, främst på grund av den kalla inledningen av 
året. Mars var en mycket kall månad. En annan 
bidragande orsak till det goda fjärrvärmeresultatet är 
att värmeproduktionen med fuktiga biobränslen 
fungerat väl och andel olja blivit låg. Andelen olja i  
Vaggerydsnätet har aldrig varit så låg. Utdebitering-
en från affärsområde entreprenad har varit omfat-
tande och bidrar därför till företagets goda resultat. 
Affärsområde elproduktion ger ett litet minus på 
grund av låg vattenföring och låga elpriser. Elpro-
duktionen har varit mindre än 60 % av föregående 
år. Affärsområde Bredband och kabel-TV intäkter 
ligger under budget men resultatet påverkas främst 
av omfattande engångskostnader i samband med 
flytt till nya lokaler. Efter några magra år visar el-
handeln åter ett bra resultat. 
  
Årets investeringar uppgår till 29,8 Mkr. 
 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 
Bolaget kallas även VSBo. Uppgiften enligt bolags-
ordningen är att främja kommunens försörjning med 
bostäder och kommersiella lokaler.  
 
VSBo erbjuder ett småskaligt boende med många 
typer av lägenheter.   
 
Aktiekapitalet uppgår till kr 5 000 000:- och samtliga 
aktier ägs av Vaggeryds kommun. Bolaget har en 
soliditet på 8,3 % (7,7 %) 
 

VSBo redovisar ett resultat efter en marginell bok-
slutsdisposition på + 1,0 miljoner kronor.  
 
Hyresförlusterna har varit höga de senaste åren 
men tycks nu minska. Dessa förluster kan då bli 
underhåll i stället.  
 
Under året har underhåll utförts för 119:- per kvm  
(145:-).  
 
Lägenhetsunderhåll utförs kontinuerligt och större 
utförda underhållsåtgärder enligt plan är bland an-
nat fönsterbyte på resten av Staren i Vaggeryd och 
upprustning av yttre miljö i Klevshult och Lagapar-
ken i Vaggeryd samt Hackan i Skillingaryd. På Tall-
gatan i Hok har infarterna renoverats.  
Under sommaren utfördes mycket yttre målningsar-
beten i egen regi. 
 
 
Vaggeryds Näringslivsråd 
Ägarna till bolaget har utgjorts tillika delar av Vagge-
ryds Näringslivsråd Ideell Förening, stiftare och 
Vaggeryds Kommun, komplementär. Vid årets slut 
fanns 103 företag med totalt 2231 årsanställda 
anslutna. 
Vaggeryds Näringslivsråd arbetar både med strate-
giska utvecklingsfrågor och genomförande av olika 
insatser och program. I uppdraget ingår att till 65 % 
vårda och utveckla och kompetensutveckla befint-
liga företag, 25 % åstadkomma nyetablering dvs. 
marknadsföra Vaggeryds kommun speciellt mot 
verksamheter med extra goda förutsättningar i 
kommunen och nyföretagande, samt 10 % övrig 
verksamhet. Verksamheten omfattar företagsut-
veckling inom alla branscher 
Visionen för platsen Vaggeryds kommun har utveck-
lats i en gemensam marknadsplan för kommunen 
och näringslivet. Kopplat till visions och marknads-
utvecklingsarbetet finns även ett projekt om centru-
mutveckling där handeln och fastighetsägare har 
engagerats.  
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Personalbokslut 
Sedan 2006 sammanställer personalenheten ett 
personalbokslut som en del av kommunens årsre-
dovisning. Avsikten är att i personalbokslutet ge en 
aktuell bild och en samlad beskrivning av kommu-
nens personal vad beträffar omfattning och struktur. 
Personalbokslutet syftar till att öka kunskaperna om 
personalen och utvecklingen av den.  
 
På kommunövergripande nivå har hälsoarbetet varit 
i fokus de senaste åren, som en följd av det fast-
slagna uppdraget från kommunstyrelsen att minska 
sjukfrånvaron med 1 % i jämförelse med 2006. 
Målet uppnåddes 2011.  
 
I denna personalredovisning redovisas tillsvidarean-
ställda anställningar enligt Allmänna Bestämmelser 
(AB). Timavlönad personal enligt AB-avtalet ingår 
inte, det gäller även förtroendevalda, anställda på 
beredskapsavtalet (BEA) och deltidsanställda 
brandmän. Vid övriga urval, avgränsningar med 
mera, redovisas dessa under berörd tabell.  
 
I personalredovisningen skiljer vi på anställd och 
anställningar. Med anställd avses personer. En och 
samma person kan ha två eller flera anställningar i 
kommunen. Ytterligare en person kan vara helt 
tjänstledig från en befattning och arbeta på en an-
nan. Med anställningar avses befattningar. Anställ-
ningarna utgår från de anställningsavtal som finns 
med de anställda. Antal anställningar är därför 
högre än antal anställda. Antalet årsarbetare är en 
omräkning av tjänstgöringsgrad omräknat till heltid 
(40 tim/v)  
 
Slutsatser utifrån statistiken måste dras med 
försiktighet. 
 
Uppgifter om personalvolym speglar den aktuella 
bemanningssituationen den 31 december 2013. Vid 
andra mätpunkter anges detta under tabellen. Per-
soner som arbetar 100 procent av normal arbetstid 
redovisas som heltid och de med en faktisk syssel-
sättningsgrad mellan 1 och 99 procent som deltid.  
 
Förändringar som kan påverka statistiken 
Under 2011 genomfördes en verksamhetsövergång 
för personlig assistans från Vaggeryds kommun till 
företaget Humana som sedan 1 april utför kommu-
nens personliga assistans. Detta visar sig i statisti-
ken bland annat i form av en högre genomsnittsål-
der och minskat antal årsarbetare. 
 
Elverkets personal har sedan 1 juli 2011 överförts till 
Vaggeryds Energi AB och redovisas där. 
 
Socialnämnden är nu mera delad i två förvaltningar, 
Vård- och omsorg (V&O) samt Individ och familje-
omsorg (IFO). Statistik redovisas per förvaltning. 
 
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. 

 
Sammanfattning av personalbokslutet 
Vaggeryds kommun har per den 31 december 2013: 
• 957 tillsvidareanställda  
• 116 visstidsanställda 
• 448 timavlönade  
• En total sjukfrånvaro på 4,66 % 
 
 
Tabell 1: Antal anställda efter anställningsform 

 
 
I antalet vissanställda ingår även tillsvidareanställda som 
tidsbegränsat ändrat sin tjänstgöringsgrad, förutom vika-
rier.  
 
Tabell 2: Antal personer efter anställningsform per förvalt-
ning 

  TV VISSTID  
TOT 
2013 2012 

BUN 462 44 506 517 

KLK* 54 7 61 61 

KULTUR 25 13 38 38 

MILJÖ 11 1 12 12 

IFO 27 1 28 26 

V&O 350 50 400 411 

TEKNISKA 27 1 28 29 

SAMTLIGA 956 117 1073 1094 
Tabellen visar att 87,30 % av kommunens anställda 
har en tillsvidareanställning. 2012 var siffran 86,56% 
* antal tillsvidareanställda som tidsbegränsat ändrat sin 
tjänstgöringsgrad. 
 
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. 
MILJÖ – Miljö- och byggförvaltning 
KULTUR – Kultur- och fritidsförvaltning 
 
Personalvolym, könsuppdelad  
Av kommunens tillsvidareanställningar innehas 84 
% av kvinnor och 16 % av män, vilket är näst intill 
oförändrat jämfört med föregående år. Fördelningen 
kvinnor/män varierar kraftigt mellan olika förvalt-
ningar och personalgrupper.  
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Tabell 3: Antal tillsvidareanställningar fördelat per kön. 

2013 KVINNA % MAN % TOTALT 

BUN 388 84,0% 74 16,0% 462

KLK 33 61,1% 21 38,9% 54

KULTUR 14 56,0% 11 44,0% 25

MILJÖ 8 72,7% 3 27,3% 11

IFO 26 96,3% 1 3,7% 27

V&O 333 95,1% 17 4,9% 350

TEKNISKA 7 25,9% 20 74,1% 27

SAMTLIGA 809 84,6% 147 15,4% 956  
 
 
Årsarbetare  
Ett årsarbete avspeglar genomsnittligt arbetad tid 
för en heltidsarbetare under ett år. 
 
Tabell 4: Antal årsarbetare av tillsvidare och visstidsan-
ställd personal 
Antal 2008 2009 2010 2011 2012 2013

årsarbetare 1022 997 994 972 983 990  
 
Under 2013 har en ökning skett med 7 årsarbetare. 
 
Tabell 5: Årsarbetare per förvaltning i %. (Beräknat per 
tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön) 

 
De två stora förvaltningarna är 82% av kommunens verk-
samhet. 
 
Åldersstruktur 
Genomsnittsåldern för våra medarbetare ökar och 
är 46,21 år, varav kvinnor 46,15 år och män 46,54 
år. (Genomsnittsålder 2010 var 45,2 år). 
 
Tabell 6: Åldersstruktur för kommunens  
Tillsvidare och visstidsanställningar  

 
Diagrammet visar att gruppen över 60 år ökar fortare än 
den yngsta gruppen 20-29 år. 2004 var grupperna lika 
stora.  
 

Tabell 7: Könsuppdelad åldersfördelning av kommunens  
tillsvidareanställningar och visstidsanställningar 

Kvinnor Män 2013 Procent 

20-29 år 104 17 121 11,1%

30-39 år 180 38 218 20,0%

40-49 år 244 43 287 26,3%

50-59 år 256 44 300 27,5%

> 60 år 134 31 165 15,1%

Totalt 918 173 1091  
 
Personalvolym per personalkategori 
Den största personalkategorin i kommunen är un-
dersköterskor/vårdbiträden (26,84 %), därefter 
kommer grundskollärare med (14,91 %).  
 
De 10 vanligaste yrkeskategorierna  
Benämning Antal Medianlön Årskostnad per  

heltidstjänst 
Fritidspedagog 29 26 000 436 800 
Måltidspersonal 33 21 790 366 072 
Administratör 36 23 835 400 428 
Barnskötare 49 23 100 388 080 
Lärare grundskola, senare år 50 28 100 472 080 
Vårdbiträde äldreomsorg 59 22 080 370 944 
Vårdare, gruppboende 69 23 580 396 144 
Lärare grundskola, tidigare år 88 27 550 462 840 
Förskollärare 119 26 000 436 800 
Undersköterska, äldreomsorg 188 23 250 390 600 

 
 
Sysselsättning 
 
Tabell 8: Sysselsättningsgrad av kommunens  
tillsvidareanställningar  
 

 
Förklaring till ovanstående tabell 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antal tillsvidare 1039 1059 1084 1088 1062 954 946 956

Anställda heltid 630 652 663 675 669 634 632 641

Anställda deltid 409 407 421 413 393 320 314 315

Anställda heltid % 60,6% 61,6% 61,2% 62,0% 63,0% 66,5% 66,8% 67,1%

Anställda deltid % 39,4% 38,4% 38,8% 38,0% 37,0% 33,5% 33,2% 32,9%  
 
Tabell 9: Antal heltids- respektive deltidsanställningar av  
tillsvidare anställd personal  

2013 KVINNA MAN TOTALT

Heltid 503 138 641

Deltid 306 9 315

Totalt 809 147 956  
Av kommunens anställda arbetar 67 % heltid och 33 
% deltid. Av kvinnorna är det 62 % som arbetar 
heltid och av männen 94 %. 
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Tabell 10: Fördelning av all tillgänglig arbetad tid inkl 
timanställningar 

 
 
Bilden visar att av all tillgänglig arbetstid inkl timanställ-
ningar är 77% för 2013 motsvarande siffra för 2012 var 
68% tillgänglig. Under 2013 har andelen föräldraledighet 
minskat samt att sjukfrånvaron är lägre. 
 
 
Tabell 11: Arbetad tid 2013 

 
Av den arbetade tiden är 88% månadslön och 11% 
timlön, övertidsarbete och fyllnadstid är endast 2%. 
Det är endast marginell förändring jämfört med 2012 
med en (1%) minskning av timlöner. 
 
Tabell 12: Fördelning av frånvaro 2013 

 
En jämförelse mellan 2012 och 2013 visar en 
minskning av föräldraledighet från 24% till 13%. 
Semester och ferie är 46 % av den totala frånvaron. 
Övrig frånvaro (tjänstledigheter mm) är i förhållande 
lika stor som sjukfrånvaron. 
De skillnader som kan ses mellan män och kvinnors 
frånvaro är att 

• Kvinnors föräldraledighet av total nettoar-
betstid för kvinnor är 4% mot männens 1% 

• Vård av sjukt barn har en jämnare fördel-
ning mellan kvinnor 1% och män 0,6% i  
 

 
 
förhållande nettoarbetstiden för respektive 
kön 

 
Tabell 13 Arbetad tid BUN 

 
93% av arbetstiden utförs av månadsanställda 
 
 
Tabell 14 Frånvaro BUN 

 
Inom BUN är övrig frånvaro t ex tjänstledighet utan 
lön en större andel än sjukfrånvaro. 
 
Tabell 15 Arbetad tid Vård och Omsorg 

 
Av den tillgängliga arbetad tiden ligger Vård och 
Omsorg högst i timlön. Under perioden maj-augusti 
gör 52% av timmarna. Behovet av semestervikarier 
är stort, då ingen verksamhet stänger. 
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Tabell 16 Frånvaro Vård och omsorg 

 
Inom Vård och Omsorg är den näst största frånvaro 
orsaken sjukdom. 
 
 
Pensioneringar  
Under de kommande åren börjar 40-talisternas 
pensionsavgångar att märkas. Enligt lagen om an-
ställningsskydd (LAS) har man rätt att jobba tills 
man är 67 år. Detta är en faktor man måste ta hän-
syn till när man ser på prognosen för antal av-
gångar. 
 
 
Tabell 18 Pensionsavgångar 2012-2013, pensionsålder 

 
 
Tabell 19 Anställda som uppnår 65 år 

 
Antalet anställda som når 65 år kommer att öka från 
och med 2016 och nå en topp 2022. 
Hur många som lämnar sitt arbete vid 65 år kan vi 
inte utläsa på förhand. 
 

Sjukfrånvaro 2013 
Sjukfrånvaro redovisas i procent av den ordinarie 
arbetstiden, den är ålder- och könsfördelad. 
 
Kommunens totala sjukfrånvaro 2013 var 4,66 %, 
2012 var sjukfrånvaron var 4,85 % vilket innebär en 
minskning av sjukfrånvaron med 0,19 % från före-
gående år. 
 
Tabell 20: Fördelning av sjukfrånvaro, kort/lång  

 
Med kort sjukfrånvaro avses dag 1-59, lång sjukfrånvaro är 
från och med 60 dagar och fler. 
 
 
Tabell 21: Total sjukfrånvaro per förvaltning och år 

  2009 2010 2011 2012 2013 
BUN 5 4,77 4,18 3,89 4,01 
KLK 3,53 5,17 2,80 3,36 4,54 
KULTUR 3,11 2,28 1,39 2,64 2,62 
MILJÖ 1,93 3,08 1,13 1,78 2,32 
SOC  6,16 6,32 6,20     

IFO       4,75 4,54 

V&O       7,25 6,49 
TEKNISKA 3,4 1,96 1,72 2,3 2,2 

Tot per år 5,22 5,27 4,55 4,85 4,66 
 
 
Tabell 17: Könsuppdelad sjukfrånvaro i % 

Totalt Kvinnor Män < 30 år 30-49 år  > 49 år

2005 5,94 6,8 1,99 4,42 5,75 6,61

2006 5,64 6,3 2,82 4,21 4,98 6,84

2007 5,78 6,37 3,11 4,62 5,38 6,53

2008 5,26 5,85 2,59 4 5,39 5,45

2009 5,22 5,78 2,72 3,88 5,41 5,33

2010 5,27 5,83 2,92 4,15 5,26 5,52

2011 4,55 5,11 1,9 3 4,02 5,46
2012 4,85 5,42 2,06 3,04 4,36 5,75

2013 4,66 5,21 2,11 3,28 4,07 5,62

Hälsoberättelse 
Det hälsofrämjande arbetet har fortsatt under 2013 
genom olika utbildningar och aktiviteter som genom-
förts.  
 
Subventionerad friskvård 

Med start den 2008 införde Vaggeryds kommun 
möjligheten för alla anställda att ansöka om frisk-
vårdsbidrag. Förutsättningarna för subventionen är 
att 50 % av kostanaden för aktiviteten, alternativt upp 
till en summa av 500 kr/år, utbetalas. Den valda 
aktiviteten måste också följa Skatteverkets regler. 
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Under 2013 har cirka 247 anställda utnyttjat möjlig-
heten till friskvårdssubvention. (140 000 kr) 
 
Personalföreningen 
Föreningen har under året försökt att bredda utbudet 
av aktiviteter för att aktivera fler medlemmar. Under 
året har flera aktiviteter genomförts, bland annat 
ishockey, Helsingörsresa, resa till bokmässan i Gö-
teborg, bio med mera. 
 
Friskvård/rehabilitering  
Vi måste skapa förutsättningar för hälsofrämjande 
arbetsplatser, där ”hälsotänkandet” ingår som en 
naturlig del i vardagsrutinerna. 
En hälsofrämjande arbetsplats kännetecknas bland 
annat av att de anställda har en känsla för sitt ar-
bete/uppdrag och att man har roligt på sin arbets-
plats. De anställda upplever ett bra arbetsklimat med 
en arbetsgrupp som vågar ta konflikter och en ledare 
som utgår från ett hälsofrämjande ledarskap. 
Under 2013 betalade förvaltningarna totalt 650 000 
kr för företagshälsovård. Av den summan var 54% 
främjande och förebyggandeinsatser, 46 % kopplade 
till rehabilitering. 
 
Rehabiliteringsutbildning tillsammans med företags-
hälsovården Previa och försäkringskassan genom-
fördes 2013 för kommunens chefer och fackliga 
representanter. 
 

Medarbetarenkät 2012/2013 
Under tiden 2012/2013 dec-feb genomfördes den 
första medarbetarenkäten som omfattar hela kom-
munen samt de kommunala bolagen. Nya enkäter 
kommer att genomföras vart annat år och de är ett 
viktigt underlag för kommunens kvalitetsarbete. 
Enkäten omfattar många viktiga områden bland 
annat medarbetarengagemang 
 
Medarbetarengagemang (HME) 
Arbetsgivarpolitik är ett styrmedel för att för att nå 
goda verksamhetsresultat. Modellen har tagits fram 
av SKL, för att utvärdera de delar av arbetsgivarpoli-
tiken i kommuner som handlar om att styra mot bra 
resultat genom att ge förutsättningar för ett stort 
medarbetarengagemang.  
Syftet med HME-modellen är dels att kommuner ska 
kunna jämföra men också att möjliggöra analyser av 
kopplingen mellan medarbetarengagemang och 
verksamhetsresultat.  

Anledningen till att enkäten fokuserar på medarbeta-
rengagemang är att det bedöms vara en av de vik-
tigaste förutsättningarna för en organisations för-
måga att nå goda resultat.  
Den bygger på nio frågeställningar - uttryckta som 
påståenden - om förhållanden på arbetsplatsen som 
det ligger i arbetsplatsens och organisationens in-
tresse att medarbetarna, i så hög grad som möjligt, 
instämmer i. 

Delindex gör att man vid analyser av resultatet har 
möjlighet att komma närmare ”sanningen” än om det 
totala antalet frågeställningar slås ihop till ett enda 
index. De tre delindex är Motivation, Ledarskap och 
Styrning.  
 

 

 

Hållbart medarbetarindex  
 Område  Kön 2011 2012 2013 
 Alla kommuner   Kvinnor 79 79 78 
 Jönköpings län   Kvinnor   80 78 
 Vaggeryd  Kvinnor   78   
 Alla kommuner   Män 75 76 76 
 Jönköpings län   Män   80 74 
 Vaggeryd  Män   78   
 Alla kommuner    Totalt 78 78 78 
 Jönköpings län    Totalt   80 77 
 Vaggeryd  Totalt   78   

Vaggeryds kommun i jämförelse med alla kommuner 
och Jönköpings län(fyra kommuner inkl Vaggeryd) 
totalindex fördelat på kön 

Index* 2011   2012   2013   
  VK Riket VK Riket VK Riket 
Totaltindex - 78 78 78 - 78 
Motivation - 79 80 79 - 79 
Ledarskap - 76 76 76   77 
Styrning - 78 79 78   78 

*(Kolada), som är en offentlig databas för nyckeltal i kommuner och landsting.  

Hållbart medarbetarengagemang indexområden, 
Motivation, Ledarskap, Styrning Vaggeryds kommun 
i förhållande till alla kommuner 

 
 
Motivation 
1a. Mitt arbete känns meningsfullt  
1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete  
1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet  
Ledarskap  
2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser  
2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare  
2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete  
Styrning  
3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål  
3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt  
3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

 
Personalförsörjning 
Vaggeryds kommun kan i dagsläget rekrytera med-
arbetare utan större problem. Några undantag finns: 
inom vissa områden, ex förskollärare, lärare, sjuk-
sköterskor och socialsekreterare inom vissa områ-
den. Semestervikariat inom äldre- och funktionshin-
deromsorgen mötte inga större problem 2013. 
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Tabell 18: Rekryteringsadministration 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Antal ansökningar 2347 2467 1960 2946 2850 

Antal tjänster 104 169 207 180 164 

Digitala ansökningar i % 70 87 82 89 92 
 
Antalet ansökningar som kommer in digitalt via Of-
fentliga Jobb har under året ökat till 92%.I snitt fick vi 
17,4 ansökningar till varje tjänst som annonserades 
 
Jämställdhet 
I Vaggeryds kommun har vi en jämn könsfördelning 
bland anställda på ledande positioner med 26 kvinn-
liga respektive 26 manliga chefer fördelat på kom-
mundirektör, förvaltningschefer, rektorer och enhets-
chefer.   
Andel kvinnliga chefer i förhållande till kvinnliga tills-
vidareanställda är 2,89 %. Andel manliga chefer i 
förhållande till tillsvidareanställd manlig personal är 
15,12 %.  
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Miljöredovisning  
 
Miljö- och hållbarhetsarbetet lyfts fram i visionen, i ett av kommunfullmäktiges övergri-
pande mål och i andra styrdokument som kommunfullmäktige antagit. För att integrera, 
verkställa och följa upp resultaten används planering- och redovisningscykeln.  
 
Planering- och redovisningscykeln 

 
 
Miljöarbetet är en del av alla nämnders och kommunala bolags ordinarie arbete. Plane-
ring- och redovisningscykeln hjälper till att tydliggöra miljöarbetet i budget-, planerings- 
och uppföljningsarbetet.  

 
Händelser under 2013 

 
Energi och klimat 

- Energieffektiviseringsstödet har använts för att delfinansiera: 
- Energikartläggning för fastighetsenhetens lokaler 
- Energikartläggningsrapporten för VSBo. Nu kan man jobba vi-

dare med prioriteringarna och genomföra. 
- Utbildningsmaterial har tagits fram för utbildningen miljöan-

passa transporterna och en första utbildning är genomförd.  
- Energiåtgärder har genomförts av fastighetsenheten (ett urval): 

- Luftbehandlingsaggregat har bytts på Furugårdens och Sör-
gårdens äldreboenden  

- Solcellssystem har installerats med 180 m2 solceller (28 kW) 
på taket av nybyggda delen på Skillingehus 
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- Oljeuppvärmningen i Frejas bod har ersatts med fjärrvärme  
- Earth Hour-dag genomfördes för allmänheten. 
- Energicentrum A6 ordnade utbildningsdag i april för mindre organisationer 

och för allmänheten på kvällen. Tyvärr var det inget stort intresse. Detta vi-
sar hur svårt det är att få till en förändring, trots att det finns ekonomisk vin-
ning.   

- Solcellsanläggning (42 kW) uppförd på VEABs nya byggnad. Den årliga 
produktionen beräknas till 40 000 kWh vilket motsvarar 40 % av förbruk-
ningen. 

- Energikartläggning har, via Energikontor Norra Småland, erbjudits företag 
med hög energiförbrukning. 

Övrigt miljöarbete 
- Andelen ekologiska livsmedel för kostenhetens livsmedelsinköp har ökat 

från 27 till 34 %.  
- Antalet kommunala Grön Flagg-enheter har ökat under året från 17 till 21 st. 

Totalt är det 25 enheter i kommunen som är Grön Flagg-certifierade.  
- Kommunens skogsmark har certifierats enligt PEFC-standarden.   
- Plockanalys som testar innehållet i hushållsavfallet är genomförd. Hushålls-

avfallet innehåller 43 % matavfall, 20 % förpackningar och 3 % tidningar. 
Plockanalysen visade att fraktionen farligt avfall och elektronik endast är en 
mycket liten andel.  

- Vaggeryds bibliotek har fått en miljöhörna. Under hösten har tre teman med 
två informationskvällar genomförts.   

- Den samordnade luftkvalitetskontrollen för länets kommuner startade med 
modellering av utsläpp i Vaggeryds tätort.  
 

Nytt miljöprogram 
Under året har arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram pågått. Kommunstyrelsen 
beslutade om direktiv för projektet i juni. Alla förvaltningar och kommunala bolag har in-
bjudits att delta och ett brett projektarbete har genomförts. Förlaget är på bred remiss t 
o m 7 april 2014. 
 
Miljöprogrammet ska ersätta flera befintliga dokument och kommunkoncernen kommer 
framöver bara ha ett styrande dokument. Miljöprogrammet ska göra miljöarbetet tydligt 
och handlingsinriktat.  
 
Det fortsatta arbetet 
Sammanfattningen för kommunkoncernens miljöarbete är att det går framåt, även om 
det går sakta. I ett samhällsperspektiv är det dock långt kvar till ett hållbart samhälle och 
en hållbar samhällsutveckling. 
Mer information om miljöarbetet finns i den separata miljöredovisningen för 2013.  
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Årets händelser i Vaggeryds 
Kommun 
  
Januari 
Bra betyg för vårt företagsklimat 
Den 28 januari presenterade Svenskt Näringsliv 
svaren från den senaste enkätundersökningen av 
det lokala företagsklimatet, där 31000 företagare 
har satt betyg på hemkommunens företagsklimat. 
Bara 21 av 290 kommuner hade bra företagsklimat 
och Vaggeryds 
kommun var en 
av dessa. 
 
Bra resultat på 
Fenix kultur- 
och 
kunskapscentr
um 
I Sveriges 
Kommuner och 
Landstings 
(SKL) årliga 
genomgång av 
skolresultaten i 
gymnasieskola
n (öppna 
jämförelser 2012) placerar sig Vaggeryds kommun 
på 12:e plats av landets 290 kommuner när det 
gäller andel elever i arbete eller högre studier två år 
efter avslutat gymnasium (76 %). 
När det gäller andel elever i högre studier tre år 
efter avslutat gymnasium är det 36:e plats (47 %). 
Tittar man på genomsnittlig betygspoäng blir det 
71:a plats.  
 
Möbelriksdagen prisar tre Vaggerydsföretag 
Flera pris har belönats företag i vår kommun på 
möbelriksdagen i Lammhult. Sara Larsson A2 
Designers, Kristina Farwing Swedese Möbler samt 
Joel Enhörning Byarums Bruk representerade de 
prisade företagen på Möbelriksdagen 2013. 
 
Årets nykomling: Sara Larsson A2 Designers 
Årets Designföretag: Swedese Möbler 
Årets Designstrategi: Byarums Bruk 
 
Februari 
Projektet "INFRA " får mer medel från ESF 
Europeiska Socialfonden beslutade att utöka sitt 
stöd till projektet och sköt till 944630 kronor vilket 
gjorde det möjligt för projektet att utsträcka sin 
verksamhet att gälla under hela år 2013. 
 
Vaggeryd Logistic Center tredje bästa 
logistikläget 
För nionde året i rad presenterar tidningen 
Intelligent Logistik sin ranking av de 25 bästa 
logistiklägena i Sverige. Kommu-nerna Vaggeryd, 
Jönköping och Nässjö fick åter fått en mycket bra 
placering och rankades som föregående åre som 
Sveriges tredje bästa logistikläge. 

 
 
 
 
Mars 

Earth Hour i Vaggeryds kommun 23 mars 2013  
Den 23 mars genomfördes en uppskattad och 
lyckad Earth Hour-dag på Fenix Kultur- och 
Kunskapscentrum. Uppskatt-ningsvis var det cirka 
200 personer som besökte Fenix denna vackra 
vårvinterlördag. 
  
Vaggeryd och Skillingaryd minskar 
vattenförbrukningen 
Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB byter ut 
duschslangar och munstycken på kranar mot 
snålspolande varianter i alla sina 1000 lägenheter. 
Samtidigt åtgärdade företaget där det fanns 
läckande toaletter och droppande kranar. 
– Målet är att minska vattenförbrukningen med 20-
30% utan att komforten minskar för hyresgästerna. 
Dessutom minskar risken för vattenskador, berättar 
Satu Jonsson, VD på VSBo. 
 
Kunglig glans över miljötänk och 
entreprenörskap 

Torsdagen den 7 mars, gästades Vaggeryds 
kommun av Deras Majestäter Konung Carl XVI 
Gustaf och Drottning Silvia. Värd för besöket var 
kommunalrådet Berry Lilja som stolt tog med sig de 
prominenta besökarna till vårt fina Byarums Bruk, en 
plats med både stark tradition och kreativt 
nyskapande. 
 
April 
Vaggeryds kommun klättrar i Svenskt 
Näringslivs ranking 
Företagsklimatet i Vaggeryds kommun var fortsatt 
mycket bra. Det visade Svenskt Näringslivs 
rankning för 2013 som presenterades den 23 april. 
Vaggeryds kommun placerade sig sammantaget på 
19:e plats i årets ranking, tre placeringar bättre än 
2012, den bästa placeringen sedan man började 
mäta med samma parametrar 2007. Bäst placering, 
14:e plats, fick Vaggeryd när det gällde det samlade 
omdömet. 
 
Järnvägstunneln invigdes 
Måndagen den 12 december invigdes den nya 
järnvägstunneln vid Götaforsvägen i Vaggeryd. 
Ett hundratal kommuninvånare hade samlats för att 
ta del av den högtidiga stunden. Ett fackeltåg skred 
till platsen från Folkets hus där fullmäktige hade haft 
årets sista sammanträde. 
  
SM i körning i Vaggeryd 
Den 3-5 augusti var det SM i körning på Vaggeryds 
travbana. Det blev en spännande tävlingshelg med 
Sveriges bästa kuskar och hästar. 
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Ny design på vaggeryd.se 

Kommunens webbplats fick ny design i linje med 
kommunens nya grafiska profil och vision. Detta var 
en ansiktslyftning och ingen större förändring av 
innehåll, struktur eller funktioner. 
 
Maj 
Årets företagare 2013 
Årets företagare 2013 utsågs och priset gick till Joel 
Enhörning på Byarums bruk. 
 
Augusti 
Byarums Bruk nu Kunglig Hovleverantör 

Vi gratulerar Byarums Bruk som belönats med 
utmärkelsen Kunglig Hovleverantör. En utmärkelse 
som innehavs av endast 130 företag som 
kännetecknas av svensk kvalitet och högklassig 
skandinavisk design.  
 
September 
Kreativt Återanvändningscenter vinnare på 
Landsbygdsgalan 
Vi är stolta och glada för att Kreativt 
Återanvändningscenter (Remida-satsning) vann en 
Ullbagge på Landsbygdsgalan i kategorin årets 
miljösatsning. Stort Grattis till Kerstin Nordenstam 
och gänget som byggt upp denna uppskattade 
verksamhet. 
    
Vaggeryds kommun med i Ekomatsligan 

Vaggeryd blev en av 35 kommuner som klassats in i 
årets Ekomatsliga, som är en sammanställning som 
görs av EkoMatCentrum. Ekomatsligan är de 
kommuner, landsting och regioner i Sverige som 
redovisat en hög andel inköpta ekologiskt 
producerade livsmedel i förhållande till det totala 
inköpet. För att komma med på listan måste man 
minst uppnå det nationella målet på 25 %.  

Ungdomsenkäten LUPP 

Kommunen genomförde en ungdomsenkät från 
ungdomsstyrelsen som går under namnet LUPP 
(lokal uppföljning av ungdomspolitiken) med 
ungdomar mellan 13-25. Fokus lades på demokrati 
och delaktighet. 
 
December 
Kommunfullmäktiges julfest 

På kommunfullmäktiges julfest uppmärksammades 
personer som jobbat med kommunen i 25 år och 
priser delades ut. I år vann Kerstin Nordenstam, 
Kreativt Återanvändningscenter, Miljövårdspriset, 
Hembygdsrådet vann årets Kulturpris och Gärahovs 
Gård fick byggnadsvårdspriset. 
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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 
Inga extraordinära poster ingår i redovisningen för 
delår 2013. 
 
4.2 Redovisning av skatteintäkter 
Periodisering av skatteintäkter sker enligt gällande 
rekommendation. Detta innebär att kommunen i 
delårsbokslutet för 2013 har bokfört periodiserade 
skatteintäkter enligt SKL:s senaste prognos  
 
6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella  
investeringar 
Inga kostnader enligt ovanstående rekommendation 
finns för redovisningsåret 2013. 
 
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 pensionsutbetalningar har under året 
omklassificerats och klassificeras från och med 
2012 som finansiell omsättningsstillgång. 
Nyckeltal räknas om.  
 
10.1 Avsättningar och ansvarsförbindelser 
Avkastning från kapitalförvaltning avseende pens-
ionsmedel har redovisats som avsättning  med  
13,7 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.  
 
 

11.1 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.  
 
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. 
 
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. I delårsbokslutet 
finns endast en modell som visar förändring av 
rörelsekapitalet 
 
17 Värdering och upplysning av pensions-
förplikterser 
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. 
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Redovisningsprinciper 
 

 
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 2013 är bokförda i investeringrsedovis-
ningen 
 
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 2013 2012 2011 2010 2009 

Verksamhetens intäkter 1 +162,9 +165,4 +165,2 +197,8 +196,9 
Varav jämförelsestörande intäkt från AFA  +11,6 +12,3    
Verksamhetens kostnader 2 -756,3 -730,5 -727,3 -734,6 -721,2 
Avskrivningar 3 -41,3 -40,3 -38,3 -36,2 -36,9 
Verksamhetens nettokostnader  -634,6 -605,4 -600,4 -573,0 -561,2 

       
Skatteintäkter 4 +499,0 +469,8 +447,3 +444,4 +437,9 
Generella statsbidrag och utjämning 5 +144,7 +155,1 +158,5 +147,3  +131,9 
Totala skatteintäkter inklusive statsbidrag  +643,7 +624,9 +605,8 +591,7 +569,8 

       

Finansiella intäkter 6 +8,8 +6,3 +4,2 +6,0 +2,5 
Finansiella kostnader 7 -10,9 -8,2 -8,7 -4,5 -0,8 
Finansiellt netto  -2,1 -1,9 -4,5 +1,5 +1,7 
       
ÅRETS RESULTAT  +7,0 +17,6 +0,9 +20,2 +10,3 

 

Balansräkning 
 Not 2013 2012 2011 2010 2009 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och anläggningar  8 496,0 499,7 507,4 485,5 456,6 
Maskiner och inventarier  9 21,5 24,9 25,7 21,9 14,0 
Exploateringsfastigheter 10 137,5 135,0 123,5 109,0 66,2 
Finansiella anläggningstillgångar  0,0     
Aktier och andelar 11 23,0 23,0 23,0 23,0 16,1 
Långfristiga fordringar 12 18,0 17,9 18,2 2,6 3,0 
Summa anläggningstillgångar  696,0 700,5 697,8 642,0 555,9 

       
Omsättningstillgångar       

Värdepappersplaceringar 13 114,7 111,0 97,4 98,2 98,8 
Förråd m.m. 14 2,1 2,1 2,4 2,9 2,9 
Kortfristiga fordringar inklusive kundfordran 15 51,0 68,5 69,5 58,3 49,6 
Kassa och bank 16 0,6 0,4 1,1 0,4 1,6 
Summa omsättningstillgångar  168,4 182,0 170,5 159,8 152,9 

SUMMA TILLGÅNGAR  864,4 882,5 868,2 801,8 708,8 

       
EGET KAPITAL,  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
      

Eget kapital 17 537,9 531,0 513,5 512,6 492,4 

Därav årets resultat   + 7,0 +17,6 +0,9 +20,2 +10,3 
       
Avsättningar       

Avsättningar för pensionsförpliktelser 18A 43,6 33,9 27,9 21,4 17,6 
Övriga avsättningar 18B 0,6 0,9 1,7 6,0 5,8 
Summa avsättningar  44,2 34,8 29,6 27,4 23,4 

       
Skulder       

Långfristiga skulder 19 58,5 58,0 82,5 32,2 4,7 
Kortfristiga skulder 20 223,8 258,7 242,6 229,6 188,3 
Summa skulder  282,3 316,7 325,2 261,8 193,0 

SUMMA EGET KAPITAL,  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

 
864,4 

 
882,5 

 
868,2 

 
801,8 

 
708,8 

       
       
ANSVARSFÖRBINDELSER    2013 2012 2011 2010 2009 

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt tom 1997-12-31 21,22 281,7 273,5 276,5 253,1 267,1 
Borgensförbindelse 22 294,6 302,5 262,7 238,2 241,8 
Skuld för framtida återställande av deponin  0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 
Solidarisk borgensförbindelse Kommuninvest 23 292,1 313,0 297,5 221,6 0,0 
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Resultat- och balansräkning, kommunen 

 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 

 

 
               

KREDITLÖFTEN:  2013 2012 2011 2010 2009 

Handelsbankens koncernkonto  210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 
varav kommunens andel  165,0 165,0 165,0 0,0 0,0 

Swedbank   20,0 20,0 20,0 160,0 120,0 
varav kommunens andel  20,0 20,0 20,0 110,0 80,0 

Nordea  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
       

 

 

Finansieringsanalys, kommunen 
     

     

Kassaflödesanalys, formell uppställning  
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                                         
MKR 

2013 2012 2011 2010 2009 

Årets resultat 7,0 17,6 0,9 20,2 10,3 
Avskrivningar 41,3 40,3 38,3 36,2 36,9 
Förändrad pensionsavsättning inklusive löneskatt 
pensionsavsättning och ränta på pensionsavsättning 
samt orealiserade valutakursvinster/förluster med 
mera. 

 
 
 

9,7 

 
 
 

3,6 

 
 
 

7,1 

 
 

3,8 

 
 
 

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

Övriga ej likviditetspåverkande poster. Ökning(+) 
Minskning (-) -0,6 10,9 0,1 -5,0 -0,1 

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 17,5 1,0 -11,3 -8,7 -14,0 
Ökning (-) / minskning (+) förråd  0,0 0,3 0,5 0,0 0,2 
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -34,9 6,1 13,0 41,4 74,2 
Löpande verksamhet 40,3 79,0 44,3 87,9 105,2 

INVESTERINGSVERKSAMHET       

Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella 
anläggningstillgångar -39,2 -51,7 -101,2 -152,2 -90,1 

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

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

1,3 9,4 23,8 38,2 3,3 

Investeringsverksamheten -35,9 -54,6 -93,0 -114,0 -97,1 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 
Amortering av skuld -0,5 -25,1 -0,6 -0,1 -7,7 
Övriga tillförda (+) / använda (-) medel -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finansieringsverksamheten -4,2 -25,1 49,4 24,9 -7 7 

ÅRETS KASSAFLÖDE 0,2 -0,7 0,7 -1,2 0,4 

 

32



Notförklaringar, kommunen  
    

Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.  

Not 1 
Verksamhetens intäkter  2013 2012 2011 2010 2009 

Försäljningsmedel 2,1 2,6 2,8 4,1 3,0 
Taxor och avgifter 91,7 91,8 87,9 88,7 84,3 
Hyresintäkter och arrenden  16,5 15,7 15,0 15,1 15,4 
Bidrag 33,7 33,3 46,7 71,1 72,3 
Jämförelsestörande intäkt från AFA 11,5 12,3    
Överlåtelse av kraftverk till Vaggeryds Energi AB 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 
Övriga intäkter 7,4 9,7 12,8 14,4 21,9 
SUMMA 162,9 165,4 165,2 197,8 196,9 

 

Not 2 
Verksamhetens kostnader  2013 2012 2011 2010 2009 

Anläggningar och material 24,5 25,5 24,3 27,7 22,9 
Bidrag och transfereringar 29,4 31,9 30,5 32,9 36,5 
Entreprenader, Köp av verksamhet 83,3 147,0 150,8 137,5 139,9 
Kostnader anställda och förtroendevalda  461,4 439,5 438,3 445,5 439,9 
Externa hyreskostnader 36,2 7,3 9,1 9,9 10,1 
Material, livsmedel och energi 53,7 50,8 54,0 53,8 47,6 
Tjänster, data, tele mm 67,8 28,5 20,3 27,3 24,2 
SUMMA 756,3 730,5 727,3 734,6 721,1 

 

Uttag från resultatutjämningsfonder: 2013 2012 2011 2010 2009 

Kommunstyrelsen 2,0 2,5 0,1 0,1 1,4 
Kultur- och Fritidsnämnden 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 
Teknisk verksamhet 0,4 0,0 0,0 0,1 0,7 
Barn- och Utbildningsnämnden 0,2 0,4 0,4 1,5 0,7 
Socialnämnden 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
Miljö- och byggnämnd 0,0 0,4 0,0 0,0 0,6 
Räddningstjänsten 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 
Vatten och avloppsrening 0,0 0,3 0,4 0,4 0,0 
Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 
SUMMA 2,8 4,5 1,0 2,5 6,9 

 

Not 3 
Avskrivningar 2013 2012 2011 2010 2009 

Maskiner och Inventarier 5,9 5,5 4,0 3,4 3,1 
Fastigheter och anläggningar 35,4 34,8 34,3 32,8 33,8 
SUMMA 41,3 40,3 38,3 36,2 36,9 

 

Not 4 
Skatteintäkter  2013 2012 2011 2010 2009 

Kommunalskatt 501,9 463,8 436,0 438,2 455,3 
Slutavräkning föregående år 0,3 0,1 9,4 0,3 -1,7 
Preliminär avräkning innevarande år  -3,2 6,0 1,9 5,9 -15,7 
SUMMA 499,0 469,9 447,3 444,4 437,9 

 

Not 5 
Generella statsbidrag och utjämning  2013 2012 2011 2010 2009 

Inkomstutjämningsbidrag, införandebidrag 111,8 112,0 108,7 96,7 102,8 
Kostnadsutjämningsavgift/bidrag -5,5 1,3 1,0 -1,1 0,7 
Utjämningsbidrag LSS 9,1 13,5 14,1 14,8 14,3 
Tillfälligt konjunkturstöd 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 
Reglerings- och införandebidrag 6,0 6,5 13,3 3,3 -6,3 
Fastighetsavgift 23,1 23,0 21,4 20,9 23,8 
Landstinget trafik 0,2 -1,2    
SUMMA 144,7 155,1 158,5 147,3 131,9 
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Notförklaringar, kommunen  
Not 6 
Finansiella intäkter 2013 2012 2011 2010 2009 

Intäkter pensionsmedel samt övriga ränteintäkter 6,2 4,3 2,1 3,3 0,8 
Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
Ersättning för kommunens borgensåtagande 2,3 1,9 1,8 1,6 1,4 
Övrigt 0,3 0,1 0,3 0,9 0,1 
SUMMA 8,8 6,3 4,2 6,0 2,5 

 

Not 7 
Finansiella kostnader  2013 2012 2011 2010 2009 

Räntor på lån 2,8 4,2 4,4 1,0 0,3 
Ränta på pensionsskuld  2,7 0,5 2,8 0,3 0,2 
Eliminering ränteintäkter och vinst pensionskapital 5,4 3,5 1,5 3,2 0,3 
SUMMA 10,9 8,2 8,7 4,5 0,8 

 

Not 8 
Fastigheter och anläggningar 2013 Anskaffni

ngsvärde 

Årets 

Avskrivning 

Total 

Avskri- 

vning  

Rest- 

värde 

 

Markreserv 7,3 0,0 0,0 7,3  
Äldreomsorgsfastigheter 151,8 4,4 117,4 34,4  
Fenix kunskapscenter 103,6 3,8 39,0 64,6  
Sporthallar 51,4 1,6 22,7 28,7  
Museum 9,2 0,2 0,2 9,0  
Skolfastigheter 165,5 6,0 96,4 69,1  
Omsorgsfastigheter 15,0 0,1 0,4 14,6  
Elverk 165,9 4,1 102,1 63,8  
Vattenverk 77,6 2,0 46,0 31,6  
Avloppsreningsverk 37,3 2,1 24,2 13,1  
Gator och vägar 128,7 3,9 56,2 72,5  
Offentlig belysning 8,6 0,3 6,6 2,0  
Parkanläggning 11,7 0,6 6,5 5,2  
Idrottsanläggningar 23,6 0,9 14,9 8,8  
Skogar 7,1 0,0 0,0 7,1  
Barnomsorgsfastigheter 62,9 2,2 29,4 33,5  
Tomträttsfastigheter och  2,2 0,0 0,0 2,2  
Övriga förvaltningsfastigheter 95,1 2,9 56,3 38,8  
Eliminerade kreditivräntor mm -10,3 0,0 0,0 -10,3  
SUMMA 1114,2 35,1 618,3 496,0  
      
NOT 9  

Maskiner och inventarier 

     

Inventarier 35,9 4,1 21,8 14,1  
Maskiner 9,0 0,6 6,7 2,3  
Bilar och transportmedel 11,0 0,8 8,2 2,8  
Konst 1,2 0,0 0,0 1,2  
Elverk 10,6 0,4 9,5 1,1  
SUMMA 67,7 5,9 46,2 21,5  
 

NOT 10 Exploateringsfastigheter 

 

Ingående 

Balans 

 

Årets 

anskaffning 

 

Årets  

Försäljning 

 

Rest- 

värde 

 

Exploateringsfastigheter  134,6 5,0 2,1 137,5  

 
Not 11 
Aktier, andelar  2013 2012 2011 2010 2009 

Aktier Vaggeryds Energi 14,5 14,5 14,4 14,4 10,0 
Aktier Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Aktier Länstrafiken mm 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 
Andelar Kommuninvest 3,5 3,5 3,3 3,3 0,8 
SUMMA 23,0 23,0 23,0 23,0 16,0 
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Notförklaringar, kommunen  
Not 12 
Långfristiga fordringar  2013 2012 2011 2010 2009 

Folkparkens bostadsrättsförening 15,5 15,5 15,5 0,0 0,0 
Övriga fordringar 2,5 2,4 2,7 2,6 3,0 
SUMMA 18,0 17,9 18,2 2,6 3,0 

 

Not 13 
Värdepapper , Pensionsplaceringar  2013 2012 2011 2010 2009 

Värdepappersinnehav 114,7 111,0 97,4 98,2 98,8 
Total ack fonderad avkastning 13,8 8,0 5,6 6,1 2,8 
SUMMA 114,7 111,0 97,4 98,2 114,9 

 

Not 14 
Förråd  2013 2012 2011 2010 2009 

Elverkets förråd  1,3 1,4 1,7 2,3 2,3 
Tekniska förvaltningens förråd 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 
Presentförråd 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
SUMMA 2,1 2,1 2,4 2,9 2,9 

 

Not 15 
Kortfristiga fordringar 2013 2012 2011 2010 2009 

Fastighetsavgift 11,8 9,9 8,0 7,1 3,4 
Skattefordran 3,0 15,4 17,2   
Interimsfordringar 7,3 10,0 5,9 11,1 10,8 
Fordran mervärdesskatt 4,2 2,9 3,6 4,4 5,1 
Elverkets fordringar (07-10 inkl kundfordring) 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 
Övriga fordringar 0,3 1,1 1,5 0,0 0,9 
Kundfordran Allmän fakturering 5,8 8,9 13,9 15,9 6,0 
Kundfordran mot Koncernbolag 2,3 4,1 3,0 2,8 4,5 
Kundfordran från Elverk  9,1 9,1 9,4 10,0 11,4 
Kundfordran från Vatten- och renhållning 6,8 6,7 6,8 6,7 7,2 
SUMMA 51,0 68,5 69,5 58,3 49,6 

 

Not 16 
Kassa och bank 2013 2012 2011 2010 2009 

Koncernkonto Kommunen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Elverket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Övriga bankmedel 0,6 0,4 1,1 0,4 1,6 
SUMMA 0,6 0,4 1,1 0,4 1,6 

 

Not 17 
Eget kapital  2013 2012 2011 2010 2009 

Revisionen 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 
Kultur- och Fritidsnämnd 4,7 4,8 4,9 4,6 4,8 
Kommunstyrelse 12,5 10,3 14,2 16,0 17,2 
Teknisk verksamhet KS 6,3 6,1 5,8 7,1 10,0 
Barn- och Utbildningsnämnd 1,6 -1,8 -2,3 5,2 6,0 
Vård och omsorg -12,0 -8,4 -10,0 -10,0 -1,8 
Individ och familjeomsorg före 2010 0,0 0 -16,9 -16,9 -16,9 
Individ och familjeomsorg from 2010 -14,2 -6,3 -2,2 -1,1  
Miljö- och Byggnadsnämnd  6,1 6,0 6,5 6,9 6,6 
Kalkning 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
Räddningstjänst -0,1 0,0 -0,0 -0,0 0,2 
Framtida underhåll förvaltningsfastigheter 4,1 4,1 4,1 3,8 6,4 
Civilförsvarsfond 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 
Elabonnenternas resultatfond 16,1 15,7 14,9 14,3 14,3 
Försäkringsfond, försäkringsskador 3,2 3,2 3,6 3,4 3,3 
Beläggningsunderhåll 1,6 1,6 1,6 1,6  
Fritt eget kapital 499,4 476,8 487,0 456,2 430,9 
Årets resultat 7,0 17,6 0,9 20,2 10,2 
Summa 537,9 531,0 513,5 512,5 492,4 35



Notförklaringar, kommunen  
 
 

Not 18 A 
Avsättning till pensioner 2013 2012 2011 2010 2009 

Ingående avsättning  25,9 22,3 15,2 14,7 13,8 
Pensionsutbetalningar -0,8 -0,8 -0,9 -0,7 -0,6 
Nyintjänad pension 2,2  4,3 0,8 0,5 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,5  0,5 0,3 0,8 
Förändring av löneskatt 0,8 0,7 1,4 0,1 0,2 
Ändring av försäkringstekniska grunder 1,9  1,7 0,0 0,0 
Övrigt 0,7 3,7 0,1 0,0 0,0 
Utgående avsättning 29,8 25,9 22,3 15,2 14,7 
 Därav:  

Förmånsbestämd ÅP, KAP-KL               21,5                    

     

Kompletterande ÅP, PFA                         0,9 

Ålderspension PA-KL                               1,2 

Ålderspension enl. överenskommelse     1,8 

     

Efterlevandepension                                0,7      

SÅP, förtroendevalda                              3,7      

      

Aktualiseringsgrad  96% 94% 80% 78,0% 77,0% 

Avkastning placerade pensionsmedel före 1998 13,8 8,0 5,6 6,2 2,9 
SUMMA 43,6 33,9 27,9 21,4 17,6 

P.g.a. byte av administratör under 2012  är det inte möjligt att framställa en analys som beräknar ränte- 

och basbeloppsuppräkning samt nyintjänande. Samma gäller not 21 Ansvarsförbindelse. 

 

 

Not 18 B 
Övriga avsättningar 2013 2012 2011 2010 2009 

Renållningsverksamhet (tidigare deponi) 1,4 1,2 1,1 2,9 1,8 
Vatten- och avlopp -0,8 -0,3 0,6 1,5 2,7 
Avsättningar förvaltningar 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 
Avsättning flyktingmedel 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 
SUMMA 0,6 0,9 1,7 6,0 5,8 

 

Not 19 
Långfristiga skulder  2013 2012 2011 2010 2009 

Kommuninvest Lån  50,0 50,0 75,0 25,0 0,0 
Övriga Långfristiga lån 4,5 5,0 5,0 5,6 4,7 
Aktiverade anslutningsavgifter 4,0 3,0 2,5 1,6 0,0 
SUMMA 58,5 58,0 82,5 32,2 4,7 

 

Not 20 
Kortfristiga skulder 2013 2012 2011 2010 2009 

Leverantörsskulder 31,8 35,2 26,2 43,7 47,9 
Leverantörsskulder mot Koncernbolag 4,4 5,4 2,7   
Leverantörsskuld från Elverk 6,9 8,7 4,9   
Elverket skulder  2,2 2,0 1,9 9,8 9,9 
Skatteavräkning föregående o innevarande år  0,0 0,0 0,0 9,5 18,4 
Koncernkonto, utnyttjad checkkredit 105,0 126,4 133,4 95,5 28,2 
Arbetsgivaravgifter  8,0 7,5 7,1 7,6 7,4 
Personalens källskatt 7,0 6,4 6,0 6,3 6,3 
Läraravtal  0,0 4,1    
Pensionskostnad individuell del 14,2 13,9 14,1 14,4 13,6 
Särskild löneskatt individuell del 3,4 3,4 3,4 3,5 3,3 
Semesterlöneskuld - okompenserad tid 29,8 30,1 29,5 30,6 29,6 
Periodisering timlön mm 2,8 2,9 2,9 3,0 3,2 
Försvarsmuseum 1,8 2,9 1,9 1,9 2,0 
Övriga interimsskulder 6,5 9,8 8,5 3,9 18,5 
SUMMA 223,8 258,7 242,6 229,7 188,3 
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Notförklaringar, kommunen  
 

Not 21 
Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser som intjänats för 1998 2013 2012 2011 2010 2009 

Ingående ansvarsförbindelse 281,5 276,5 259,3 270,0 261,4 
Pensionsutbetalningar -8,5 -9,0 -9,5 -7,3 -7,4 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 6,6  5,0 2,8 14,4 
Förändring av löneskatt 2,7 0 4,5 -2,1 1,7 
Ändring av försäkringstekniska grunder 16,9  24,6 -2,4  
Övrigt -3,7 14,0 -1,8 -1,7 -0,1 
Utgående ansvarsförbindelse 295,5 281,5 282,1 259,3 270,0 
Aktualiseringsgrad 96% 94% 80 % 77,0% 77,0% 

Avgår reavinst pension överfört till avsättning 13,8 8,0 -5,6 -6,2 -2,9 
SUMMA 281,7 273,5 276,5 253,1 267,1 

  

 

Not 22 
Ansvarsförbindelser 2013 2012 2011 2010 2009 

Borgensförbindelse VSBo  244,0 251,9 242,1 217,6 221,2 
Borgensförbindelse Vaggeryds Energi AB 50,0 50,0 20,0 20,0 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 
Beräknat åtagande, återställande deponi 0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 
Pensionsförpliktelser före 1998 281,7 273,5 276,5 253,1 267,1 
Solidarisk borgensförbindelse Kommuninvest 292,1 313,0 297,5 221,6 0,0 
SUMMA 868,4 889,0 836,7 713,1 510,9 

 
        
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 278 
kommuner som per 2013-12-31 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 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 mkr och 
totala tillgångar till 271 338 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 292 
mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 294 mkr.  
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Driftredovisning 
  
Beloppen är tusen kronor om inget annat anges. 
 

Nämnd/styrelse 
Kostnad 

utfall 
2013 

Intäkt 
utfall 
2013 

Netto- 
kostnad 

2013 

Avvikelse  
budget 

2013 

Netto- 
kostnad 

2012 

Netto- 
kostnad 

2011 
       
Kommunfullmäktige 569  569 -99 465 420 
Revision 564  564 136 681 650 
Valnämnd 14  14 11 12 8 
Överförmyndarverksamhet 1 004 286 718 -18 796 682 
       
Kommunstyrelse 200 180 107 424 92 756 1 056 93 660 96 534 
Försörjningsstöd 9 589 303 9 286 -1 936 8 814 6 908 
Flyktingverksamhet 4 687 2 553 2 134 -95 3 972  
Kommunstyrelsen övrigt 15 939 2 659 13 280 300 13 087 17 058 
Kommunledning administration 18 417 1 320 17 097 1 571 17 097 16 464 
Fysisk planering 1 026 198 828 386 1 597  1 606 
Arbetsmarknadsåtgärder 13 786 7 753 6 033 126 5 119 4 498 
Kollektivtrafik 1 235  1 235 45 1 709 8 111 
Tele- och datakommunikation 6 676 610 6 066 188 5 371 5 126 
Fastighetsförvaltning 43 235 44 235 -1 000 0 -129 -4 
Räddningstjänst 11 832 1 680 10 152 -90 9 518 8 705 
Teknisk verksamhet, skattefinansierad 42 414 14 816 27 598 608 27 026 25 750 
Vatten och avlopp 20 653 20 350 303 -303 577 534 
Avfallshantering 10 691 10 947 -256 256 -98 1 778 
       
Miljö- och byggnämnd 11 984 5 345 6 639 66 6 971 6 725 
       
Kultur- och fritidsnämnd 36 536 8 481 28 055 172 26 529 25 381 
Sim- och sporthallar 12 136 5 349 6 787 -88 6 907 6 389 
Bibliotek 5 864 476 5 388 27 5 071 4 899 
Kulturskola 4 556 985 3 571 -425 3 095 2 961 
Övrig verksamhet 13 980 1 671 12 309 658 11 456 11 132 
       
Elverksstyrelse 38 887 40 819 -1 932 1 932 -2 215 -2 102 
       
Barn- och utbildningsnämnd 353 397 51 365 302 032 3 277 298 654 296 381 
Grundskola, förskoleklass, skolskjutsar 129 042 3 414 125 628 -186 122 967 117 607 
Särskola 10 315 285 10 030 718 10 022 11 409 
Övrig verksamhet 56 429 27 659 28 770  3 806 31 001 30 061 
Gymnasieskola 49 773 2 347 47 426 1 598 51 866 58 531 
Barnomsorg 107 838 17 660 90 178 -2 659 82 798 78 773 
       
Socialnämnd 286 481 60 324 226 157 -11 499 199 955 194 283 
Socialnämnd 1 017  1 017 -47 936 1 009 
Individ- och familjeomsorg 32 638 1 622 31 016 -7 840 26 094 19 832 
Äldreomsorg 193 875 54 703 139 172 -3 130 119 101 116 700 
Funktionshinderomsorg 58 951 3 999 54 952 -482 53 824 56 742  
       
 
Summa nämnder och styrelser 

 
929 616 

 
274 044 

 
655 572 

 
-4 966 

 
625 508 

 
618 962 

Summa exklusive  
affärsdrivande verksamhet 

 
859 385 

 
201 928  

 
657 457 

 
-6 851 

 
627 244 

 
618 752 
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Investeringsredovisning 
 
Alla belopp är tusen kronor om inget annat anges. 
 
 
 
Verksamhet 

 
Utgift 
2013 

 
Inkomst 

2013 

Netto- 
investering 

2013 
     
Kommunstyrelse 10 148 783 9 365 
Exploateringsfastigheter 3 841 1 212 2 629 
Gator och vägar 601  601 
Maskiner och bilar 676  676 
Parker 115  115 
VA verksamhet 4 620 1 256 3 364 
Utomhusanläggning  326 50 276 
Konst mm 48  48 
Bibliotek 264  264 
Elverk 9 470  9 470 
Grundskola IT-upprustning 982  982 
Förskolelokaler 818  818 
Demensvård, självfinansiering 948  948 
Lokaler korttidsvistelse/korttidstillsyn 6 227  6 227 
Räddningstjänst 92  92 
    
Summa 39 176 3 301 35 875 
 
 
 

Större investeringsobjekt 2013  
 
 
 
Investeringsobjekt 

 
Total 

budget 

 
Utgift 
2013  

 
Inkomst 

2013 

Nettoin-
vestering 

2013 

 
Total 
utgift 

 
 

Avvikelse 
       
Talludden   6 363  6 363 6 363  
Miliseum 12 000 493  493 9 301 2 699 
Exploatering Kvarnen 1 600 901  901 901 699 
Exploatering industiområde Stigamo 66 500 663  663 12 911 53 589 
VA Åker 5 900 1 324  1 324 1 458 4 442 
Elverket 8 000 9 470  9 470 9 470 -1 470 
Fenix 2 46 500 219  219 45 077 1 423 
Nya förskolelokaler 5 000 818  818 818 4 182 
Lokaler korttidsvistelse/korttidstillsyn 9 200 6 227  6 227 6 227 2 973 
       
       
       

  
Miliseum,( militär historia) har invigts under år 2013 i Skillingaryd och är ett tillskott 
till kommunens kulturutbud 
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Resultaträkning, elverk Mkr 
 
 2013 2012 2011 2010 2009 
Verksamhetens intäkter      
Nätavgifter +39,7 +39,4 +37,6 +35,6 +33,5 
Övriga intäkter +1,1 +0,4 +3,9 +10,2 +6,5 
Engångsavgifter +0,0 +0,1 +0,3 +0,4 +0,8 
Summa intäkter 40,8 39,9 +41,8 +46,2 +40,8 
      
Verksamheten kostnader      
Transiteringskostnader -21,0 -21,3 -20,7 -21,0 -16,7 
Materialkostnader 0,0 -0,1 -0,4 -1,2 -1,7 
Personalkostnader 0,0 -0,1 -2,4 -5,2 -4,6 
Övriga kostnader -13,4 -11,1 -10,6 -7,3 -6,7 
Summa kostnader -34,4 -32,5 -33,9 -34,7 -29,7 
Avskrivningar, planenliga -4,5 -4,6 -5,0 -4,9 -5,8 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -39,1 +2,7 +2,7 +6,6 +5,3 
      
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finansiella kostnader -0,1 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 
RESULTAT FÖRE  
BOKSLUTSDISPOSITIONER 

 
+1,9 

 
+2,1 

 
+2,0 

 
+5,8 

       
+4,4 

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

 
+1,9 

 
+2,2 

 
+2,1 

 
+5,9 

       
+4,5 

Avsättning till resultatregleringsfonder/ 
Balanserad vinst 

+0,4       +0,7       +0,6       +4,4       +3,0 

      
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 2013 2012 2011 2010 2009 
Anläggningstillgångar      
Bilar och inventarier 10,1 10,1 9,6 9,6 9,1 
./. ack. Avskrivningar  -9,5 -9,1 -8,7 -8,1 -7,5 
Sa: bilar och inventarier 1,0 1,0 0,9 1,5 1,6 
Elanläggningar 165,7 156,3 150,7 144,7 140,2 
./. ack. Avskrivningar -102,1 -97,8 -93,6 -89,3 -84,9 
Sa: elanläggningar 63,6 58,5 57,3 55,4 55,3 
Mark 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 
Summa anläggningstillgångar 64,8 59,9 58,4 57,3 57,3 
      
Omsättningstillgångar      
Lager 1,3 1,4 1,7 2,3 2,3 
Interimsfordringar 1,9 0,5 0,2 0,3 0,3 
Kundfordringar 9,1 9,1 9,3 10,0 11,4 
Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa omsättningstillgångar 12,3 11,0 11,2 12,6 14,0 
SUMMA TILLGÅNGAR 77,1 70,9 69,6 69,9 71,3 
      
 
 
 
EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

     

Eget kapital      
Uppskrivningsfond 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Balanserad vinst  21,6 20,9 20,3 15,8 11,3 
Investeringsfond  0,0 - - - - 
Årets resultat 1,9 2,2 2,1 5,9 4,5 
Summa eget kapital 44,5 44,1 43,4 42,7 36,8 
Obeskattade reserver 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 
      
Långfristiga skulder      
Avsatt till pensioner  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Koncernkonto 12,9 5,3 8,4 5,4 8,2 
Vaggeryds kommun 10,6 10,6 10,6 10,6 15,0 
Summa långfristiga skulder 23,5 15,9 19,0 16,0 23,2 
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 7,0 8,7 4,9 7,2 7,4 
Interimsskulder 1,1 1,0 0,8 1,4 1,3 
Mervärdesskatt 0,0 0,1 0,4 1,4 1,4 
Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa kortfristiga skulder 8,1 9,8 6,1 10,0 10,1 
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
77,1 

 
70,9 

 
69,6 

 
69,9 

         
71,3 
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Resultaträkning, vatten och avlopp 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
 2013 2012 2011 2010 2009 
Verksamhetens intäkter 20,3 +19,9 +19,3 +18,1 +19,8 
Verksamhetens kostnader -15,4 -15,4 -14,1 -13,4 -13,8 
Avskrivningar -4,0 -3,8 -3,9 -3,7 -3,8 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 0,9 +0,7 +1,3 +1,0 +2,2 
Finansiella kostnader -1,2 -1,3 -1,8 -1,8 -2,1 
 
ÅRETS RESULTAT  

 
-0,3 

 
-0,6 

 
-0,5 

 
-0,8 

 
-0,1 

Kostnadstäckningsgrad 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balansräkning, vatten och avlopp 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
TILLGÅNGAR 2013 2012 2011 2010 2009 
Anläggningstillgångar      
VA-anläggningar 77,6 73,6 71,8 69,2 68,1 
./. ackumulerade avskrivningar -46,0 -44,3 -42,3 -40,3 -38,4 
Summa VA-anläggningar  31,6 29,3 29,5 28,9 29,7 
Avloppsreningsverk 37,3 36,1 36,1 34,9 33,4 
./. ackumulerade avskrivningar -24,2 -22,0 -20,1 -18,2 -16,4 
Summa avloppsreningsverk 13,1 14,1 16,0 16,7 17,0 
Inventarier 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
./. ackumulerade avskrivningar -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
Summa inventarier 0 0 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar 44,7 43,4 45,5 45,6 46,7 
      
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar 5,1 5,0 5,1 5,0 5,6 
Summa omsättningstillgångar 5,1 5,0 5,1 5,0 5,6 
SUMMA TILLGÅNGAR 49,8 48,4 50,6 50,6 52,3 
      
EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

     

Eget kapital -0,8 -0,3 0,6 1,5 2,7 
därav: årets resultat -0,3 -0,6 -0,5 -0,8 -0,1 
           uttag fond -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 0 
Skulder      
Vaggeryds kommun 50,6 48,7 50,0 49,1 49,6 
Summa skulder 50,6 48,7 50,0 49,1 49,6 
SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
49,8 

 
48,4 

 
50,6 

 
50,6 

 
52,3 
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Resultaträkning, renhållning 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
 2013 2012 2011 2010 2009 
Verksamhetens intäkter +11,0 +11,8 +11,4 +12,0 +12,3 
Verksamhetens kostnader -10,6 -11,6 -13,1 -10,7 -11,9 
Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER +0,3 +0,1 -1,8 +1,2 +0,3 
Finansiella kostnader 0,0     
 
ÅRETS RESULTAT  

 
+0,3 

 
+0,1 

 
-1,8 

 
+1,2 

 
+0,3 

Kostnadstäckningsgrad 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balansräkning, renhållning 
 
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges. 
 
TILLGÅNGAR 2013 2012 2011 2010 2009 
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 0,4 0,4 0,4  
./. ackumulerade avskrivningar -0,3 -0,3 -0,2 -0,1  
Summa maskin- och inventarier 0,3 0,1 0,2 0,3  
      
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 
Övriga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 
Summa omsättningstillgångar 1,7 1,7 1,7 2,6 1,9 
SUMMA TILLGÅNGAR 2,0 1,8 1,9 2,9 1,9 
      
EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

     

Eget kapital 1,4 1,2 1,1 2,9 1,7 
därav: årets resultat 0,3 0,1 -1,8 +1,2 +0,3 
därav täckning enligt beslut      -3,1 
Skulder      
Vaggeryds kommun 0,6 0,6 0,8 0 0,2 
Summa skulder 0,6 0,6 0,8 0 0,2 
SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
2,0 

 
1,8 

 
1,9 

 
2,9 

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

 

Resultaträkning 
 2013 2012 

   Verksamhetens intäkter                           Not  1 +283,0 +262,1 
Verksamhetens kostnader                       Not  2 -841,3 -798,2 
Avskrivningar -57,2 -55,6 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -615,5 -591,7 

   Skatteintäkter +499,0 +469,9 
Generella statsbidrag +144,7 +155,1 
Totala skatteintäkter inklusive statsbidrag +643,7 +625,0 

   Finansiella intäkter +9,0 +6,5 
Finansiella kostnader -23,1 -20,8 
Finansiellt netto 

 
-14,1 -14,3 

RESULTAT FÖRE SKATT +14,1 +19,0 

Skatt -1,6 -0,2 
   
ÅRETS RESULTAT  +12,5 +18,8 

   

 

Balansräkning 
TILLGÅNGAR 2013 2012 

   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och anläggningar 928,4 915,2 
Pågående ny- och ombyggnader 1,2 8,7 
Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 116,7 118,3 
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 
Aktier och andelar  4,1 4,0 
Långfristiga fordringar 18,0 17,9 
Summa anläggningstillgångar 1068,4 1064,1 

   
Omsättningstillgångar   
Värdepapperplaceringar 114,7 111,0 
Förråd m.m. 5,5 5,5 
Kortfristiga fordringar 64,3 94,7 
Kassa och bank 9,4 10,4 
Summa omsättningstillgångar 193,9 221,6 

SUMMA TILLGÅNGAR 1262,3 1285,7 

   
SKULDER OCH EGET KAPITAL   

Eget kapital 576,6 565,5 

   
Därav årets resultat +12,5 18,8 
   
Avsättningar 49,7 39,5 

   
Skulder   
Långfristiga skulder 337,1 345,3 
Kortfristiga skulder 299,0 335,4 
Summa skulder 636,1 680,7 

   
SUMMA EGET KAPITAL,  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 

1262,4 

 

1285,7 

   
ANSVARSFÖRBINDELSER   

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt tom 971231 281,7 273,5 
Solidarisk borgen via kommuninvest 292,1 313,0 
Övriga borgensförbindelser 0,6 0,6 
   

44



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

 

 
Kreditlöften      
Handelsbanken (koncernkonto) 210,0 210,0    
Swedbank 20,0 20,0 120,0 120,0 120,0 
Nordea 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
 

Finansieringsanalys, koncernen 
 2013 2012 
Tillförda medel   
Resultat före extraordinära poster o avskrivningar 71,3 74,4 
Försäljning av anläggningstillgångar 2,4 1,0 
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 0,5 -0,6 
Minskning långfristiga fordringar och värdepapper 0,0 0,0 
Ökning av långfristiga skulder o avsättningar 2,0 10,4 
Summa tillförda medel 76,2 85,2 

   
Använda medel   
Nettoinvesteringar  67,3 71,5 
Ökning långfristiga fordringar och värdepapper 0,2 0,8 
Minskning av långfristiga skulder o avsättningar 0,0 0,0 
Summa använda medel 67,5 72,3 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 8,7 12,9 
   
SPECIFIKATION, FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL   
Ändring värdepappersplaceringar 
Ändring förråd 

3,7 
0,0 

-0,4 

Ändring kortfristiga fordringar -30,4 16,1 
Ändring kortfristiga skulder 36,4 -12,1 
Ändring likvida medel -1,0 9,3 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 8,7 12,9 
 
Finansiella nyckeltal 

 2013 2012 

Räntabilitet på totalt kapital 2,8 % 3,1 % 
Nettokostnader/Totala skatteintäkter 95,6 % 94,7 % 
Rörelsekapital -105 -115 
 
 

 

Vaggeryds 

kommun 

Vaggeryds 

Energi 

VSBo 

Resultat år 2013, miljoner kronor (efter bokslutsdisp) 7,0 0,6 0,9 
Resultat år 2013, miljoner kronor (före bokslutsdisp) 7,0 6,1 1,0 
 
 

 

Vaggeryds 

kommun 

Vaggeryds 

Energi 

VSBo 

Resultat år 2012, miljoner kronor (efter bokslutsdisp) 17,1 0,5 -2,3 
Resultat år 2012, miljoner kronor (före bokslutsdisp) 17,1 5,5 -2,6 
 
Info om justeringar i koncernbokslut     Mkr 
Utfördelning Obeskattade reserver, balansräkning 

70 % till eget kapital 30 % Skuld 
27,1 

Eliminering Andelar o aktier i dotterföretag 19,5 

Eliminering  Interna borgensåtaganden (inom linjen) 294,0 

Eliminering  Förändring obeskattade reserver netto årlig 
Resultaträkning 

3,9 

Eliminering Övriga koncerninterna kostnader och intäkter 28,1 
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Ordförande: Berry Lilja  (s) 

Förvaltningschef: Bengt-Olof Magnusson 
Antal årsarbetare: 56                          

Nettokostnad totalt: 55 815 tkr  
Nettokostnad per invånare: 4 225 kr 

 

 
 

 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2013 

Budget 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Verksamhetens intäkter +59 345 +55 371 +56 837 +58 789 
Verksamhetens kostnader -112 428 -109 396 -111 923 -117 421 
Verksamhetens nettokostnader -53 083 -54 025 -55 086 -58 632 
Finansiella kostnader -918 -900 -538 -543 
Avskrivningar -1 814 -1 376 -1 478 -1 012 
Resultat efter avskrivningar -55 815 -56 301 -57 102 -60 187 
Kommunbidrag +56 301 +56 301 +55 383 +58799 

ÅRETS RESULTAT +486 0 -1 719 -1 388 
Kommunstyrelsens resultaträkning inkluderar kommunfullmäktige. 
 
KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-
valtningsorgan och ansvarar för hela kommunens 
uveckling 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. Kommunsty-
relsen 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. 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG TILL ATT UPP- 
FYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 
MÅL 
Kommunstyrelsen beskriver sitt arbete med att jobba för 
de nio övergripande målen fastslagna av kommunfull-
mäktige under respektive rubrik. 
 
KOMMUNSTYRELSENS  ÖVERGRIPANDE 
MÅLUPPFYLLELSE 
År 2013 antog kommunfullmäktige vision och 
värdegrund för kommunen. 
 
Den gemensamma marknadsplanen antogs av 
kommunstyrelsen och godkändes av näringslivsrådet. 
 
Befolkningen ökade med 61 personer (prognosticerat 
mål 60 personer per år). 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
• Medlemskap i möbelriket och värd för en 

välbesökt Möbelriksdag den 9-19 januari 2014 
• Båramoterminalen och dess verksamhetsområde 

stärks på sikt av att företaget Expert framhåller det 
som Scandinaviens bästa logistikläge och 
förlägger sitt nordenlager till Skillingaryd, vilket 
också bidrar med 150 nya arbetstillfällen 

• Stora satsningar av privat byggföretag drar i gång 
i Vaggeryds centrum vilket genererar många nya 
bostäder och satsning på större verksamhet av 
Coop 

• Miliseum invigs i Skillingaryd  
• Världens största skogsmässa, Elmia Wood 2013, 

lockar 54 215 besökare till Vaggeryds kommun 
• Hapimag återöppnades 2013 vilket bidrog till en 

kraftig ökning i statistiken för antal hotellnätter i 
länet 

• Smålands Kulturfestival drar stor publik till flera 
lokala evenemang, bland annat på Skillingaryd 
läger, Swedese, Skillingaryds Design Center och 
Sonarps Interiör. Det genererar också en unik 
glasutställning på Hooks Herrgård. 

• Riksettanrallyt med racinglegendaren Picko 
Troberg som konferencier lockar många glada 
människor och uppseendeväckande fordon till 
Vaggeryds Travbana 

• Ett Makerspace öppnas på Fenix Kultur- och 
kunskapscentrum 

• Lo Claesson bibliotekschef i Vaggeryds kommun 
får Axells Nytänkarpris för 2013 

• Projektet ”Handelsplats göra skillnad” drivs av 
kommunledningskontoret och näringslivsrådet 
tillsammans med handlare i Skillingaryd och 
Vaggeryd 

 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 
Inom kommunstyrelsen återfinns den största 
avvikelsen inom programmet försörjningsstöd,  
vilken motsvarar ett underskott med 1,9 mkr.  
Övriga programområden visar mindre avvikelser  
såväl positiva som negativa. 
 
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA 
OHÄLSOTALEN 
Under 2013 har sjuktalet minskat till 4.66% mot 2012 
4,85% för kommunen. När vi gjort jämförelser med 
kommuner i länet kan vi se att  många ökat sin 
sjukfrånvaro och att vi ligger väl till. 
 
INTERN KONTROLL 
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
 
101 KOMMUNFULLMÄKTIE 
 
103 KOMMUNSTYRELSE  
En central del i visions- och värdegrundsarbetet 
handlar om att berätta om hur invånare och medar-
betare gör skillnad i stort och smått. Dessa berät-
telser ska användas såväl internt som externt för att 
stärka bilden av kommunen som plats och arbets-
givare 
 
Kommunens värdegrund lyder: 
tanke och omtanke 
där alla har betydelse 
idéer blir till verklighet 
 
 

Kommunens vision lyder: 
Här ger vi plats för att göra skillnad 
En plats för möjligheter – formad med tanke och om-
tanke. Där lusten är vår drivkraft. Där glädjen smittar. 
 
En plats med stark tradition – för gränslöst skapande. 
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och 
idéer blir verklighet. 
 
En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbar-
het. Där allt är nära – där alla har betydelse. 
 
Under 2013 förankrades vision, värdegrund och 
övergripande mål på enhetsnivå inom hela 
organisationen. 
 
Det kommungemensamma kvalitetsarbetet inleds 
och gäller samtliga styrelser och nämnder 
Parallellt med förankringen av vision och värdegrund 
arbetade kommunens kvalitetsgrupp i en lärprocess 
med att ta fram ramarna för kommunens 
kvalitetsarbete. Arbetet har dokumenterats och finns 
sammanfattat i broschyren ”Att göra det svåra enkelt”. I 
november genomfördes en gemensam chefsdag för 
alla kommunens chefer med fokus på egna exempel 
på hur kvalitetsarbetet ser ut inom olika verksamheter. 
Som gästföreläsare medverkade landstingets 
utvecklingsavdelning Qulturum. 
 
Den gemensamma marknadsplanen med näringsli-
vet är ett sätt att stärka det befintliga näringslivet 
och öppnar för ett fördjupat samarbete och sampro-
filering – detta arbete är prioriterat och ska ske i 
samklang med utveckling och kommunikation av 
boende- och etableringen av nya företag. 
Kommunstyrelsen fastställde i september också en 
gemensam marknadsplan för kommunen som plats, 
baserad på visionen och förankrad i näringslivsrådets 
styrelse. Marknadsplanen syftar till att skapa ökad 
tydlighet och mervärde genom att sträva efter 
synergier och ökad samverkan mellan kommun, 
näringsliv och föreningsliv. 
 
Miljö-, energi- och klimatarbetet  fortsätter enligt 
plan och 2013 startar arbetet med det nya mil-
jöprgrammet.  
Energi- och klimatstrategins åtgärder genomförs suc-
cessivt. Bland annat har Earth Hour-dag genomförts, 
utbildning i att miljöanpssa transporterna påbörjats,  
energikartläggning och energibesparingsåtgärder i loka-
lerna pågår samt att företagskontkater/besök om ener-
gifrågor genomförts. Mer inforamtion lämnas i den se-
parata Miljöredovisningen.  
 
Under andra halvåret har arbetet med att ta fram ett nytt 
miljöprogram pågått i kommunkoncernen. Det nya pro-
grammet ska vara en plattform för miljöarbetet och ge 
förutsättningar för kommunen att ta ansvar för sin miljö-
påverkan, ge postiv miljöeffekt och priroitera en hållbar 
utveckling. Kommunen ska vara föregångare och dri-
vande i miljöfrågor och bidra till att invånarna kan leva 
ett ekologiskt hållbart liv. Programmet är på remiss vin-
tern 2014 och planeras att antas sommaren 2014. 
 
Kommunen blir tydligare i rollen som samordnande 
kraft lokalt och stärker sin roll som regional aktör 
med tillväxt i fokus   
Detta mål är står i fokus i marknadsplanens strategier: 
• Att använda berättelser för att lyfta fram konkreta 

exempel 
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• Fokusområden hämtade från fullmäktiges övergri-
pande mål: Leva – Bo – Verka, med målgrupper 
specifikt utpekade för var och ett av områdena 

• Sträva efter att samordna och genomföra aktiviteter 
tillsammans mellan olika aktörer 

 
104 UTVECKLINGSPROJEKT 
Kommunen ska vara en pådrivande kraft i de exter-
na samarbeten där vi ingår och det ska präglas av 
öppenhet, kraft och omvärldsbevakning för kom-
muninvånarnas bästa 
Kommunen deltar aktivt i nätverksarbeten kring region-
ell utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik och näringsliv. 
I linje med vision och marknadsplan gick kommunen år 
2013 med i Möbelriket och framförde samtidigt tydligt 
sina förväntningar – att kommunen och dess möbeltill-
verkande företag skulle ha möjlighet att påverka organi-
sationens arbete och förlägga aktiviteter och evene-
mang på vår plats. Resultatet blev att kommunen redan 
i januari 2014 fick vara värd för Möbelriksdagen med 
bland annat två partiledare och en ekonomisk talesper-
son på programmet. 
 
Vaggeryds kommun är en av Sveriges mest möbeltill-
verkande kommuner 1/3 av alla industriarbetare arbetar 
inom möbelindustrin. En viktig del i vårt attraktionsar-
bete är att göra denna del av vår historiska tradition och 
dagsaktuella näringslivsdel till en tydligare del av kom-
munens profil. 
 
Fortsatt tillväxt ett primärt mål, sett till såväl befolk-
ningsutveckling som bebyggelse och företagsam-
het 
Befolkningen ökade med 61 personer år 2013. 
 
105 KOMMUNALT PARTISTÖD  
Partistödet på 8,5 tkr per parti och 9 tkr per mandat i 
kommunfullmäktige är oförändrat från föregående år. 
 
110 KOMMUNAL INFORMATION  
Den externa webben och intranätet omarbetas 
Under 2013 förändrades den externa 
sen www.vaggeryd.se i linje med kommunens vision, 
marknadsplan och grafiska profil. Centralt på startsidan 
finns en blogg som lyfter fram berättelser - konkreta ex-
empel för hur vi arbetar med att nå vår vision. 
 
Stora utvecklingsbehov för den externa webbplatsen 
kvarstår, arbetet med att åtgärda detta planeras till hös-
ten 2014. Webbplatsen ses då över i sin helhet, från in-
nehåll till sökbarhet. 
 
Under 2013 inleddes också arbetet med att utveckla 
kommunens intranät från att vara en omodern informat-
ionskanal till att bli ett modernt kommunikationsverktyg 
som efterfrågas och används av hela organisationen. 
Upphandling av arbetet görs första kvartalet 2014. 
 
Stort fokus i samband med både intranät och extern-
webb läggs åt att säkra en intern lärprocess för att 
stärka kommunikationskompetensen i organisationen. 
 
Motorvägsskyltningen utvecklas i linje med kommu-
nens vision 
Medel för motorvägsskyltningen finns avsatta för 2014 
och en arbetsgrupp arbetar med att ta fram underlag för 
beslut. 
 
Ett långsiktigt koncept riktat till en primär målgrupp 
för befolkningsutvecklingen tas fram och införs 

Under 2014 konikretiseras arbetet med att utifrån mark-
nadsplanen bidra till fortsatt positiv befolkningsutveckl-
ing. En kamnjwebb för att stödja bostadsutvecklingen 
och ett bostadsförsörjningsprogram planeras att tas 
fram. Särskilt fokus riktas dit vi har de stora volymerna 
för inflyttning och arbetspendling, främst Jönköping. 
 
Kännedomen av  kommunen som plats ska utveck-
las positivt i kommande undersökningar 
Målen i marknadsplanen kommer att följas upp via: 
• SCBs medborgarundersökning 
• Svenskt näringslivs ranking 
• SCBs statistik för befolkningstillväxt 
• Kännedom och acceptans på kortare sikt och atti-

tyder till kommunen som plats på längre sikt 
 
En konkret samverkan mellan kommun, föreningsliv 
och näringsliv undersöks och utvecklas 
Kopplat till marknadsplanen tar en aktivitetsplan fram 
under 2014. Aktivitetsplanen ska komplettera mark-
nadsplanen och mer i detalj beskriva vilka marknadsfö-
ringsinsatser och evenemang som finns planerade, dels 
för att aktiviteter inte ska krocka och dels för att genom 
att samordna och göra mer tillsammans ge mer effekt åt 
varje enskild insats och aktivitet. 
 
120 FASTIGHETSENHET 
Energioptimering av kommunens fastigheter har va-
rit, är och kommer att vara i fokus under närmaste 
åren.  
Under 2013, har ett stort antal energibesparande åtgär-
der har vidtagits. Som exempel kan nämnas: 
• solceller på Skillengehus tak. 
• Byte av fjorton (14) st. Nya Energisnåla Ventilat-

ionsaggregat. 
a)  Fyra (4) nya vent. aggregat på Hjortsjöskolan,  
b) Sex (6) st. nya vent. aggregat på Furugården. 
c) Tre (3) st. nya vent. aggregat på Sörgården.  
 

Målet är att under 2014  leva upp till och utföra alla 
åtgärder i kommunens Energi – och Klimatstrategi. 
Arbetet är redan påbörjat.   
• Under 2013 och närmare bestämt den 1:e april, 

teckande Vaggeryds kommun ramavtal med ett 
stort antal entreprenörer avseende hanteverkar-
tjänsterna. Över 60 st. anbud kom in och  utvärde-
rades, tilldelningsbeslut skickades och kontrakt 
skrevs. Allt detta utan överklagande. 

• I det som vi kallar för Fenix 1, eller gamla Fenix har 
två (2) avdelningar förskoleolkaler byggts. 

• Handlingar till Byarums skola och förskola har 
gjorts iordning och skickats ut för anbudsräkning. 

• Nytt korttidsboende har byggts och kommer att be-
siktigas under februari 2014. 

• Ett antal yttertak har bytts till nya. 
• Ett stort antal fönster (närmare 400) målats om. 
• Naturligtvis kommer det planerade underhållet att 

fortsätta i oförminskad takt, även 2014. 
 
131 KOMMUNLEDNINGSKONTOR  
Det kommungemensamma kvalitetsarbetet imple-
menteras gradvis för att på sikt gälla samtliga 
nämnder och styrelser. 
Efter att kommunfullmäktige i februari 2013 beslutade 
om kommunens vision, värdegrund, grafiska profil och 
kvalitetsarbete inleddes arbetet med att förankra vision-
en och värdegrunden på enhetsnivå i hela organisat-
ionen för att skapa förutsättningar för det fortsatta kvali-
tetsarbetet.  

48

http://www.vaggeryd.se/


Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse 
 

  

Kommunens kvalitetsgrupp har tagit fram en struktur för 
hur kvalitetsarbetet kan införas utifrån prövade erfaren-
heter och lärdomar. Det går ut på att man stegvis och 
med vision, värdegrund och fullmäktiges övergripande 
mål som ramverk, lättare kan se och identifiera vad 
man som enhet ska göra  utifrån den målgrupp man har 
att arbeta för. På så sätt kan alla, oavsett förvaltning 
och uppdrag, arbeta för att uppfylla vår gemensamma 
vision om vår kommun som plats. 
På det här sättet blir kvalitetsarbetet ett skapande av en 
inspirerande förbättringskultur, mer än ett mekaniskt de-
taljstyrande. Den förändringsvänliga kulturen är grun-
den för värdeskapande flöden, och – inte minst viktigt – 
undanröjer risken för att arbetet bara ska bli något man 
gör för sakens skull, en s k skyltfönsteraktivitet. 
 
Platina utvecklas för att bli ett förvaltningsövergri-
pande stöd i dokumenthantering, nämndsadminist-
ration och handläggning. 
Flera verksamheter kom tidigt 2013 i gång med att han-
tera dokument och arbetsflöden i platina. IT-enheten in-
formerar fortlöpande om hur stöd för att komma i gång 
ges och tillhandahåller utbildningar baserat på efterfrå-
gan. 
 
En förvaltningsövergripande nämndsekreterargrupp har 
tagit fram gemensamma mallar för kallelser, tjänsteskri-
velser och protokoll och under 2014 fortsätter arbetet 
med att digitalisera nämndshanteringen i platina. 
 
Kanslienhet 
Kanslienheten arbetar löpande med: 
• Central administration och ärendeberedning, cen-

trala arkivet, post och diarium 
• Miljöstrategi 
• Infrastruktur 
• Kollektivtrafik 
• Boendeutveckling 
• Näringslivsutveckling 
• Mark och avtal 
• Driva och utveckla kommunens kommunikat-

ionskanaler, externt och internt 
• Strategisk operativ kommunikation  
• Centrumutveckling 
• Destinations- och turismutveckling 
• Verksamhetsutveckling 
• Ledarskapsutveckling 
• Platsvarumärkesbyggande/attraktion 
 
År 2013 präglades av att enheten ledde arbetet med att 
förankra vision och värdegrund på enhetsnivå i organi-
sationen. Parallellt med detta samordnades kommu-
nens kvalitetsgrupp där formerna för det fortsatta kvali-
tetsarbetet togs fram. 
 
I samarbete med näringslivsrådet arbetades den ge-
mensamma marknadsplanen fram och antogs i sep-
tember av kommunstyrelsen. 
 
Serviceenhet 
Personalen i enheten fortsätter hålla en hög servicenivå 
genom att effektivt hantera alla arbetsuppgifter i väx-
eln/receptionen, hög servicenivå vid sammanträden och 
utföra all kopiering och beställningar till olika ändamål. 
 
Serviceenhetens personal fortsätter med att öka kun-
skaperna inom olika områden i enheten som inte tillhör 
de dagliga arbetsuppgifterna. Allt för att vara så flexibla 
och behjälpliga som möjligt i olika situationer. 

Enheten fortsätter det givande konseptet med praktiktid 
inom lokalvård till arbetslösa invandrare med erhållen 
utbildning. Tiden innefattar 6 månader med chans till 6 
månaders förlängning. 
 
Källsorteringen i Skillingehus fungerar bra. Enheten an-
svarar för insamling och tömning i huset av papper, kar-
tonger, plast, glas, metall, batterier, glödlampor, elekt-
ronik och sopor. 
 
Personal- och löneenhet 
Personalenheten är en del av kommunledningskontoret 
och svarar för övergripande strategiska arbetsgivarfrå-
gor samt arbetar som en centralt stödjande resurs för 
kommunens kärnverksamhet i förvaltningar och bolag 
med personalstrategiska och operativa frågor.  
Vi arbetar konsultativt och ger råd och stöd, information 
och utbildning till kommunens chefer.  Ansvarar också 
för att kommunens anställda får löner och andra ersätt-
ningar utbetalda. Våra system bygger på självservice, 
där medarbetare, assistenter och chefer har ansvar för 
sina olika roller.  
Personalenheten företräder arbetsgivaren i arbetsrätts-
liga tvister och vid tecknande av kollektivavtal. 

Personalenhetens huvudsakliga arbetsområden: 
• Avtal- och arbetsrättsliga frågor 
• Arbestmiljö, friskvård och rehabilitering 
• Jämställdhet, mångfald och diskrimineringsfrågor 
• Anställningsvillkor och personalförmåner 
• Personalpolitik  
• Lönepolitik och lönehantering 
• Rekrytering och kompetensutveckling 
• Ledarutveckling 
• Försäkringar och pension 

 
Ekonomienhet   
Ekonomienheten ansvarar för samordning av kommu-
nens arbete med redovisning, budgetering, upphandling 
och beställningar. 
 
Arbetet omfattar bland annat:  
• Sekreterarskap i budgetberedning och budgetregi-

strering 
• Hantering av samtliga leverantörsfakturor, scan-

ning, införande av elektroniska fakturor mm  
• Samordning av kommunens kundfakturering 
• Redovisning av in- och utbetalningar, samt övrig 

bokföring inkl ekonomiska rapporter 
• Budgetuppföljning, delårsbokslut Årsredovisning 
• Upphandlingar och avtalsuppföljning 
• Administration av beställnings- och inköpssystem 
 
Upphandlingsenheten har under 2013 genomfört cirka 
50 upphandlingar, som i de flesta fall skett elektroniskt 
genom program e-Avrop. 
Exempel är: kontors- och skolmaterial, försäkringar, ny-
byggnation korttidsboende, analyser, renhållning och 
slamtömning, lång- och korttidshyra av fordon, skor-
stensfejartjänster, fasta och mobila operatörstjänster, 
städentreprenad Hjortsjöskolan och Gullbäcken samt 
Åkers omvandlingsområde.  
Arbetet med att införa det nya inköpssystemet från 
Agresso har slutförts under året.  
En väsentlig ökning av mottagna elektroniska leveran-
törsfakturor har skett. (Se nyckeltalsredovisning) 
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Att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor ge-
nom att minska skanning hör till målsättningarna, liksom 
ambitionen att påverka inköpsmönstren i kommunen.  
 
Skuldsanering  
På riksplanet har året präglats av flera utredningar som 
berör skuldsaneringen. En särskild utredare Rolf G Lar-
sson har föreslagit en rad förenklingar och förbättringar 
inom området. Därvid kan bl.a. nämnas möjligheten till 
3 års betalningsplan i vissa fall och införandet av två 
betalningsfria månader. 
 
Anna Hedborg har genomfört en utredning med bl.a. 
förslag om att äldre skulder än 15 år hos kronofogden 
skall avskrivas. De båda förslagen kommer att remiss-
behandlas och med beräknat tidigast ikraftträdande den 
1 januari 2015. 
 
Deltagande har skett i kronofogdemyndighetens i Kal-
mar information om verksamheten och pågående pro-
jekt. Likaså har deltagande skett i nätverksträffarna 
inom länet i Nässjö och Gnosjö. 
 
Under året har 11 ärenden (13 föregående år) fullföljts 
med ansökan om skuldsanering. I 3 ärenden har an-
tingen verkställighet påbörjats eller beslut skett med 
förslag till sanering. De avskrivna beloppen enligt dessa 
beslut uppgår till ca 1,2 Mkr (14,2 Mkr föregående år). 
Förutsättningarna för dessa avskrivningar från krono-
fogden är att betalningsplanen följs och att inte några 
nya skulder uppkommer under den aktuella betalnings-
perioden. 
 
För hela 13 personer har det blivit avslag på ansök-
ningarna av olika skäl. Genom ansökningarna har ändå 
initiativ tagits till att lösa den ekonomiska situationen 
och att de aktuella skuldbeloppen fastställs. Samtidigt 
visar det på behov av nya regler för att lättare kunna få 
skuldsanering. 
 
Medverkan har också skett i 4 ärenden med ansökan 
om omprövning.  
 
Antalet registrerade besök under året uppgår till 35 och 
antalet inkommande telefonsamtal/mail till ca 50. 
Kostnaderna för verksamheten uppgår till 85,8  tkr (81,3 
tkr 2012). 
 
136 ARBETSMARKNADSENHET 
Målet är att vi ska ta emot göra utredningar på 35 per-
soner från socialförvaltningen, 55 personer från Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan vilket sammanlagt 
blir 90 personer. Resultatet är att vi i den gruppen tagit 
emot 76 personer vilket ger en måluppfyllelse på 84 %.   
 
Målet på 28 personer från flyktingmottagningen resulte-
rade i 30 personer. Att vi uppfyller målet och når 107 % 
innebära att fler personer har varit klara för gå vidare till 
praktik, anställning, arbetsförmedlingen eller utbildning.   
 
Målet med fem personer från annat håll (primärvård, 
psykvård, kriminalvård mm) blev ett resultat på fyra 
personer. Från annan myndighet är det remittenterna 
och personens problematik som styr.  Arbetsmarknads-
enheten är inte alltid rätt åtgärd och en annan instans 
får ansvara för insatsen. 
  
Under året har 24 personer gått från bidragsberoende 
till självförsörjning. Målet var 40 personer vilket inte 
nåddes. Men den arbetsmarknad som finns för ”våra” 

grupper är starkt begränsad och nästan varje person 
kräver en anpassad anställning. Glädjande är att flera 
av våra deltagare har via arbetsförmedlingen fått prova 
på Samhall för att sedan gått vidare till en anpassad 
anställning.  
 
Arbetssättet, Nytt Steg, som innebär en fyra-veckors ut-
redning, med ett mål på att 100 % av alla som kommer 
till AME ska ha en rekommendation vid utskrivning har 
uppnåtts. Detta arbetssätt har ökat kvalitén i vårt arbete 
vilket våra samarbetspartner bekräftar och utvärdering-
arna från deltagarna är enbart positiva. Samarbetspart-
nerna är IFO, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
vården eller annan myndighet. 
 
AME samverkar i projektet ”200 i praktiken” som under 
året har arbetat med att hitta praktikplatser till ungdo-
mar 18-24 år. Vissa av våra ungdomar med specifika 
behov har svårt att kunna utnyttja dessa praktikplatser, 
det krävs ofta andra resurser för att möta deras behov 
och under året har vi inte kunnat erbjuda detta men för-
hoppningsvis blir det en förändring inför nästa år.  
    
180 IT-ENHET 
Under 2013 har vi klarat oss från oförutsedda avbrott el-
ler störningar. Ständiga uppdateringar och översyn av 
driftsmiljön sker. Stort arbete har genomförts för att sä-
kerställa mot Microsoft att vi har rätt antal licenser och 
följer deras krav och där har vi godkänts. 
 
Arbetet med att certifikat ska användas som säkerhets-
system fortsätter. 
 
Den tekniska biten för en djupare sammansmältning av 
Bun och Soc miljörerna har fortsatt under 2013 och det 
vi gör under 2014 är att flytta över personalen i den 
gemensamma miljön. Förhoppningen är att alla ska ha 
ett och samma e-post system i slutet på 2014.  
 
Under 2013 har vi avvaktat för att se vad det länsge-
mensamma arbetet skulle komma fram till angående e-
tjänster. Under 2014 kommer vi att ta nya egna tag i 
frågan.  
 
Utbyggnad av bredband (fiber) och frågorna runt detta 
är något som bearbetades under 2013 och det lär inte 
bli mindre arbete under 2014. 
 
GIS systemet har efter lång väntan äntligen kunnat 
uppdaterats i slutet på 2013.  
 
181 TELEVÄXEL 
Upprätthålla en hög servicegrad och stärka upp-
levelsen av att det är lätt och går snabbt att komma 
i kontakt med rätt tjänsteman och få svar på sin 
fråga. 
Serviceenheten fortsätter hålla en hög servicenivå ge-
nom att effektivt hantera alla arbetsuppgifter i växeln 
och receptionen. 
 
161-169 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE 
Det ständiga förbättringsarbetet följs upp på ett en-
hetligt sätt. 
Arbetet med att implementera kommunens kvalitetsar-
bete pågår under hela år 2014, rapportering sker fortlö-
pande till kommundirektörens ledningsgrupp. 
 
Årliga medarbetarenkäter ger en grund för att mäta 
den egna utvecklingen avseende personalhälsa och 
trivsel. 
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Den första stora medarbetarenkäten har genomförts 
under 2013. Resultatet har brutits ned från kom-
mun/bolag till förvaltningar och lägsta nivå  arbetsplat-
ser större än fem medarebetare. Se vidare resultat i 
personalbilagan 
 
Medarbetarenkäterna kommer att vara ett utmärkt 
hjälpmedel att utgå ifrån  i kvalitetsarbetet, dels för att 
finna förbättringsområden samt mäta de förändringar 
som sker framåt. 
 
Ett långsiktigt mål är att Vaggeryds kommun ska 
vara länets bästa arbetsgivare. 
Även här ger den genomförda medarbetarenkäten  
kunskap om områden som behöver förbättras.  
Resultatet just kring bedömningen av arbetsgivaren 
kommer att följas upp med en mindre enkät under 
2014. 
 
Ledarskapsutveckling i egen regi som stärker arbe-
tet med vision, värdegrund och gemensamt kvali-
tetsarbete blir en del i det fortlöpande arbetet. 
Ett samarbete har inletts med Qulturum, Landstinget i 
jönköpings läns utvecklignsenhet som har lång erfaren-
het av ledarutveckling  och får nog anses som en av 
Sveriges ledande inom kvalitetsarbete, offentligsektor. 
Som en start på samarbetet har två utvecklingsdagar 
genomförts, en för förvaltningschefer och en för samt-
liga chefer med tema kvalitetsarbete. Under 2014 
kommer mer omfattande aktiviteter att genomföras. 
 
162 NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 
Bli länets bästa företagarkommun genom att: 
 
Arbeta för ökad delaktighet och engagemang bland 
kommunens företagare i syfte att skapa tillväxt och 
utveckling inom industri, handel, skola och miljö. 
 
Centrumutveckling 
I början av 2012 startade kommunen och Vaggeryds 
Näringlivsråd (VN) ett gemensamt projektinriktat arbete 
för att stärka handeln i Skillingaryd och Vaggeryd.  
Detta arbete konkretiserades och formaliserades ytterli-
gare under 2013 då vi fick beviljat ett EU-stöd från Lea-
der Västra Småland för ett affärsutvecklingsprojekt 
kopplat till handeln. 
 
Projektet, Handelsplats Göra Skillnad som engagerar 
ett 20-tal handlare, startades i augusti och kommer att 
avslutas sista maj 2014. Ambitionen med projektet är 
att få handeln att samverka och planera mer samt ut-
veckla nya tjänster och produkter.  
 
Vid årsskiftet hade projektet åstadkommit dels en ge-
mensam marknadsplan och dels ett gemensamt kon-
cept ”Vår lilla stad”. Konceptet lanserades i tid till jul-
handeln genom ett gemensamt framtaget visitkort som 
stoppades med försålda julklappar och presenter. 
 
Planen för projektets andra halva under 2014 är att 
bygga upp en berättelsebank i ord och bild med hand-
larnas individuella berättelser om passioner och ambit-
ioner i det egna företagandet. Detta tillsammans med 
en årsplan och gemensam annonsplattform, ska hjälpa 
till att synliggöra den lokala handeln för kommuninvå-
narna och tydliggöra dess innehåll.  
 
Ambitionen för 2014 är att efter projektets slut, organi-
sera handlarna i ett särskilt handelsråd under VN:s pa-
raply. På så vis kan projektets mål om ett ökat samar-

bete mellan handlarna i Skillingaryd och Vaggeryd fort-
leva och vidareutvecklas.  
 
Med en ny handelsorganisation på plats, hoppas vi un-
der 2014 även kunna konkretisera det strategiska cent-
rumutvecklingsarbetet med idékatalogen som inspirat-
ion. Här ska inte bara representanter från handeln fin-
nas med, utan även de centrala fastighetsägarna och 
kommunen på ett bredare plan. Det kommunala bo-
stadsbolaget, VSBo bör i detta arbeta få en central roll. 
 
Arbeta för ökad exponering och marknadsföring av 
kommunen i syfte att nya företagsetableringar ökar 
mer än riksgenomsnittet. 
 
Gemensam marknadsplan 
Arbetet med att ta fram en vision för Vaggeryds kom-
mun som plats 2020, påbörjades under våren 2012. 
Visionens devis, Vaggeryds kommun – plats för att göra 
skillnad, fick sedan ligga till grund för den efterkom-
mande marknadsplanen för platsen som kommunen ar-
betade fram under året tillsammans med VN. 
 
Syftet med en gemensam marknadsplan med målet att 
vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på, är att 
skapa en samsyn hur vi ska nå dit. Genom att ha fokus 
på att göra saker tillsammans och att alltid berätta om 
det, hoppas vi skapa en positiv association till vår plats 
med förhoppningsvis ökad inflyttning och fler företag till 
kommunen som följd. 
 
Presentation av marknadsplanen gentemot näringsliv, 
föreningsliv och handeln skedde den 27 januari 2014, i 
samband med ordinarie kommunfullmäktigesamman-
träde. På samma gång lanserade kommunen även in-
gången via www.vaggeryd.se/marknadsplan, där all-
mänheten fritt kan ladda ned platssymbolen samt inspi-
reras att göra saker tillsammans.  
 
Förhoppningen är att arbetet med att skapa positiva bil-
der om/av kommunen som plats, utvecklas och sprids 
vidare under 2014. 
 
LogPoint South Sweden 
Tillsammans med Jönköpings kommun fortsatte plane-
ringen av det nya utvidgade Torsviksområdet i norra  
Stigamo för Jönköpings del och i södra Stigamo för 
Vaggeryds del. Kommunledningskontoret träffade re-
gelbundet vd:n och affärssutvecklaren på LogPoint AB 
för informationsutbyte och strategidiskussioner. 
 
Arbetet med projektet Konst-på-väg fortskred i maklig 
takt under året, men resulterade vid årets slut i alla fall i 
en överenskommelse med Sandahlsbolagen om en 
placering av Vaggeryds kommuns konstverk på östra 
sidan om motorvägen, norr om avfart 90. Konstverket 
kommer produceras under första delen av 2014 och tro-
ligen monteras under andra halvan.  
 
Future Transport/Nordic Rail 2013 
8-10 oktober gick den vartannat år återkommande 
transportmässan av stapeln på Elmia.  
 
På samma vis som under 2011, valde kommunen att 
samarbeta med Jönköping och Nässjö. I en strategiskt 
placerad gemensam monter, lyftes samarbetet, de 
många transportslagen och det geografiska läget fram 
som framgångsfaktorer. Jönköping-Nässjö-Vaggeryd 
lyckades gemensamt även i år behålla sin tredjeplace-
ring på Intelligent Logistiks lista över landets bästa lo-
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gisktiklägen. Göteborg stod kvar på ohotad förstaplats 
och Norrköping-Linköping på andraplats. 
 
Stödja befintligt näringsliv i utvecklingen mot ökad 
nationell och internationell konkurrens i syfte att 
trygga företagens framtida ekonomiska tillväxt. 
 
VN har under hela året arbetat kontinuerligt med ett fler-
tal branschnätverk och kompetensutvecklingsprojekt för 
både stora och små företag.  
 
Utvecklingsprojekt 
Handelsplats Göra Skillnad – Ett LEADER-finansierat 
affärsutvecklingsprojekt som startade i augusti och 
kommer avslutas i maj 2014. Engagerar ett 20-tal hand-
lare i Skillingaryd och Vaggeryd med syfte att öka sam-
arbetet och stärka deras konkurrenskraft. 
 
Automationsprojektet – Med hjälp av 5 Mkr från EU:s 
strukturfond utvecklar Gnosjöregionen automations-
branschen i regionen under 2,5 år. Det övergripande 
målet är att skapa större regional attraktionskraft. Gisla-
veds Näringsliv står som projektägare med näringslivs-
bolagen i Gnosjöregionen, Linköpings universitet, Jön-
köpings högskola och Gislaveds gymnasium som sam-
verkanspartners. 
 
LOGKOMP – Ett kompetensutvecklingsprojekt inom lo-
gistikområdet mellan Jönköping, Nässjö och Vaggeryds 
kommun genom VN. Projektet omfattade ett 40-tal före-
tag som under 18 månader, fr om augusti 2011 till juli 
2013 erbjöds diverse utbildningar med syfte att stärka 
deras konkurrenskraft och öka tillväxten. 
 
Framtid Gnosjöregionen – Ett samverkansprojekt mel-
lan kommunerna i Gnosjöregionen; Gislaved, Gnosjö, 
Vaggeryd och Värnamo. Syftet var att kartlägga vilka 
utvecklingsområden som är viktigast för näringslivets 
kortsiktiga och långsiktiga tillväxt. Projektet kommer att 
avslutas i början av 2014 och resulterade i en gemen-
sam verksamhetsplan för Gnosjöregionen.  
 
Miljönätverket – Startades 2011 på initiativ av några av 
kommunens företag och drevs av VN:s affärsutvecklare 
ihop med kommunens  miljöstrateg. Under 2013 har 
nätverket stöpts om till en referensgrupp som är tänkt 
att jobba med omvärldsbevakning inom olika fokusom-
råden som t ex kemikalier, energi och livscykelfrågor. 
 
Främja ett ökat nyföretagande inom service-, han-
dels- och tjänstesektorn i syfte att öka nyföretagan-
det i kommunen och mångfalden inom näringslivet 
 
Genom Kreativ Arena, kommunens inkubator på Skän-
kelund i Vaggeryd, kunde samtliga nystartade företag 
(>3 år) erhålla kostnadsfri rådgivning under året och vid 
behov även kontorslokaler till rabatterad hyra.  
  
Samtliga hyresgäster inom ”Företagsfabriken” på Skän-
kelund erbjöds utöver kontinuerliga affärsutvecklings-
samtal även administrativ service och viktig gemenskap 
med andra nyföretagare.  
 
170 FYSISK PLANERING  
Generera primärkarta utifrån beslut om verksam-
hetsområden för kommunalt vatten och avlopp i 
omvand-lingsområden 
Åker har fått en förenklad kommunal primärkarta, det 
finns ett behov för Lantmäteriet att förbättra noggrann-
heten på fastighetsgränserna. 

Fysisk planering och samhällsutveckling ska ske i 
öppen dialog med invånarna. 
En detaljplanen har genomgått samråd under året, 
Södra Park 1:2 (Nestors)  
 
368 KOLLEKTIVTRAFIK  
Från 1 januari 2014 har kommunen initierat fler busstu-
rer kvällstid för att öka tillgängligheten och närheten till 
Jönköpings utbud. Länstrafiken responderade mycket 
positivt på detta och utökade dessa turer till att gälla 
hela sträckan Värnamo-Jönköping. 
 
På landsbygden ersattes kompletteringstrafiken den 1 
januari 2014 med anropsstyrd närtrafik, vilket innebär 
förbättrad tillgänghet till kollektivtrafik för boende på 
landsbygden. 
 
Belys förutsättningarna för en ökad anpassning av 
kollektivtrafiken till utbudet i Jönköping, t.ex. i form 
av en ”stadsbuss” på sträckan Jönköping-
Vaggeryd-Skillingaryd. 
Frågan om gemensam förstudie med länstrafiken kom-
mer att tas upp i den strategiska arbetsgruppen (TTA). 
 
197 FÖRSÄKRINGAR   
Försäkringar budgeteras, upphandlas och administreras 
via ekonomienheten. 
Nya försäkringsgivare kommer att gälla från och med 
2014 för egendom, olycksfall och fordon.  
Årets upphandling gav väsentliga sänkningar av premi-
erna för egendoms- och olycksfallsförsäkringar.  
 
Under 2013 anställdes en ansvarig säkerhetssamord-
nare som är placerad på räddningstjänsten.  
Denna tjänst samordnar även arbetet i kommunens sä-
kerhetsgrupp. 
 
Under 2013 slutreglerades brandskadan från 2012 som 
drabbade Fenix kunskapscentrum .  Självrisken på 10 
basbelopp behövde utnyttjas och drabbade den försäk-
ringsfond som finns inom kommunens egna kapital.  
 
Dokumentation och diarieföring av skadehändelser 
och tillbud skall ske i Platina. 
Platina är förberett för registrering och uppföljning av 
ansvarsskador under 2014. 
Övrig dokumentation arbetas fram under 2014. 
 
Samtliga kommunala verksamheter måste aktivt ar-
beta för att förebygga skador under självrisk, ef-
tersom dessa i hög grad påverkar kommunens för-
säkringskostnader. Speciellt fastighetsenheten, 
räddningstjänsten och teknisk verksamhet har cen-
trala roller i detta förebyggande arbete.  
 
Incitament för att förebygga skador finns genom att fas-
tighetsenheten och verksamheterna genom interna ruti-
ner direkt ansvarar för del av uppkomna skador.  
 
199 ÖVRIG VERKSAMHET  
 
272 LOKALSERVICE SKILLINGEHUS 
Målet är att kunna bebehålla dagens höga service-
nivå. 
 
430 TURISTBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 
Informationsmaterial 
I årets turistbroschyr samlades kommunens guldkorn 
och innehöll berättelser om bland annat varför några av 
världens främsta möbeldesigners väljer att förlägga sina 
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uppdrag till kommunens företag. Broschyren översattes 
även till engelska. Besökstavlorna skyltades om och en 
ny besökskarta togs fram uppdaterad med fler inslag i 
rundturen i designens tecken. 
  
I år gjordes även en särskild satsning på att förse ett 
antal utpekade ”filialer” med ett standardiserat underlag 
tillsammans med ett genomarbetat underlag med svar 
på vanligt förekommande frågor och tips på var besö-
kare kan hitta mer information om exempelvis boenden, 
sevärdheter, cykel- och vandringsleder, fiskevårdsom-
råden och handel. Filialerna fylldes på under säsongen 
och telefonkontakt hölls med samtliga vid ytterligare två 
tillfällen för att se till att inget tog slut. Filialerna var: 
Preem i Vaggeryd, ICA Supermarket, Hjortsjöns cam-
ping, Hooks Herrgård, Götaströms värdshus, Statoil i 
Skillingaryd, Hotell Småland/Smålandsrasta, Byarums 
hembygdsgård. Varje ställe erbjöds uppmärkning som 
filial med klisterdekal. Dessutom fanns besöksinformat-
ion i Skillingehus och på Hapimag. 
 
Kommunen har under 2013 också konverterat till en 
gemensam turismdatabas för alla Smålandslänen, som 
också ger kommunen en egen webbplats tillsammans 
med de andra aktörerna inom Smålands turism. Inom 
ramen för detta arbete sjösätts också en ny evene-
mangskalender som kommer flöda på startsidan på 
kommunens webbplats och där regionala attraktioner 
och evenemang kan kategoriseras för att generera sök-
träffar i den för Visit Småland gemensamma sökfunkt-
ionen. 
 
I samband med att kommunens webbplats i våras gavs 
ett nytt utseende i linje med vision och grafisk profil 
gjordes webben också responsiv, vilket innebär att alla 
sidor är tillgängliga oavsett webbläsare (t.ex. smarta te-
lefoner och läsplattor). Detta har även ökat tillgänglig-
heten för turistinformationen på kommunens webbplats. 
 
Externa aktiviteter 
 
Samarbete med Hapimag 
Som resultat från ett planeringsmöte med Hapimag har 
kommunens turistvärdar varje måndag gett anläggning-
ens gäster information om handel och sevärdheter i 
närområdet. Servicen var uppskattad och många lokala 
handlare har vittnat om att det i år varit fler tyska besö-
kare i butikerna än på flera år. Hapimag var i princip 
fullbelagt från mitten av juli och augusti ut. Nästa sä-
song planerar Hapimag ett längre öppethållande, från 
maj t.o.m. oktober.  
 
Elmia Wood 2013 
Under elmia wood tog vi emot drygt 700 personliga be-
sök i vår monter (samtal och / eller broschyrmaterial 
medtogs). 
 
Utöver det delades en stor mängd turistbroschyrer ut 
vid och omkring entrén från vår turistvärd till förbipasse-
rande.  
 
I montern presenterades kommunens möbeltillverkande 
företag på tygvepor. 
 
Skillingaryds vårmarknad och Vaggerydsdagen 
Samma utställning som vid Elmia Wood användes vid 
Skillingaryds vårmarknad och på Vaggerydsdagen. Ut-
ställningen lockade till många samtal och möten. Ut-
ställningen kommer i höst att visas under Smålands kul-
turfestival. På vårmarknaden visades ett av husen på 

Kaffegatan upp inrett med möbler från Swedese. En 
tjänsteman från kommunen och mäklare var på plats 
och evenemanget var välbesökt.  
 
Hjulafton 
På Kaffegatan visades ett av husen upp inrett med 
möbler från Swedese. En tjänsteman från kommunen 
och mäklare var på plats och evenemanget var välbe-
sökt.  
 
Riksettanrallyt 
Riksettanrallyt hölls i år på Vaggeryds Travbana och 
blev ett mycket uppskattat arrangemang. Picko Troberg 
knöts som konferencier och 400-500 fordon deltog. 
 
Fisketurism 
Vaggeryds kommun deltar i ett projekt som syftar till att 
stärka fisketurismen. Projektet leds av länsstyrelsen 
och innefattar bland annat försäljning av fiskekort via in-
ternet. 
 
Antal besökare 
Det totala antalet besökare för turistbyrån blev under 
perioden 3 juni till 30 augusti 2703 personer. Föregå-
ende år var antalet besökare 2648, men då med två 
veckors mindre öppethållande. Anledning till årets tidi-
gare öppning var för att komma i gång med verksam-
heten för att även kunna vara på plats under Elmia 
Wood. 
 
Utöver antalet besökare till turistbyrån tillkommer de 
möten som genererades under de externa evene-
mangen. 
 
Sett till antalet gästnätter sågs en markant ökning i år, 
exempelvis 37 procent under juli månad, för Vaggeryd 
och Gnosjö (som räknas samman i statistiken), ökning-
en härleds av Smålands Turism till Hapimags återöpp-
nande. 
 
444 FRITIDSVERKSAMHETSLOKALER 
 
471 KULTURVERKSAMHETSLOKALER 
Öka användandet och uthyrningen av teaterlokalen, 
bland annat genom att marknadsföra möjligheterna 
till föredrag och konferenser. 
 
752 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 
I samverkan med den sökande och andra aktörer 
ska stöd utformas så att den enskilde blir självför-
sörjande. Barns behov ska särskilt beaktas.  
 
Målen är delvis uppfyllda 
 
Budget för det ekonomiskt bistånd som utbetalas till en-
skild ligger sedan 2010 under kommunstyrelsen. Indi-
vid- och familjeomsorgen utför biståndsbedömningen 
på delegation från kommunstyrelsen och ansvarar för 
handläggning, planering och uppföljning av insatser. 
 
De tidsgränser som finns för handläggningen av ären-
den har i stort sett klarats, bortsett från en period i maj 
och juni. Det finns planer för insatser som syftar till 
självförsörjning i de ärenden där behoven inte är tillfäl-
liga.  Det finns struktur för samverkan i individärenden 
med AME (kommunens arbetsmarknadsenhet). Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Vårdcentralerna.  
 
Under 2013 har 228 hushåll beviljats ekonomiskt bi-
stånd. Detta är det högsta antalet historiskt i Vaggeryds 
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kommun. Trots ökning av antalet hushåll och längre bi-
dragstider har kostnaden för utbetalt bistånd bara ökat 
med 444 tkr jämfört med 2012. 26 hushåll vilka tidigare 
ingått i flyktingmottagandet har hanterats av AME. Varje 
månad beviljas runt 110 hushåll ekonomiskt bistånd 
varav 20 av AME. Drygt 20 % av hushållen är ungdo-
mar mellan 18 – 25 år. Ungefär hälften av hushållen är 
beroende av försörjningsstöd under de flesta av årets 
månader och den huvudsakliga orsaken är arbetslöshet 
och låg eller ingen ersättning från andra system. Andra 
orsaker är sjukdom, föräldraledighet med låg eller ingen 
annan ersättning eller att det finns sociala hinder som 
försvårar möjligheten till egen försörjning. Andelen som 
är beroende av försörjningsstöd under större delen av 
året har ökat kontinuerligt. Under 1900-talet senare del 
var det cirka 20 % av knappt 200 hushåll som beroende 
av försörjningsstöd mer än 5 månader. 
 
IFO och AME har haft strukturerad samverkan runt 32 
individer. 
 
Från 2011 finns Samordningsförbundet Södra Vätter-
bygden för Jönköpings, Vaggeryds, Mullsjö och Habo 
kommuner, Landstinget, Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen. Förbundet finansierar projekt som syftar 
till att enskilda ska få stöd, hjälp, rehabilitering etc. för 
att nå egenförsörjning och för att de inte ska hamna 
mellan stolarna. 5 individer från kommunen har deltagit 
i de av förbundet finansierade projekten, 4 individer i 
Enter (varav 3 remitterats från IFO) och 1 i Krami.  

758 FLYKTINGMOTTAGNING 
Avtalet med Migrationsverket innebär att kommunen 
förbinder sig att ta emot 15 flyktingar som anvisas från 
migrationsverket och 15 personer som bosätter sig på 
egen hand.  
 
Resultatet för året är att två personer har kommit via 
Migrationsverket och sex har bosatt sig på egen hand. 
Därutöver har ytterligare fyra barn till anhöriga kommit 
till vår kommun. Totalt har alltså 12 personer anlänt till 
kommunen via flyktingmottagningen.  
 
Att notera är att fyra personer har tackat nej till en er-
bjuden plats pga olika skäl. En önskan om att bo på 
större orter och att deras landsmän kan erbjuda tillfällig 
bostad, kan vara skäl till att tacka nej. Detta är en orsak 
som varken kommunen eller Migrationsverket kan på-
verkar däremot innebär det att Arbetsförmedlingen inte 
hjälper till men ytterligare någon bosättningsanvisning 
 
FRAMÅTBLICK 
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DRIFTREDOVISNING, TKR Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Bokslut 2011 

Kommunfullmäktige 470 569 -99 465 420 
Kommunstyrelse 3 161 3 505 -344 3 463 3 599 
Kommunledningskontor 18 668 17 097 1 571 17 097 16 464 
IT-kommunikation och televäxel 6 255 6 067 188 5 371  5 126 
Fastighetsförvaltning -1 000 -1 000 0 -129 -4 
Arbetsmarknadsåtgärder 6 159 6 033 126 5 119 4 498 
Flyktingmottagning 2 038 2 133 -95 3 972 3 002 
Försörjningsstöd 7 350 9 286 -1 936 8 814 6 908 
Fysisk planering 1 214 828 386 1 597 1 606 
Kollektivtrafik 1 280 1 235 45 1 709 8 111 
Övrig verksamhet 10 706 10 062 644 9 624 10 457 
 
TOTALT 56 301 55 815 486 57 102 60 187 
  
 
 
  
 
NYCKELTAL  
Antalsuppgifter: 

Bokslut  
2013 

Bokslut                              
2012 

Bokslut 
2011 

Bokslut 
2010 

Bokslut  
2009 

Manuella leverantörsfakturor 2 536 2 157 2 205 2 993 3 081 
Scannade leverantörsfakturor 14 554 16 070 16 615 17 670 17 652 
Elektroniska fakturor 13 113 10 329 9 910 7 180 4 935 
Elektroniska beställningar 2 795 2 640 2 700 2 730  
Bokföringsorder 1 068 1 145 1 039 1 059 1 421 
Elektroniska Bokföringsorder 2 311 2 142 1 989 1 901 1 673 
Dagrapportsposter 2 736 2 849 2 959 3 174 3 404  
Allmän fakturering antal 41 465 41 741 42 464 41 127 42 573 
Ramavtal samt övriga avtal 325 307 301 325 138 
Upphandlingar 41 49 40 50 44 
Diarieförda ärenden 492 547 649 720 702 
Beräknade löner  17 853 19 022 19 868 21 065 21 469 
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Ordförande: Berry Lilja (s) 
Förvaltningschef: Lars-Göran Andersson 
Antal anställda: räddningstjänst deltid: 34 

Antal årsarbetare adm. 4 
Nettokostnad totalt: 10 152 tkr 

Nettokostnad per invånare: 768 kr 
 

 
 
 

RESULTATRÄKNING, TKR 
Bokslut 

2013 
Budget 

2013 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2011 
Verksamhetens intäkter +1 680 +1 408 +1 622 +1 735 
Verksamhetens kostnader -11 094 -10 726 -10 573 -10 022 
Verksamhetens nettokostnader -9 414 -9 318 -8 951 -8 287 
Finansiella kostnader -89 -90 -70 -78 
Avskrivningar -649 -654 -497 -340 
Resultat efter avskrivningar -10 152 -10 062 -9 518 -8 705 
Kommunbidrag +10 062 +10 062 +9 571 +8 825 

ÅRETS RESULTAT -90 0 +53 +120 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTENS UPPGIFTER 
Enligt lag skall Räddningstjänsten arbeta med förebyg-
gande verksamhet mot bränder och olyckor samt även 
ha en beredskap för att ingripa vid brand, trafikolycka, 
ras, översvämning, utsläpp av farligt gods, oljeskada 
med mera. 
Vi har skrivit avtal med landstinget om att inom Vagge-
ryds kommun åka på hjärtstoppsassistans.  
Övriga arbetsuppgifter är hantering och förrådshållning 
av krigsräddningstjänstens materiel.  
Frivilliga arbetsuppgifter är restvärdesräddning, teknisk 
service och extern utbildning. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTENS BIDRAG TILL ATT 
UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES 
ÖVERGRIPANDE MÅL 
Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun skall arbeta 
för att minska risken för och följderna av bränder och 
andra olyckor för alla som bor, vistas eller verkar i 
kommunen, såväl i fred som under höjd beredskap. Det 
ska ske genom att medvetandegöra risker och hot, 
förebygga olyckors uppkomst samt begränsa konse-
kvenserna vid olyckor.  
 
Räddningstjänsten skall vara en effektiv skadeavhjäl-
pande organisation samt genom sin expertroll svara för 
olika förebyggande tjänster. Dessutom skall Räddnings-
tjänsten ha en samordnande och kontrollerande roll 
avseende krishantering och säkerhet i kommunen. 
 

Varje kommuninvånare har tillgång till den närmaste 
brandstation som kan bistå med hjälp oavsett var de 
bor i kommunen. Detta regleras genom avtal med 
grannkommunerna om hjälp av första insats i vår kom-
mun. Syftet med dessa avtal är att kunna ge en snabb 
och effektiv hjälp med den operativa verksamheten.  
 
RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÖVERGRIPANDE 
MÅLUPPFYLLELSE 
Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun skall arbeta 
för att minska risken för och följderna av bränder och 
andra olyckor för alla som bor, vistas eller verkar i 
kommunen, såväl i fred som under höjd beredskap. Det 
ska ske genom att medvetandegöra risker och hot, 
förebygga olyckors uppkomst samt begränsa konse-
kvenserna vid olyckor.  
 
Räddningstjänsten skall vara en effektiv skadeavhjäl-
pande organisation samt genom sin expertroll svara för 
olika förebyggande tjänster. Dessutom skall Räddnings-
tjänsten ha en samordnande och kontrollerande roll 
avseende krishantering och säkerhet i kommunen. 
 
Varje kommuninvånare har tillgång till den närmaste 
brandstation som kan bistå med hjälp oavsett var de 
bor i kommunen. Detta regleras genom avtal med 
grannkommunerna om hjälp av första insats i vår kom-
mun. Syftet med dessa avtal är att kunna ge en snabb 
och effektiv hjälp med den operativa verksamheten.  
 

Detta uppnås genom att: 
Medvetandegöra allmänheten om hot och risker i 
samhället. 

Vi har utbildat 7,3 % av kommunens befolkning vilket 
innebär 973 personer som genomgått någon form av 
brand-/sjukvårdsutbildning eller erhållit någon informat-
ion om hur man skall göra för att förebygga olyckor. 
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Räddningstjänst 
Utbildningarna och informationsträffarna har som mål 
att lära de som kommer på dessa träffar att kunna 
agera vid en olyckshändelse. 
 
Förebygga bränder och olyckors uppkomst. 
Räddningstjänsten bedriver en omfattande förebyg-
gande och rådgivande verksamhet. Tillsyner enligt 
lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfar-
liga och explosiva varor utgör en viktig del för att för-
hindra skador på liv, egendom och miljö. Räddnings-
tjänsten utgör remissinstans åt miljö- och byggnämn-
den, socialnämnden samt polisen i olika ärenden. 
Dessutom så sker rådgivning till föreningar, företag, 
verksamheter och enskilda medborgare. 
 
Ge snabb och effektiv hjälp med den operativa 
verksamheten.  
Räddningstjänsten bedriver en omfattande övnings-
verksamhet för att hålla en effektiv räddningsorganisat-
ion. Genom en gränslös samverkan inom RäddSam F 
så erhåller alla som bor, vistas och verkar inom kom-
munens gränser en snabb och effektiv hjälp. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
Räddningstjänsten har under 2013 givits möjlighet att 
återbesätta beredskapssamordnare inom organisation-
en. Beredskapssamordnaren har en viktig roll i hela 
kommunen när det gäller att ta fram planer för extra 
ordinära händelser och verka för att vi har en trygg och 
säker kommun.  
Räddningstjänsten har rent operativt haft många larm 
men tacksamt nog inga stora/dyra insatser. Den mest 
kostnadskrävande branden har varit på ett återvinnings-
företag i kommunen. 
 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 
Räddningstjänsten redovisar för år 2013 ett underskott 
med 87 tkr gentemot budget.   
Det har varit ett år där larmfrekvensen har ökat med  
10 % jämfört med senaste året. Antalet larm är fortsatt 
högt om man ser historiskt på kommunens larmfrkvens. 
Antal larm för 2013 blev 246 larm. 
Befolkningsskyddet redovisar för år 2013 ett underskott 
på -3 tkr gentemot budget. 
 
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA 
OHÄLSOTALEN 
Räddningstjänsten har en arbetsmiljöplan som vi har 
som mål att följa. 
 
INTERN KONTROLL 
Kvalitetssäkring av personalens kompetens via väl 
utformade utbildningar och övningar är ett prioriterat 
område.  
 
Räddningstjänstens systematiska arbetsmiljöarbete 
sker utifrån beslutad arbetsmiljöplan. 
Under året så har vi ett antal arbetsuppgifter som vår 
personal måste klara för att kunna få utföra uppdrag 
som vi ställs inför. Ett klassikt kvalitetssäkringstest är 
rökdykning. Vi genomför 4 övningar per år i rökfylld 
miljö och med höga temperaturer. Samtlig personal har 
klarat detta. Vi har även testning av fysisk status två 
gånger per år där även detta är genomfört med 100 % 
godkännande. 
RäddsamF har beslutat om en gemensam arbetsmiljö-
rutin. Detta innebär att vi ska ha samma krav på kun-
skap/teknik/taktik på alla kommuner i länet. Orsak till 
detta är att när vi samverkar i annan kommun så är det 
den som är ansvarigt befäl som måste kunna vara trygg 
i att de som får ett uppdrag har en kompetens som är 

likvärdig i länet. Om vi inte tagit detta gemensamma 
beslut så försvårar detta samverkan i kommunerna i 
länet. 
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
Räddningstjänst 
Utbilda/informera 4% av kommunens innevånare i 
självskydd/olycksfall. 
Räddningstjänsten har utbildat/informerat kommunens 
invånare i olika områden för att öka tryggheten och 
säkerheten för kommunen som helhet.  Vi har kunnat 
utbilda 7.3 % av kommunens befolkning vilket innebär 
973 personer som genomgått någon form av 
brand/sjukvårdsutbildning. 
 
Utföra tillsyn av brandfarlig vara enl. MSB:s riktlin-
jer. 
Under året har räddningstjänsten genomfört 9 tillsyner-
enligt lagen brandfarlig/explosiv vara. 
 
Tillsyn enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 
genomförs enligt plan. 
Under året har räddningstjänsten genomfört 43 tillsyner. 
 
Hålla beslutad anspänningstid (tid mellan larm och 
till 1:a bil lämnar stationen). 
Medelanspänningstiden har legat under fem minuter 
 
Brandpersonalen övas i beslutad omfattning. 
Brandpersonal har övat enligt uppsatta mål. Vi har bl.a. 
även detta år varit med på övningar på Axamo där alla 
räddningstjänster i länet övas på ett antal scenarier. 
Dessa övningar har en hög kvalité och gör att vi kan 
verka för att hålla samma kompetens på samtliga rädd-
ningsstyrkor i länet oavsett kommuntillhörighet. 
 
Befolkningsskydd och krisberedskap 
Utbildning av kommunledningens politiker och 
tjänstemän avseende krisledning. 
Under året som gått har krisledningsnämnd i kommu-
nen övats i extraordinär händelse.  
Övningen bestod i att förstå sina roller vid en händelse 
och det genomfördes även ett mindre scenario för att 
öva i en allvarlig händelse. 
Dagen innefattades även av ett föredrag av Cecilia 
Gerhardsson från Höglandets räddningstjänstförbund.  
 
Sotningsverksamhet 
Vaggeryds sotningsdistrikt har under året gjort ett gott 
arbete i vår kommun. 
Antalet sotningar i pannor/lokaleldstäder blev 3 625 
stycken under 2013. Detta är en ökning med 3 % mot 
föregående år. Dessutom har man rengjort 59 stycken 
imkanaler samma antal som föregående år. 
Det har även genomförts 1 261 brandskyddskontroller 
under året varav 419 av dessa har noterats med någon 
form av brist. 
Vi får tacka vår gamla entreprenör Vaggeryds Sot-
ningsdistrikt för ett gott samarbete under åren och hälsa 
vår nya entreprenör för sotning/brandskyddskontroll 
GÖSAB AB välkommen till kommunen. 
 
FRAMÅTBLICK 
Som avgående räddningschef vill jag tacka för åren i 
Vaggeryds kommun och önska kommande räddnings-
chef lycka till.  
 
Under 2014 kommer rekrytering ske för att återbesätta 
räddningschefstjänsten. Personalsituationen kommer till 
dess rekrytering skett att vara ansträngd.  
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Räddningstjänst 
Mångfald och jämställdhet 
För att kunna ge alla kommunmedborgare lika god 
service så måste vi öka mångfalden inom vår egen 
organisation. I vissa delar av vår kommun så kommer vi 
inte ens i närheten av de befolkningsgrupper vi behöver 
nå, varken språkligt eller kulturellt. 
Vi strävar efter att få in kvinnor i vår operativa verksam-
het och vill under året som kommer verka för att kunna 
anställa fler kvinnor inom räddningstjänsten. 
 
Samverkan inom RäddSam F 
Det är oerhört viktigt att värna om samverkan mellan 
räddningstjänsterna i länet. Vi har sett åtskilliga fördelar 
som vi kan dra nytta av när vi samarbetar över grän-
serna i den operativa verksamheten. Vi ser mer och 
mer fördelar även inom de andra delarna i vår verk-
samhet t ex: förebyggande frågor och gemensamma 
övningar på Axamo. Allt detta leder till en kompetens-
höjning för länets räddningstjänster. 
Inre befäl har införts under våren 2012. Personal ifrån 
räddningstjänstens heltidspersonal i Vaggeryds kom-
mun ingår till viss del i denna uppgift. Inre befäl är ett 
viktigt stöd för vår brandpersonal som utför insatser. 
Inre befäl bevakar även störningar inom kommunen och 
i länet för att vi ska kunna arbeta mer proaktivt vid hän-
delser som påverkar samhällets infrastruktur. 
 

Samverkan inom F-samverkan 
Vi har i det gemensamma forumet F-samverkan kunnat 
föra en snabb och effektiv dialog mellan kommun och 
övriga krishanterande aktörer i regionen. Under 2013 
har ett avtal tecknats mellan alla parter i F-samverkan 
som ytterligare förtydligar dess uppdrag.  
F-samverkan arbetar kontinuerligt med att göra om-
världsanalyser. Inför och vid uppkomna störningar i 
samhället så aktiveras en regional samverkansledning 
som agerar med hela regionens bästa i fokus.  
Vi som kommun har med denna gemensamma analys 
från F-samverkan kunnat följa utvecklingen och möta 
förändringar i ett tidigt skede. Med de verktyg som finns 
i denna grupp så blir vi otroligt effektiva i samverkan.  
F-samverkan består av alla länets kommuner represen-
terade via räddningscheferna i länet, landstinget, polis-
myndigheten, försvarsmakten samt länsstyrelsen.  
 
2013 Sammanfattning 
Vi har återigen varit med om ett år där larmfrekvensen 
varit hög. 246 larm blev kommunens räddningstjänst 
larmade till. För att möta trenden med ett ökat antal 
larm så måste vi ge vår deltidspersonal än mer utbild-
ning så de klarar av att hantera de uppdrag de får.   
Räddningstjänsten har ett mångfacetterat uppdrag där 
stora krav ställs på personalens utbildning och problem-
lösningsförmåga. 

 
Våra deltidsbrandmän gör en fantastisk samhällstjänst 
och offrar fritid och har ett imponerande engagemang. 
Vi ska även ge möjlighet till utbildning för våra kommu-
ninvånare så medvetenheten ökar om risker och ett rätt 
agerande.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DRIFTREDOVISNING, TKR Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Bokslut 2011 

Räddningstjänst 10 062 10 149 -87 9 528 8 838 
Befolkningsskydd och  
krisberedskap 

 
0 

 
3 

 
-3 
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TOTALT 
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9 518 

 
8 705 
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NYCKELTAL INOM RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAMHET 

 
Bokslut  

2013 
Budget  

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Bokslut 

2010 
Bokslut 

2009 
Släck- och räddningshjälp,tkr:       
Från andra kommuner  224 170 148 132 206 186 
Till andra kommuner   111 80 88 63 68 149 
       
Insatstid räddningsstyrka:       
1:a timma 1320 1220 1189 1 186 1 448 1 149 
Följande timmar 1177 1000 1233 797 967 778 
Ob-ersättning 1:a timma 631 575 664 627 674 541 
Ob-ersättning följande timmar 741 660 775 490 586 376 
       
Nettokostnad per innevånare 713 kr 705 kr 724 kr 660 kr 692 kr 669 kr 
 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATSER      

Antal händelser per olyckstyp 
 
 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

Vattenskada  2 2 9 4 7 
Utsläpp av farligt ämne  7 3 6 7 7 
Trafikolycka  51 66 46 76 67 
Förmodad räddning  10 4 6 10 9 
Förmodad brand  16 9 8 18 13 
Falsklarm brand, uppsåtlig  0 0 3 2 0 
Drunkning/ -tillbud  1 0 1 0 0 
Brand i byggnad  18 32 23 28 32 
Brand ej i byggnad  32 19 27 37 30 
Automatlarm ej brand  62 58 72 62 61 
Annat uppdrag  29 14 31 38 20 
Stormskada  0 0 1 0 0 
I väntan på ambulans/hjärtstopp  18 14 6 5 3 
Totalt antal insatser  246 221 239 287 249 
       
Antal händelser per område  2013 2012 2011 2010 2009 
Stationsområde Vaggeryd  136 108 131 157 119 
Stationsområde Skillingaryd  97 97 83 99 96 
Till annan kommun  13 16 25 31 34 
Totalt antal insatser  246 221 239 287 249 
       
Antal utryckningar per styrka  2013 2012 2011 2010 2009 
Räddningsstyrka Vaggeryd  160 138 144 178 141 
Räddningsstyrka Skillingaryd  131 134 111 152 137 
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Ordförande: Carina Ödebrink (s) 
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren 

Antal årsarbetare: 26,95 
Nettokostnad totalt: 27 645 tkr 

Nettokostnad per invånare: 2 093 kr  
 

 
 

RESULTATRÄKNING, TKR                                                       
Bokslut 

2013 
Budget 

2013 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2011 
Verksamhetens intäkter 46 114 49 821 50 417 +49 932 
Verksamhetens kostnader 56 201 60 402 61 141 -59 753 
Verksamhetens nettokostnader -10 087 -10 581 -10 724 -9 821 
Finansiella kostnader 8 063 8 628 7 800 -8 661 
Avskrivningar 9 495 8 997 8 981 -9 580 
Resultat efter avskrivningar -27 645 -28 206 -27 505 -28 062 
Kommunbidrag 28 206  28 206 27 254 24 492 
ÅRETS RESULTAT 561 0 -251 -3 570 
 
 
HELÅRSRESULTAT  tkr 
Skattefinansierad verksamhet 608 
Vatten och avlopp (taxefinansierad)  - 303 
Renhållning (taxefinansierad) 256 
Totalt 561 
 
TEKNISKA UTSKOTTETS UPPGIFT 
Tekniska utskottet ansvarar för kommunens ga-
tor/vägar, järnvägar, allmänna platser/torg, parker och 
planteringar, lekplatser, dricksvatten- och avloppsan-
läggningar, ledningsnät, renhållning, bidrag till enskild 
väghållning, tekniska kontorets förråd, kommunens 
skogar m.m. Tekniska utskottet är även beslutsorgan 
när det gäller lokala trafikföreskrifter och ska bevaka 
trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen. 
 
TEKNISKA UTSKOTTETS BIDRAG TILL ATT 
UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES 
ÖVERGRIPANDE MÅL 
Kommunens övergripande mål att vara en god och 
attraktiv kommun att leva, bo och verka i genomsyrar 
tekniska utskottets arbete där man i dialog mellan all-
mänheten och de anställda fattar beslut. Tekniska ut-
skottets arbete under 2013 har i stora delar präglats just 
av dialogen med medborgarna i olika frågor. Många 
ärenden har också haft ett tydligt fokus på hur kommu-
nen ska se ut i framtiden för att bli en god och attraktiv 
kommun att leva, bo och verka i. Det gäller till exempel 
gång- och cykelplanen och lekplatspolicyn. Barnens 
behov i offentliga miljöer har vägts in. 
 
Utifrån tillgängliga medel för kommunalteknisk service 
eftersträvas ständigt bättre effektivitet med hög service-
anda. Merparten av tekniska utskottets ansvar är i 
grund och botten miljöförbättrande åtgärder, t.ex. sop-
hämtning, kommunala VA-verksamhetsområde, samti-
digt är verksamheterna miljöbelastande vilket i sig är en 
utmaning. 
 

TEKNISKA UTSKOTTETS ÖVERGRIPANDE 
MÅLUPPFYLLELSE 
Bidra till att människor upplever kommunen som 
trygg och säker genom långsiktigt hållbar sam-
hällsplanering i trafik- och fysisk miljö. 
Efter införande av den s.k. zebralagen har olyckssta-
tistiken vid övergångställen ökat markant i hela landet. 
På väg 846 genom Skillingaryd har övergångställen 
därför tagits bort då målade övergångsställen avfärdas 
med hänvisning till Trafikverkets och NTFs utredningar 
och riktlinjer. Övergångsställen ska anläggas för att öka 
gåendes möjligheter att korsa en gata med mycket 
stark trafik, då gärna i kombination med någon form av 
trafikljus. Övergångsställen ska inte anläggas av trafik-
säkerhetsskäl då de i stället minskar trafiksäkerheten.  
 
Efter politiska beslut har de omdiskuterade farthindren 
på väg 846 har tagits bort. Diskussioner pågår om hur 
man på andra sätt kan göra säkra passager för gående 
och cyklister.  
 
Arbetet med att ta fram en policy och en utvecklings-
plan för kommunala allmänna lekplatser har påbörjats 
efter diskussioner i partigrupper och andra förvaltningar. 
 
En ”pocketpark” har byggts i Skillingaryd. 
 
Utveckla våra offentliga miljöer där grönområden 
och vattendrag tas tillvara för att skapa ökad attrak-
tivitet. 
Tekniska kontoret uppdaterar kontinuerligt skötselpro-
gram för kommunens grönområden. En inventering av 
grönområdenas trädbestånd har påbörjats. 
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En större röjningsinsats och anläggande av gångstråk 
för ökad tillgänglighet och attraktivitet har genomförts 
utmed Lagan i Vaggeryd. 
 
Naturområdet kring Friluftsgården i Vaggeryd har inven-
terats och en naturvårdsdag, med bland annat aktivite-
ter för barn, har genomförts tillsammans med lokala 
föreningar. Ängar i området har rensat från träd för att 
gynna den biologiska mångfalden i ängsmarken.  
 
Säkra tillgången på dricksvatten av hög kvalitet och 
med säker hantering. 
Utbyggnad av kommunalt VA-verksamhetsområde för 
Åker har påbörjats under året.  
 
Provpumpning för nya vattentäkter har gjorts i Vagge-
ryds och Bondstorps samhällen. 
 
Vattenanläggningar har fått larm för skydd mot yttre 
åverkan. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
Ny upphandling av slam- och insamlingsentreprenad för 
hushållens sopor har genomförts, (7+2 år). Vilket inne-
burit ett byte av entreprenör för både hushållsavfall som 
för slam. Entreprenaden har option för införande av 
insamling av matavfall och hushållsnära tidnings- och 
förpackningsinsamling (FTI). 
 
Utbyggnad av kommunalt VA-verksamhetsområde för 
Åker har påbörjats under året. Utökning av VA-
verksamhetsområde för Bondstorp är beslutad av 
kommunfullmäktige. Provpumpning för nya vattentäkter 
har gjorts i Vaggeryds och Bondstorps samhälle. 
 
En plan för den framtida utbyggnaden av gång- och 
cykelvägar har tagits fram. En större röjningsinsats har 
genomförts utmed Lagan i Vaggeryd. Omdiskuterade 
farthinder på väg 846 har tagits bort. Iordningställande 
av markområde för bostäder vid Kvarnen i Vaggeryd 
har gjorts. 
 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 
Det skattefinansierade blocket gav ett positivt helårsre-
sultat med 609 tkr. Det positiva resultatet beror på flera 
samverkande faktorer bl.a. gav vinterväghållningen ett 
överskott. Driftbudgeten har tillförts 420 tkr från tidigare 
fonderade överskott vid finansiering av röjning utmed 
Lagan. 
 
Helårsresultatet för VA-verksamheten blev – 303 tkr. 
Under hela året har stor återhållsamhet gällt för att 
reducera ett befarat större negativt helårsresultat. Det 
negativa resultatet beror framförallt på periodisering av 
anläggningsavgifter utifrån vattentjänstlagens redovis-
ningsprinciper som medför mindre intäkter under en 
period av 24 år och dyrare slamhantering då vassbäd-
darna upphört att fungera vintertid (slamcentrifug, 
transporter och energikostnad vid centrifugering). För 
att mildra effekten av de periodiserade anslutningsavgif-
terna har verksamheten tillförts 200 tkr från tidigare 
fonderade överskott. 
 
Renhållningen gav ett mindre överskott med 256 tkr. 
Verksamheten kommer att belastas med mindre kost-
nadsökningar i ny slam- och insamlingsentreprenad 
från och med 2014. Bedömningen är att oförändrad 
taxenivå kan förutsättas inför 2015. 
 
Allmänt finns vissa variationer på programbudgetnivå 

som bör ses över i kommande budgetprocesser.  
 
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA 
OHÄLSOTALEN 
Personalpolitiken ska präglas av dialog där medar-
betarnas kunskap, erfarenhet och kompetens tas 
tillvara. 
Under året har kontinuerliga personalträffar genomförts 
inom varje personalgrupp. Succesivt har kortare veck-
omöten implementerats i arbetsgrupperna. Införandet 
av kommunens kvalitetsarbete med utgångspunkten 
från den kommunala visionen och värdegrunden har 
påbörjats. En ökad delaktighet i arbetet med ständiga 
förbättringar ger förutsättningar till stolta och engage-
rade medarbetare. 
 
Stärka arbetsmiljöarbetet genom upprättande av 
arbetsmiljöplaner. 
Inga allvarliga olycksfall inträffade under året. Mindre 
tillbud inom verksamheterna har tagits upp och diskute-
rats direkt i personalgrupperna. Arbetsmiljön är stående 
punkt vid arbetsplatsträffar eventuella arbetsmiljöpro-
blem prioriteras och åtgärdas snarast möjligt. Arbetsmil-
jörisker analyseras och förebyggs vid personalträffar. 
Tyvärr har inte organisationen klarat av att upprätta 
sammanhållna arbetsmiljöplaner för vissa riskarbeten 
p.g.a. resursbrist. Organisationen har genomgått en 
generationsväxling under året med vakanta tjänster. 
 
INTERN KONTROLL 
Löne- och beredskapsersättningar 
Kontrollerna har genomförts utifrån ekonomi, prestation, 
kvalitet och miljö. I det stora hela fungerar löne- och 
beredskapsersättningarna bra utifrån gjorda kontroller. 
För att säkerställa att kommunens rutiner vad gäller 
beredskapsutbetalningar är ekonomiska, effektiva och 
kvalitativa kommer beredskapssamordnaren få behörigt 
att tillstyrka turbyten i Personec. 
 
Bränslejournaler 
Kontrollerna har genomförts utifrån ekonomi, prestation, 
kvalitet och miljö. Rapporteringen av bränslejournaler, 
som är ett mätetal i miljöarbetet har brister. För att få till 
ett bättre personligt ansvarstagande och intresse för 
denna fråga kommer bränslejournalen läggs till som en 
del av den månatliga tidsrapporteringen. Genom att 
lägga samman dessa rapporteringssystem skulle dels 
var och en få större överblick över sin egen bränsleför-
brukning och dels skulle man kunna få in uppgifterna 
digital och därmed lättare kunna sammanställa dem för 
rapportering och statistik uttag. 
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
Gemensam teknisk administration 
Förbättrad kundservice  
Framförallt har förbättringar av information och struktur 
på webbplatsen gjorts. Diskussion om att förbättra den 
generella strukturen på webbplatsen pågår. Digitala 
blanketter har lagts ut på hemsidan för ökad service 
och tillgänglighet. Viss informationsspridning till allmän-
heten har genomförts via Face Book. 
 
Bygg och plan 
Generera primärkarta utifrån beslut om verksam-
hetsområden för kommunalt vatten och avlopp i 
omvandlingsområden 
Åker har fått en förenklad kommunal primärkarta, det 
finns ett behov för Lantmäteriet att förbättra noggrann-
heten på fastighetsgränserna.  
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Allmän markreserv 
Upprätta uppdaterade skogsbruksplaner med extra 
hänsynstagande till friluftslivet. 
Arbetet med att uppdatera skogsbruksplanerna har 
påbörjats och kommer slutföras under 2014. 
 
Gator och vägar 
Upprätta en gång- och cykelplan för fortsatt ut-
byggnad av gång- och cykelvägsnätet. 
Gång- och cykelplan är upprättad och fastställd av 
tekniska utskottet. Karta på kommunens utbyggnads-
planer samt befintligt gång- och cykelvägnät finns på 
kommunens webbplats. 
 
Bygga mer än 500 meter gång- och cykelväg per år. 
Ca 320 meter cykelväg har byggts under året. 2013 
tilldelades inte kommunen något statligt bidrag för ut-
byggnad av GC-vägar vilket föranledde lägre volym än 
förväntat. 
 
Anlägga cykelväg Skillingaryd – Tofteryd. 
Ett tidigt markägarsamråd har hållits där det framkom 
att markägarna är välvilligt inställda till en uppgörelse 
förutsatt att sträckan Skillingaryd – Tofteryd byggs i sin 
helhet.  
 
Formellt har Försvarsmakten avvisat GC-trafik över 
skjutfältet med motiveringen att det är farligt. Om Vag-
geryds kommun föreslagna översiktsplan antas ska ett 
särskilt förordnade från Försvarsmakten genom Läns-
styrelsen angående skjutfältet upprättas. Därefter avser 
kommunen att återuppta dialogen med försvarsmakten 
angående GC-trafik över skjutfältet. 
 
En mindre del av byggnationen av GC-väg mellan väg 
650 och Tofterydsbadet är genomförd genom att vägen 
är breddad, för säkrare trafik för oskyddade trafikanter 
 
Vid nyanläggning används gatulampor med LED-
teknik. 
Ingen nyanläggning av gatubelysning har genomförts 
under 2013. Ekonomisk återhållsamhet har medfört en 
nedprioritering av förnyelse av gatulampor. 
 
Minska den tunga trafiken genom tätorterna. 
Genom att begränsa genomfartsmöjligheten (smitväg) 
på väg 846 för den tunga trafiken förutsätts den tunga 
trafiken minska. Dialog med Trafikverket pågår ef-
tersom väg 846 fungerar som omledningsväg för E4:an. 
Polisen är involverad i diskussionen för om möjligt upp-
rätthålla efterlevnaden av en kommunal trafikföreskrift. 
Beslut om trafikföreskrift kommer att fattas under 2014. 
 
Parker och lekplatser 
Ta fram en plan för att utveckla lekplatserna. 
Förslag till lekplatspolicy har varit ute på remiss och 
kommer att behandlas i kommunfullmäktige under 
2014. Lekplatspolicyn kommer att utgöra en grund för 
det fortsatta arbetet med en lekplatsplan för att utveckla 
lekplatserna. 
 
Bygga en pocketpark i Skillingaryd. 
Byggnationen är genomförd. 
 
Åtgärdsplan för vattendragen i Vaggeryd 
Röjningen utmed Lagan och åtgärder för att öka till-
gängligheten är genomförda. Ambitionsnivån i ett längre 
perspektiv är att fortsätta med åtgärder för övriga vat-
tendrag för ökad attraktivitet. 
 

Maskiner och transportmedel 
Sträva efter fordon och maskiner med minsta möj-
liga miljöpåverkan. 
Miljöaspekten vägs in vid varje inköp. 
 
Gårds- och vägbelysning 
Gradvis överkoppling till fastighetsägarens elabon-
nemang. 
Gradvis överkoppling sker då anläggningarna står inför 
underhållsbehov eller elbolagen stormsäkra elnätet. 
 
Enskild väghållning 
Bibehålla en generös bidragsnivå för vägunderhåll 
av enskilda vägar. 
Bidragsnivån är oförändrad. 
 
Dammanläggningar 
Utreda åtgärder vid Vaggeryds kvarn. 
Förberedande Lantmäteriförrättning angående fastig-
hetsbestämning och fallrättsförhållanden är genomförd, 
beslut sker januari 2014 med förslag om markägarbyte 
där kommunen föreslås äga bron vid Vaggeryds kvarn. 
Åtgärder på bron planeras till 2015 utifrån investerings-
plan. 
 
Vattenförsörjning 
Upprätta en VA-plan som prioriterar och beskriver 
underhållsåtgärder och förnyelsebehov med per-
spektiv på en långsiktig vattenförsörjning. 
Att ta fram en VA-plan kommer att kräva mycket stora 
personella resurser. Under året har fokus lagts på inle-
dande delar med planering. Huvuddelen av arbetsfasen 
planeras ske under 2014. 
 
Säkra dricksvattentillgången genom att söka nya 
vattentäkter i Skillingaryd, Vaggeryd och 
Bondstorp. 
Provpumpningar har gjorts både i Vaggeryds och i 
Bondstorps samhällen, dock utan eftertraktat resultat. 
Slutrapport på gjorda provpumpningar sker 2014. 
 
Genomföra säkerhetsanalys och beskrivningar på 
förbättringar för en säkrare dricksvattenhantering. 
Vattenanläggningar har fått larm för skydd mot yttre 
åverkan. Nästa steg i processen är att låsa brandpost-
systemet mot yttre påverkan. 
 
Rening av avloppsvatten 
Upprätta en VA-plan som prioriterar och beskriver 
underhållsåtgärder och förnyelsebehov med per-
spektiv på en långsiktig avloppshantering bl.a. 
omhändertagande av ökade regnvattenmänger som 
är ett resultat av klimatförändringen. 
Att ta fram en VA-plan kommer att kräva mycket stora 
personella resurser. Under året har fokus lagts på inle-
dande delar med planering.  Huvuddelen av arbetsfa-
sen planeras ske under 2014. 
 
Successivt förstärka dagvattennätet för att klara de 
regnvattenmängder som är ett resultat av klimatför-
ändringar. 
Inga större åtgärder har genomförts under året. Eko-
nomisk återhållsamhet har medfört en nedprioritering av 
uppdimensionering av dagvattennätet. Det långsiktiga 
arbetet kommer att finnas med i VA-planen. 
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Att inte inläckaget (ovidkommande vatten) ska öka 
med mer än 0,5 % per år. 
Resultatet för 2013 är - 12 %. Årsresultaten har stor 
nederbördspåverkan. Detta medför att mätserien behö-
ver innefatta många år och korrigeras med årsneder-
börden samt grundvattennivån.  
 
Besiktning och mätning 
Registreringen av vattenförbrukningen till 90 % sker 
genom självavläsning. 
Resultatet 2013, 84 %. 
 
Registrering av vattenförbrukningen till 60 % sker 
genom internet. 
Resultatet 2013, 63,3 %. 
 
Bortforsling av avfall 
Samverka med andra kommuner för ett genomfö-
rande av utsortering av matavfall. 
Samverkan pågår i två konstellationer;  

1. VESUA (Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, och 
Aneby kommun),  

2. Värnamo, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Jön-
köping. 

 
Återvinning 
Vidareutveckla information om återvinning och 
återanvändning. 
Mindre förbättringar har gjorts på återvinningscentralen, 
mer kraft har inriktats på almanackan till alla hushåll 
med information om återvinningscentralen. Uppdatering 
av kommunens webbplats är gjord. 
 
Sidoordnad verksamhet, renhållning 
Utveckla samarbetet med andra kommuner inom 
renhållningen för att möta framtida krav och behov. 
Tekniska utskottet har samarbetat i slam- och insam-
lingsupphandlingen inom konstellationen VESUA (Vet-
landa, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Aneby kommun). 
Inom samarbetet har samordnade plockanalyser ge-
nomförts och gemensam kundnöjdhetsmätning plane-
ras. 
 
Utredning om ett gemensamt aktiebolag alternativt 
kommunförbund inom renhållningen pågår mellan 
kommunerna; Värnamo, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mull-
sjö, Jönköping och Vaggeryd. 

FRAMÅTBLICK 
De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storle-
ken på volymökningen påverkas delvis av konjunkturlä-
get och delvis av de politiska besluten. Under perioder 
kan utbyggnad av allmänna järnvägsspår, gång- och 
cykelvägsutbyggnad, nya och växande industriområden 
samt bostadsområden förväntas. 
 
Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invå-
narna för offentliga miljöer ställer krav på kommunen att 
genomföra åtgärder. Volymökningar kommer att kräva 
resurser och medför ökade krav på prioriteringar inom 
de tekniska verksamheterna. Normalt effektiviseras 
verksamheten för att klara mindre tillkommande åta-
ganden med förbättrad teknik och effektivare maskiner. 
 
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. 
 
En relativt stor andel av kostnaderna inom tekniska 
utskottet styrs utifrån energikostnaden (el, diesel, bitu-
men m.m.), utvecklingen av energiprisläget och om-
ställning till bättre energiutnyttjande har betydelse för 
den framtida kommunala servicenivån och en minskad 
miljöbelastning. 
 
Problematiken med brunt dricksvatten (järn och 
mangan) kommer med tätare intervaller. I huvudsak är 
problemet störst i Vaggeryd och Bondstorp. Kostnader-
na för renspolning av vattennätet motsvarar kostnader-
na för ett vattenverk med järn och manganavskiljning. 
Då långsiktig placering av vattentäkter är avgjorda bör 
vattenverk med järn och manganavskiljning förverkli-
gas. 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. 
 
Arbetet med kommunens visions- och kvalitetsarbete 
har bara påbörjats och kommer framöver att beröra 
tekniska kontorets framtida arbete på flera olika sätt 
både vad gäller externa kontakter och det interna för-
bättringsarbetet. 
 

 

DRIFTREDOVISNING, 
TKR 

Budget 
2013 

Bokslut 
2013 Avvikelse Bokslut 

2012 
Bokslut 
2011 

Gemensam administration 331 272 59 288 70 
Förråd 428 -36 464 -103 339 
Allmän markreserv 3 726 4 518 -792 3 687 5 177 
Gator och vägar 16 471 16 631 -160 17 396 14 875 
Enskild väghållning 1 945 1 591 354 1 752 1 553 
GS-personal -176 -450 274 -771 -555 
Maskiner och bilar -344 -743 399 -579 -255 
Parker och lekplatser 3 962 3 895 67 4 215 2 949 
VA-verksamhet 0 303 -303 577 534 
Avfallshantering 0 -256 256 -98 1 778 
Övrig verksamhet 1 863 1 920 -57 1 141 1 597 
 
TOTALT 28 206 27 645 561 

 
27 505 

 
28 062 
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NYCKELTAL Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
TEKNISK VERKSAMHET 2013 2013 2012 2011 2010 2009 
Antal torgplatser 6 6 6 6 6 6 
Nettointäkt per torgplats, kr 1000 50 833 50 1 333 200 
       
Antal kommunala ljuspunkter                              4850 4 800 4850 4 500 4  900 4 450 
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad 569 590 587 609 637 668 
       
Nettokostnad gator och vägar, tkr 16 631 16 185   17 295 14 875 17 899 15 730 
Nettokostnad per invånare, kr 1 260 1 245 1 330 1 144 1381 1 214 
       
Antal gårds- och vägbelysningar 1 150 1 150 1 150 1 150 1150 1 300 
Nettokostnad per belysning, kr 1 257 1 516 1 255 1 305 1 186 1 190 
       
Enskilda vägar utan statsbidrag 118 120  118 118 120 120 
Nettokostnad per väg, kr 1 229 1 875 1 593 1 534 1 633 1 650 
Bidragsberättigad väglängd, km 62 62 62 62 64 65 
Nettokostnad per km, kr 2 339 3 629 3 032 2 919 3 063 3 015 
       
Enskilda vägar med statsbidrag 92 92  92 92 92 92 
Nettokostnad per väg, kr 11 935 13 424 17 000 12 826 12 663 12 160 
Bidragsberättigad väglängd, km 270 270 270 270 270 270 
Nettokostnad per km, kr 4 067 4 574 5 793 4 370 4 315 4 140 
       
Parkmark och grönområden, yta m2 500 000 515 000 500 000 500 000 515 000 492 000 
Nettokostnad per m2, kr Inkl. kap. o lekp. 7,79 6,90 8,43 5,90 6,32 6,65 
Nettokostnad per invånare 295 274 324 227 251 250 
Dagvattenledningar, km 78 78 78 78  77 
Vattenledningar, km 145 145 145 145 144 143 
Försålt vatten till abon. Med mätare, m3 666 637 700 000 679 835 704 000 660 000 710 000 
       
Avloppsledningar, längd, km 133 133 133 133 132 132 
Behandlat avloppsvatten. m3 1 002 474 1 275 000 1 176 524 1 196 000 1 162 000 1 020 888 
Kostnadstäckningsgrad VA 99% 99% 97 % 97% 96% 96% 
       
Hushålls-& hushållsliknande avfall till  
förbränning, ton 1 975 2 500 2 233 2 211 2 407 2 304 

 

 

 

64



Verksamhetsberättelse Kommunrevisionen 
 

Ordförande: Daniel Paulsson (fp) 
Nettokostnad totalt 564 tkr  

Nettokostnad per invånare 43 kr 
 
 
 
 

 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2013 

Budget 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 
Verksamhetens kostnader -564 -700 -681 -650 
Verksamhetens nettokostnader -564 -700 -681 -650 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 
Avskrivningar 0 0 0 0 
Resultat efter avskrivningar -564 -700 -681 -650 
Kommunbidrag 700 700 700 700 

ÅRETS RESULTAT +136 0 +19 +50 
 
KOMMUNREVISIONENS UPPGIFTER 
Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommun-
fullmäktige. Inom ramen för den kommunala självstyrel-
sen prövar fullmäktige årligen ansvarstagandet för dem 
som har uppdrag att genomföra verksamhet på fullmäk-
tiges uppdrag. Fullmäktiges instrument för granskning 
och kontroll är de förtroendevalda revisorerna som 
granskar verksamheten och prövar ansvarstagandet 
samt lämnar ett uttalande om detta till fullmäktige.  
 
Enligt kommunallagen skall all verksamhet granskas 
årligen. 
 
Revisorerna granskar om redovisningen är rättvisande 
och om kontrollen som görs inom nämnderna är tillräck-
lig. Revisorerna granskar om verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt på ett till-
fredsställande sätt. 
 
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE  
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt 
kontrollinstrument med uppdrag att granska den verk-
samhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvars-
tagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och 
granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indi-
rekt också för medborgarna. Med sin granskning och 
prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet 
samt till att värna demokrati och rättssäkerhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
Under revisionsåret 2013 har revisorerna haft överlägg-
ningar med flertalet nämnder och styrelser Revisorerna 
har utöver granskning av årsredovisning, delårsbokslut 
och mindre granskningar genomfört fyra fördjupnings-
granskningar  
 
Köptrohet 
Under året har vi granskat hur det fungerat med köptro-
het gentemot ingångna ramavtal. 
 
Barn och unga   
Vi har genomfört en granskning av samverkan kring 
barn och unga med psykisk ohälsa. 
 
Ekonomiska förmåner 
En granskning av tolkning av förlorad arbetsförtjänst 
och ekonomiska förmåner. 
 
Överförmyndaren 
Inom GGVV har vi gjort en gemensam granskning av 
verksamheten med överförmyndare. 
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Verksamhetsberättelse Valnämnd 

 
 

 
Ordförande: Katarina Gustavsson (s) 

Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad 
Nettokostnad totalt: 14  tkr 

  
 

 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2013 

Budget 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Verksamhetens intäkter +25 0 0 0 
Verksamhetens kostnader -14 -25 -12 -8 
Verksamhetens nettokostnader -14 -25 -12 -8 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 
Avskrivningar 0 0 0 0 
Resultat efter avskrivningar -14 -25 -12 -8 
Kommunbidrag +25 +25 +25 +25 

ÅRETS RESULTAT +11 0 13 +17 
 
 
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. 
 
 
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE 
Målet är att val genomförs med god ordning och utan 
störningar så att valhandlingarna kan överlämnas till 
länsstyrelsen inom föreskriven tid och utan anmärk-
ning.  
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
Möten för planering inför supervalåret 2014, med val 
till Europaparlamentet samt till riksdag, landsting- 
och kommunfullmäktige inleddes. 
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
Omvärldsbevaka och delta vid träffar inför  
valåret 2014. 
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Verksamhetsberättelse Överförmyndarverksamhet 
 

Överförmyndare: Allan Ragnarsson 
Nettokostnad totalt: 718 tkr 

Nettokostnad per invånare: 54 kr  
 

 
RESULTATRÄKNING, TKR 

Bokslut 
2013 

Budget 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Verksamhetens intäkter +286 0 +322 +417 
Verksamhetens kostnader -1 004 -700 -1 118 -1 099 
Verksamhetens nettokostnader -718 -700 -796 -682 
Kommunbidrag +700 +700 +700 +700 

ÅRETS RESULTAT -18 0 -96 +18 
 
 
ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER 
Överförmyndaren skall enligt 16 kapitlet föräldrabalken 
och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över 
förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 
Vid tillsynen skall särskilt tillses att den enskildes till-
gångar i skälig omfattning används för hans eller hen-
nes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att 
tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig 
avkastning. Avsikten med tillsynen är att ge en garanti 
mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer 
som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning 
eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sina in-
tressen. 
 
Årligen fastställs storleken av gode mannens och för-
valtarens arvode, som i de flesta fall betalas av huvud-
mannens tillgångar. I de fall huvudmannens inkomster 
eller andra tillgångar understiger 2.65 basbelopp beta-
las arvodet av kommunen. 
 
Tillsynen över överförmyndarens verksamhet utövas av 
Länsstyrelsen. Även Justitieombudsmannen har i allt 
större utsträckning funnit anledning att granska över-
förmyndarnas verksamhet. 
 
Kommunen avgör själv om myndighetsutövningen ska 
skötas av en ensam överförmyndare eller av en nämnd 
med minst tre ledamöter. Vaggeryds kommun har valt 
att ha en överförmyndare. 
Det avtal om gemensam  hantering avseende överför-
myndarverksamheten i GGVV som tecknades 2011-01-
01 fungerar mycket bra. Avtalet innebär att hanteringen 
av ärenden sköts av det gemensamma kansliet i Vär-
namo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA 
KOMMUN-FULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL 
Genom en snabb och rättssäker handläggning av hu-
vudmännens ärende bidrar ÖF till en positiv bild av 
Vaggeryds Kommun. 
 
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE 
PWC:s revisionsrapport dat. Dec. 2013 visar på en bra 
fungerande verksamhet. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
Kommunens beslut om mottagande av ensamkom-
mande flyktingbarn kommer att ge ett större behov av 
Gode män. 
 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 
ÖF redovisar ett överskridande på 18 tusen kr. 
 
INTERN KONTROLL 
Genom en regelbunden kontakt mellan ÖF och kansliet 
säkerställs verksamheten. 
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
Målen har i väsentlig grad uppfyllts 
 
FRAMÅTBLICK 
Det krävs ökade insatser för att rekrytera Gode män 
och att ge bra utbildning. 
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Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd 
 

Ordförande: Monika Sporrong (s) 
Förvaltningschef: Ivar Pettersson 

Antal årsarbetare:10  
Nettokostnad totalt: 6 639 tkr  

Nettokostnad per invånare:502 kr  
 

 
Rödklöver 
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2013 

Budget 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Verksamhetens intäkter +5 346 +4 824 +4 858 +5 391 
Verksamhetens kostnader -11 985 -11 529 -11 829 -12 116 
Verksamhetens nettokostnader -6 639 -6 705 -6 971 -6 725 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 
Avskrivningar 0 0 0 0 
Resultat efter avskrivningar -6 639 -6 705 -6 971 -6 725 
Kommunbidrag +6 705 +6 705 +6 522 +6 315 
ÅRETS RESULTAT +66 0 -449 -410 
 
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 och lagen om bostads-
anpassningsbidrag etc. 
 
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 har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara 
för kalkning av sjöar och vattendrag och är ansvarig 
nämnd för naturvård och bostadsanpassningsbidrag. 
 
Nämnden skall uppmärksamt följa den allmänna ut-
vecklingen 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).  
 
NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA 
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL 
Nämnden har upprättat och avslutat två detaljplaner för 
bostäder. Nämndens kvalitetsarbete respektive nämn-

dens arbete med miljöprogrammet och klimat- och 
energistrategin stödjer kommunfullmäktiges övergri-
pande mål om handläggning respektive långsiktig håll-
barhet. 
 
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE 
Att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäk-
ras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckl-
ing bygger på insikten att naturen har ett skydds-
värde och att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl. 
 
Att med beaktande av den enskilda människans 
frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i da-
gens samhälle och för kommande generationer. 
 
Att i enlighet med miljöbalken förebygga och un-
danröja olägenheter för människors hälsa och mil-
jön.  
 
Att planläggning av mark- och vattenanvändning i 
kommunen sker på ett sådant sätt att en från ekolo-
gisk, social och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god naturhushållning främjas. 
 
Ökat miljömedvetandet hos alla. 
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Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
Det länsgemensamma projektet med inventering av 
misstänkt förorenade områden pågick och fortsätter. 
Samverkansområdet för luftkvalitetskontroll startades. 
Arbetet med ett nytt miljöprogram. Bygglov beviljades 
för två flerbostadshus i Vaggeryd och tillbyggnad av 
Hooks herrgård med en spa-anläggning. 
 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 
Bakom resultatet ligger ett gott arbete från personal och 
stor aktivitet inom verksamhetsområdena. Nämndens 
resultat ger ett överskott med 66 tkr för verksamhetså-
ret 2013. 
 
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA 
OHÄLSOTALEN 
Inga längre perioder med sjukfrånvaro finns på förvalt-
ningen. Sjukfrånvaron var låg. 
 
Personalredovisning 
Miljö- och byggnämnden har som verkställande organ 
miljö- och byggförvaltningen. På förvaltningen finns det 
sammanlagt elva tjänster. 
En livsmedelsinspektör projektanställdes under fyra 
månader.  
En bygginspektör anställdes efter en inspektörs hastiga 
bortgång. 
 
Utbildning – kompetensutveckling 
Ingår som en naturlig del av verksamhetsplanen med 
anledning av förändringarna i lagstiftning, förordningar 
osv. 
Nämnd och förvaltning har deltagit i konferensen – 
Klimatförändring – vad har hänt på 10 år och vad gör vi 
nu? på Högskolan i Jönköping.  
 
INTERN KONTROLL 
Nämnden har under 2013 tittat på leverantörsfaktu-
ror, tillsynsplanering och uppföljning av tillsynsar-
betet. 
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
Ärenden 
Under år 2013 har 923 ärenden diarieförts. Dessa är 
fördelade på 182 bygglov, 66 bygg/övriga, 87 bostads-
anpassningar, 35 lantmäteri, 6 strandskydd, 4 planer, 
58 administrativa, 169 hälsoskydd, 99 miljöskydd, 19 
naturvård, 44 renhållning, 133 livsmedel och 21 brand-
farlig vara. 
 
Statistik 2011 2012 2013 
Inkomna ärenden 1079 984 923 
Nämndbeslut 262 235 284 
Delegationsbeslut    
- Miljö 234 376 366 
- Bygg 288 389 422 
- Bostadsanpassning 71 78 65 
 
BYGG OCH PLAN 
Ha beredskap att anpassa och förändra fysiska 
planer för att tillgodose en ändamålsenlig sam-
hällsutveckling. 
Verka för en god byggnadskultur samt en god tä-
torts- och landskapsmiljö. 
 
Översiktsplanen 
En översiktsplan är en plan som visar kommunens syn 
på hur kommunen skall utvecklas. Varje kommun ska 
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommu-

nen. Översiktsplanen skall ligga till grund för beslut i 
kommunens nämnder och förvaltningar samt andra 
myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, till-
ståndsprövningar, osv. Översiktsplanen skall också ge 
information till kommuninvånare, företag och organisat-
ioner om hur kommunen ser på utvecklingen i olika 
delar i kommunen och vad som kan komma att hända 
där i framtiden.  
 
En översiktsplan ska i första hand hantera frågor om 
användningen av mark och vatten i kommunen. Det är 
också lämpligt att i planen beskriva andra frågor viktiga 
för kommunens utveckling. En översiktsplan skall också 
redovisa hur kommunen skall säkerställa riksintressen 
och allmänna intressen. Översiktsplanen tar fasta på 
material från grönplanerna och kommer att ersätta 
fördjupade översiktsplaner. 
 
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2012-
10-29 § 111. Översiktsplanen är överklagad hos kam-
marrätten som prövar ärendet. 
 
Detaljplaner 
Under 2013 färdigställdes 3 detaljplaner, en för cam-
ping och två för bostäder. 
 
Laga kraftvunna planer 2013: 
Södra Park 1:1 – nya bostäder vid kvarnen, Dammga-
tan  
Tiden 2-3 – Ändring av detaljplan 
Bondstorp 1:28 – Stug- och campingby 
 
Pågående detaljplaner: 
Gärahov 2:1 och Stödstorp 2:1 – gc-bro över Hjortsjön 
Kv Tor – nytt bostadsområde 
Kv Oden – nytt bostadsområde 
Kvardammen – nytt bostadsområde 
Tillägg Södra Park 1:1 – bostäder 
Pålen 1:1 kv Yxan – bostad 
Klevshult 1:121 – allmän plats 
 
Bygglov, bygganmälan och kontrollplaner 
Under år 2013 gavs 187 bygglov och av dessa var 25 
för verksamhet såsom industri/affärsändamål. Det har 
beslutats om 101 kontrollplaner/beslut om startbesked, 
9 strandskyddsdispenser och 170 slutbevis/besked. 
 
Under 2013 färdigställdes 15 nya lägenheter i kommu-
nen, varav 11 är villor. Vid årsskiftet 2013/2014 pågår 
byggandet av 53 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. 
 
BOSTADSANPASSNING 
Bostadsanpassningsbidrag skall användas till så-
dant som underlättar och möjliggör den funktions-
hindrades dagliga liv i hemmet. 
Målet har uppfyllts. 
 
Kommunen ska bevilja bostadsanpassningsbidrag för 
åtgärder, i och i anslutning till bostaden, för att männi-
skor ska kunna bo kvar i sina hem trots handikapp eller 
ålderdom. 
 
Antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har 
under året legat på en hög nivå. Nämnden bedömer att 
omfattningen av bidrag även i fortsättningen kommer att 
ligga på en hög nivå, eftersom många äldre bor kvar 
hemma. Avvikelsen i 2013 års budget är -84 tkr. 
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Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd 
 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 
Miljö- och byggnämndens måldokument är den 
tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fast-
ställer för varje år. Tillsynsplanen omfattar utöver 
tillsyn enligt miljöbalken även livsmedelslagen. 
 
Tillsynsplanen omfattar tillsyn enligt miljöbalken och 
livsmedelslagen. Uppföljningar som görs var 4:e månad 
visar att nämnden inte klarar att utföra planerad tillsyn i 
enlighet med planen. I planen planeras tillsynen av 
befintliga tillsynsobjekt. Tidsåtgången för händelsestyrd 
verksamhet, d v s inkommande ärenden, tillbud, rådgiv-
ning och information uppskattas bl a utifrån tidigare års 
resultat. Skillnad råder alltid mellan planering och utfört 
arbete. 
 
Uppföljningen av tillsynsplanen visar följande: 
Enligt tillsynsplanen var antalet objekt som planerades 
att besökas under 2013 och antalet gjorda inspektioner 
följande: 
 
 
Tillsynsområde 

Totalt 
antal  

objekt 

Tillsyns-
plan 
helår 

Tillsyn 
t o m 

dec 2013 
Miljöskydd 138 64 49 
Livsmedel 119 78 103 
Hälsoskydd 152 8 14 
 
Miljöskydd 
Miljö- och byggnämnden deltar i det länsgemensamma 
projektet med inventering av misstänkt förorenade 
områden vid pågående verksamheter, s.k. MIFO-
inventering. Under 2013 granskades nio inkomna MIFO 
fas 1 rapporter, fyra företag förelades om komplettering 
och två förelades om försiktighetsmått för att förhindra 
spridning av misstänkta föroreningar. Sju nya MIFO-
inventeringsärenden påbörjades genom förelägganden 
om inventering. Två ärenden angående sanering av 
förorenat område har handlagts, i det ena ärendet över-
klagades nämndens beslut och i det andra har sane-
ringen slutförts. Tre ärenden angående åtgärder inom 
misstänkt förorenade områden har behandlats. 
 
Miljö- och byggnämnden har handlagt 10 ärenden om 
ny/ändrad miljöfarlig verksamhet och tre om använd-
ning av bekämpningsmedel. Inkomna miljörapporter 
och årsrapporter för köldmediehantering har granskats. 
Miljötillsynen har till största delen varit händelsestyrd 
och endast en liten del av planerad tillsyn har kunnat 
utföras. 
 
LOVA-projektet avloppsinventering inom Hokaåns och 
Häråns avrinningsområden har slutredovisats och god-
känts av Länsstyrelsen. Inventeringsarbetet har fortsatt 
i den nordöstra delen av kommunen. Under 2013 har 
32 beslut tagits angående bristfälliga avlopp. Mycket tid 
har gått till handläggning och rådgivning gällande åt-
gärder av de bristfälliga anläggningarna. 115 inspekt-
ioner utfördes och 64 ansökningar om nya/ändrade 
avloppsanläggningar inkom under året.   
 
Förvaltningen har arbetat med 8 vindkraftsparker. Arbe-
tet med att ta fram en lanskapsanalys för kommunen 
pågår. 
 
Miljöinformation 
Miljö- och byggförvaltningen har under 2013 deltagit i 
framtagandet av nytt miljöprogram för Vaggeryds kom-
mun. Förslaget är nu på remiss till och med den 7 april 
2014. 
 

+E 
Tidningen +E delas ut 4 gånger per år till alla hushåll i 
Jönköpings län. Miljö- och byggnämnden är med och 
finansierar tidningen. +E står för Jönköpings läns vision 
att bli ett plusenergi län genom att minska energikon-
sumtionen och öka produktionen av förnyelsebar 
energi. E:et står också för ekologi, engagemang och 
entreprenörskap. 
CFC-broschyr 
Länsstyrelsen uppdaterade 2012 broschyren ”Regler för 
att minska klimatpåverkan och skydda ozonskiktet”. 
Miljö- och byggnämnden har skickat ut broschyren till 
ett 50-tal verksamheter samt uppmärksammat dem på 
att den 31 december 2014 träder användningsförbudet 
för HCFC i kraft. 
Energicentrum A6 
Förvaltningen har i samverkan med övriga fyra kommu-
ner, som står bakom Energicentrum A6, uppdaterat 
informationen i kommunmontern hösten 2013.  
 
Miljövårdspris 
Miljövårdspriset delades som vanligt ut vid kommun-
fullmäktiges årsavslutning i december. 2013 års pris 
gick till Kerstin Nordenstam, för sitt förtjänstfulla arbete 
med Kreativt Återanvändningscenter. 
 
Luftkvalitet 
I februari 2013 startade samverkansområdet för luftkva-
litetskontroll sin verksamhet och alla kommuner i länet 
deltar. 2013 har beräkning av halter av partiklar, kväve-
dioxid och bensen genomförts i fem gaturum i Vagge-
ryds tätort. Endast för partiklar överskreds miljökvalitet-
snormens nedre tröskel (dygnsmedelhalt) i två avsnitt 
på Jönköpingsvägen i Vaggeryds tätort. Beräkning av 
halter sker varje år (2013-2015) och 2014 ska mätning 
avhalterna genomföras.  
 
Skydda kommuninvånarna från hälsorisker och 
fusk i livsmedelshanteringen. 
Målet har uppfyllts, se tabell uppföljning av tillsynsplan. 
 
Hälsoskydd 
Tillsyn och provtagning har gjorts vid strandbaden. Ett 
bassängbad har besökts samt en solarieanläggning. 
Miljö- och byggförvaltningen deltog vid länsstyrelsens 
kartläggning av ”Rökfria skolgårdar”, och i samband 
därmed besöktes en skola i Vaggeryds kommun. För-
valtningen har handlagt 17 klagomål gällande bland 
annat skadedjur och bostäder. Totalt har 20 inspektion-
er genomförts. 
 
Livsmedel 
Miljö- och byggförvaltningen har deltagit i länsprojektet 
2013 ”Förpackningsmaterial”, där förvaltningen besökte 
6 verksamheter.  
Totalt kontrollerades 91 verksamheter under året, varav 
5 var tillfälliga verksamheter på Elmia Wood 2013. 
Nästintill samtliga av verksamheterna i årets tillsynsplan 
besöktes.  
Under Elmia Wood 2013 besöktes 6 verksamhetsutö-
vare och 18 av deras serveringar. 
Under året inkom 14 nyregistreringar av verksamheter 
samt 3 som gällde ändring av verksamhet. Återbesök 
har gjorts vid 6 verksamheter. 
 
NATURVÅRD 
För varje kalkningsprojekt finns måluppfyllelse 
vilka skall uppnås. Dessa mål är uppsatta i kalkplan 
för Jönköpings län. 
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Målet har uppfyllts men fortsatt kalkning måste ske för 
att bibehålla måluppfyllelsen. 
 
Kalkning 
Miljö- och byggnämnden har kommunfullmäktiges upp-
drag att ansvara för kommunens kalkningsverksamhet. 
Uppdraget innebär planering, spridning, spridningskon-
troll och recipientkontroll av sjöar och vattendrag. Det 
ekonomiska ansvaret omfattas också av uppdraget. 
Kommunen kan få 85 % av totalkostnaderna som stats-
bidrag. Resterande 15 % finansieras av kommunala 
medel.  
Kalkmängden som ska spridas justeras varje år. 
Avtalet om kalkningsentreprenad omfattar tiden  
2011–2014 och är upphandlad för nio kommuner. 
 
Av förvaltningen utfördes 307 provtagningar i recipient-
kontrollen. Provtagningarna sker vid högflöde. Resulta-
ten publiceras på kommunens hemsida. 
 
Natur- och miljöråd 
Rådet har under året hållit tre möten. 
 
Vårvandring och natur- och kulturdag 
I april genomfördes en vårvandring vid Häradsösjön i 
Store Mosse nationalpark. Vandringen leddes av Jens 
Mattsson från länsstyrelsen och ett 40-tal personer 
deltog.  
LONA-projektet som tekniska kontoret ansvarar för 
genomförde en natur- och kulturdag den 29 september 
2013 på friluftsgården i Vaggeryd med ett 50-60-tal 
besökare. Programmet var brett och innefattade bland 
annat att upptäcka naturen kring friluftsgården, väsen-
vandring och orientering. Miljö- och byggförvaltningen 
medverkade i planering och genomförande. 
 
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 2013 genomfört 13 tillsy-
ner enligt lagen om skydd mot olyckor i kommunala 
fastigheter samt 2 tillsyner enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor. Tillsyn har skett i vårdboenden, 
förvaltningsbyggnader, skolor och förskolor. Vid samt-
liga tillsyner har anmärkningar noterats. Det som man 
kan se som en generell brist är att man inte utför sys-
tematiskt brandskyddsarbete. Detta är alla fastighetsä-
gare/verksamheter skyldiga att utföra för att kunna 
komma upp i vad som kallas ett skäligt brandskydd. 
 
FRAMÅTBLICK 
2014 kommer att bli ett år med viktiga arbetsuppgifter 
när det gäller miljömålen och därtill hörande kvalitets-
mål. 
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 2014 redovisar att 
ytterligare en tjänst 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 bl a i Miljösam-
verkan 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 2013-07-01. 
 
 

 
 
DRIFTREDOVISNING, TKR Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Bokslut 2011 

Bygg och plan 2289 2206 83 2 185 1 996 
Bostadsanpassning 1100 1184 -84 1 535 1 626 
Miljö- och byggnämnd 425 538 -113 450 576 
Miljö- och hälsoskydd 2423 2243 180 2 333 2 058 
Naturvård 468 468 0 468 469 
 
TOTALT 

 
6705 

 
6639 

 
66 

 
6 971 

 
6 725 
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Kenth Williamsson (s) 
Förvaltningschef: Göran Svensson 

Antal årsarbetare: 30,5 
Nettokostnad totalt: 28 055 tkr 

Nettokostnad per invånare: 1 975 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturskolan Simhallen i Vaggeryd Miliseum 
 

 

 
RESULTATRÄKNING, TKR 

Bokslut 
2013 

Budget 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Verksamhetens intäkter +8 481 +6 172 +11 760 + 8 364 
Verksamhetens kostnader -35 185 -33 020 -37 215 -32 560 
Verksamhetens nettokostnader -26 704 -26 848 -25 455 -24 196 

Finansiella kostnader -284 -530 -151 -259 
Avskrivningar -1 067 -849 -924 -925 
Resultat efter avskrivningar -28 055 -28 227 - 26 530 -25 380 

Kommunbidrag +28 227 +28 277 +26 898  +25 852 
ÅRETS RESULTAT +172 0 +368 +472 
  

 
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 före-
ningar och studieförbund, samt att främja den allmänkultu-
rella verksamheten. Barn och ungdomsverksamheten skall 
särskilt uppmärksammas. 
 
NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUN-
FULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL 

Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun. 
En kulturstrategi skall upprättas för kommunen med 
utgångspunkt i Fenix Kultur- och Kunskapscentrum.  
Miliseums öppnande måste som en hörnsten i arbetet att 
uppfatta kommunen som en god kulturkommun. Digitali-
seringen av biografen i Vaggeryd, Hembygdsrådets arbete 
med kulturinventeringen- Hus för historia, och digitali-
seringen av Bissefällarsamlingen är andra bidrag för att 
uppnå målet gods kulturkommun. Ett förslag till kulturstra-
tegi för Fenix har tagits fram men behöver revideras ef-
tersom förslaget om flytt av biblioteket till Fenix 2 för att på 
så sätt samla all kulturverksamhet till en plats inte anam-
mades. 
Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och 
nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta 
kommunalekonomiska mål kan uppnås. 
Nämnden har även detta år lyckats nå målet budgetföljd-
samhet trots att det finns negativa avvikelser som verk-
samhetsmässigt är svårhanterbara. 
Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av 
öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbeva-
kande, nyfikna och med kraft kunna agera för kommu-
nen och dess invånares bästa. Jämställdhet och ett 
barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommu-
nala planeringen.  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet skiljer sig på flera 
sätt jämfört med andra nämndernas verksamhet. Verk-
samhet är frivillig vilket gör att det inte finns krav på att 

invånarna använder sig av dessa tjänster. Detta gör att de 
anställda måste ha ett öppet förhållningssätt för att nå 
invånarna. UG/UC är ett typexempel på verksamhet där 
man lyssnar och försöker tillmötesgå ungdomarnas öns-
kemål. Bibliotekets vänder sig också ut mot invånarna och 
tar också emot önskemål om media och förslag på ar-
rangemang.  
Kulturskolan måste vara lyhörd för att elever och deltagare 
ska trivas och sim- sporthallarna försöker möta besökarna 
och hyresgästerna önskemål. Kulturarrangemang görs 
ofta tillsammans med andra föreningar eller organisation-
er. När det görs strategier eller utredningar så bjuds be-
rörda in för att få in åsikter. Genom det särskilda bidraget 
får föreningarna möjlighet att utveckla sin verksamhet.  
Bratteborgs Ryttarsällskap har fått extra stöd vilket varit 
viktig ur ett ungdoms- och jämställdhetsperspektiv då de 
har många unga medlemmar, inte minst unga flickor. Bi-
draget till föreningsägda anläggningar har reviderats så de 
i högre grad prioriterar föreningar med mer ungdomsverk-
samhet. När det gäller omvärldsbevakningen så är den 
hög i de flesta av våra verksamheter. Eftersom det sker 
stora förändringar i samhället som påverkar verksamheten 
så är det viktigt ha uppsikt på det som händer i omlandet.  
Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv 
kommun att leva, bo och verka i.  
Kultur- och fritidsutbudet är i alla kommuner en faktor som 
bidrar till attraktionsvärdet så även i Vaggeryds kommun. 
De satsningar som gjorts inom kultur- och fritidsområdet 
under året är tex en mer utvecklande ungdomsverksamhet 
,Miliseum, Bissefällarsamlingen, digital bio, ökade anslag 
till idrottsplatser och föreningsanläggningar, höjd standard 
på kommunala badplatser, mm har alla haft en positiv 
inverkan på varumärket Vaggeryds kommun. 
Attraktivitet kan även vara händelser som är spännande 
och som man kan glädjas åt tex arrangemang, utmärkes-
ler, landskamper eller SM-tävlingar. Några sådana ar-
rangemang har varit förlagda till kommunen under 2013. 
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All kommunal handläggning skall ske effektivt och 
snabbt präglat av en hög serviceanda med respekt för 
lag och förordning.  

I den undersökning som gjorts av företaget Profitel om 
kommunal service via telefon och e-post framkom att Kul-
tur och Fritid väl motsvara de förväntningar som kan stäl-
las på telefonservice medan resultatet för E-postservice 
kan bli betydligt bättre. 
Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta 
strategiska klimatmål för långsiktlig hållbarhet.  
Förvaltningen arbetar med att systematiskt integrera mil-
jöfrågorna i verksamheten bl a genom att genomföra åt-
gärder som åligger nämnden i Energi- och klimatstrategin. 
Energikartläggningen av idrottsplatserna planeras till år 
2014. Förvaltningen är delaktig i den grupp som arbetar 
med att ta fram ett nytt miljöprogram. 
 
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE 
Utveckla det fysiska och det digitala biblioteket till en 
attraktiv mötesplats med en verksamhet av hög kvali-
tet. 
Biblioteken arbetar ständigt med att förbättra det fysiska 
biblioteket till en attraktiv mötesplats. Bla erbjuds olika 
typer av program för olika åldrar.  
På Vaggeryds bibliotek har det arbetats mycket med att 
anpassa möbleringen för att göra miljön trivsammare och 
mer flexibel. Arbetet har påbörjats med planeringen av ett 
s.k. maker space på Vaggeryds bibliotek, som kallas 
Skaparbibblan med en särskild del för barn, Barnhack.  
Vaggeryds bibliotek har utvecklat ytan kring lokalsamling-
en med bl.a. en skärm som visar gamla fotografier från 
bygden. 
När det gäller det digitala biblioteket, har en översyn av 
hemsidan gjorts och det arbetas målmedvetet med sociala 
medier. Tillsammans med företaget Axiell har det tagits 
fram en Arena Touch, en skärm där man kan se nya 
böcker, topplistor, senast återlämnat samt reservera. 
Skärmarna finns på biblioteken i Vaggeryd och Skilling-
aryd.  
Särskilda barn-ipads finns på biblioteken i Vaggeryd och 
Skillingaryd och Miljöhörnan på Vaggeryds bibliotek före-
nar också det digitala biblioteket med det fysiska biblio-
teket 
Bra och ändamålsenliga lokaler är av central bety-
delse för att kunna bedriva en kvalitativ fritidsgårds-
verksamhet. Lokalbehovet ses över för att hitta nya 
ändamålsenliga lokaler för verksamheterna i Vaggeryd 
och Skillingaryd. 
Arbetet med att finna ändamålsenliga lokaler för UC i 
Vaggeryd och UG i Skillingaryd pågår och är en del i arbe-
tet med strategin för den öppna ungdomsverksamheten.  
Fd Elverksförrådet i Vaggeryd är det alternativ som just nu 
är mest aktuellt för UC. Det finns även förslag på nya 
lokaler för UG i Skillingaryd. 
Folkhälsan har stor betydelse för människans välbe-
finnande. Kultur- och fritidssektorn har goda möjlig-
heter att bidra med en rad olika aktivitetsmöjligheter. 
Framförallt inom ramen för Folkhälsorådets arbete 
skall förvaltningen verka för att dessa aktivitetsmöj-
ligheter tas till vara.  
Folkhälsorådet har under året haft en låg profil med få 
samlingar. Landstinget har anställt en ny folkhälsoplane-
rare som varit på besök i kommunen för att diskutera folk-
hälsoarbetets framtid. ”Tillsammans för en jämlik hälsa” är 
arbetsnamnet för att hitta samverkansformer mellan olika 
aktörer i länet i denna fråga. En länsdialog genomförs 
under hösten 2013 och våren 2014 där bl a länets kom-
muner deltar. 
Planerna på FYS- fysisk aktivitet på recept -har inte kun-
nat prövas eftersom det behövs en motpart som kan skriva 
ut recepten för att sedan genomföras inom ramen för de 
aktiviter som föringslivet och kommunens kan erbjuda. 

Utveckla Fenix Kulturcentrum till en central kulturmö-
tesplats som är öppen för olika slags kulturverksam-
het. 

En kulturstrategi har tagits fram med förslag på olika åt-
gärder för att utveckla kulturverksamheten. I förslaget 
ingick bla flytt av biblioteket till Fenix 2 för att på det sättet 
samla kulturverksamheten till en plats. Det har visat sig att 
en flytt inte är möjlig och därmed ändras en av kulturstra-
tegins grundläggande hörnstenar. Strategin behöver därför 
revideras och anpassas till de nya förutsättningarna. Revi-
deringsarbetet är av resursskäl ännu inte påbörjat men är 
planerat att göras under 2014. 
Föreningarnas ungdomsverksamhet skall uppmuntras 
och stödjas. Som ett led i detta arbete skall hyresav-
gifterna ses över och ett förslag till 0-taxesystem i 
kommunala idrottsanläggningar för barn- och ung-
domsverksamhet tas fram. 
Nämnden har under året prioriterat översyn av bidraget till 
föreningsägda anläggningar för att uppmuntra de fören-
tingar som äger sina egna anläggningar och bedriver re-
gelbunden ungdomsverksamhet. 
Arbetet med att se över 0-taxesystem kommer att påbörjas 
när översynen av bidraget till föreningsägda anläggningar 
är avklarat. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 

 Miliseum invigs i september av landshövdingen  
 Biografen i Vaggeryd digitaliseras 
 Anslaget till idrottsplatserna ökar genom att skulder 

från 2012 skrivs av 
 Kultur- och fritidsnämnden övertar lokalbokningen av 

Fenix 2 
 Förslaget att flytta biblioteket i Vaggeryd till Fenix 2 

avslås 
 En miljöhörna invigs vid biblioteket i Vaggeryd 
 Sim- och sporthallen köper en el cykel som ett led i 

miljöarbetet 
 Bidraget till föreningsägda anläggningar höjs till de 

föreningar som bedriver regelbunden ungdomsverk-
samhet 

 Nämnden avsätter medel till Bratteborgs Ryttarsällskap 
för ny stallbyggnad 

 Hembygdsrådets kulturutredning - Hus för historia- 
överlämnas till kommunen 

 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 

Kultur- och fritidsnämnden har under 2013 tillförts en 
sammanlagd resursförstärkning på 700 tkr vilket innebär 
en ökning med 2,5 %. 2012 års resursförstärkning uppgick 
till 1 220 tkr eller +4,8 %.  
Årets resultat, som blev + 172 tkr, fördelat på gemensam 
administration + 293 tkr, fritid -12 tkr och kultur -109 tkr. 
Nämndens verksamhet har en nettoomslutning motsva-
rande 28 milj. kr, varav kostnader 36,5 milj. och intäkter 
8,5 milj. 
Årets överskott är 172 tkr och precis som tidigare år är 
överutnyttjande av anslag till idrottsplatserna bokfört som 
en fordran på nästkommande år, i detta fall 438 tkr.   
 
Nämnden och förvaltningens verksamhet visar ett över-
skott på 603 tkr. För nämndens del är det kontot till nämn-
dens förfogande (+388 tkr) som bidraget till överskottet 
medan nämndens övriga kostnader redovisar ett under-
skott ( -172 tkr). Förvaltningens kostnader är lägre än 
budget och resulterat i ett överskott på totalt + 77 tkr. 
 
Programmet anläggningar för utomhusidrott ( idrotts-
platser ) redovisar ett underskott på - 139 tkr. Anledning-
en till underskottet är att det anslagits sammanlagt 157 tkr 
för att skriva av 2012 års skulder som idrottsplatsförening-
arna har till kommunen.   
Även år 2013 har föreningarna använt mer av kommunala 
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medel än vad som har beviljats i förvaltningsbidrag. 
Movalla har förbrukat 34 tkr mer än beviljat och Vaggeryds 
IP 404 tkr. 
 
Sim- och sporthallsverksamheten, som omsätter sam-
manlagt drygt 12 Mkr, alltså 1/3 av nämndens budget, 
redovisar ett underskott på -88 tkr.  
Underskottet kan i första hand kopplas till inköp av städut-
rustning, vilket var nödvändigt att införskaffa i och med att 
städningen övergår i egenregi from årsskiftet 2013/14. 
 
Friluftsbadens budget har from 2013 förstärkts med 50 
tkr. Årets resultat blev + 32 tkr. Överskottet beror på en 
relativt lugn badsäsong utan behov av insatser som föran-
lett ekonomiska överraskningar. 
 
Resultatet för bowlinghallen blev ett underskott på -4 tkr. 
Ökade hyreskostnader men inga motsvarande ökade 
hyresintäkter från bowlingalliansen, är orsaken till bud-
getavvikelsen. 
 
Ungdomsverksamheten UC/UG redovisar ett överskott 
på + 49 tkr.  
Inom ramen för årets budget har kostnaden för att ta fram 
en strategi för den öppna ungdomsverksamheten kunnat 
finansieras, 
Personalkostnaderna har blivit lägre än budget medan 
övriga verksamhetskostander varit högre än budget.  
 
Anslaget föreningsbidrag redovisar ett överskott på + 
139 tkr.  
Anslaget till föreningsägda anläggningar har höjts vilket 
inneburit att ca 135 tkr har betalts ut i ökat anläggningsbi-
drag. Av den totala bidragssumman på knappt 1,9 milj har 
416 tkr fördelats i särskilt bidrag, vilket kunnat finansieras 
via överskott från övriga föreningsbidrag. Det återstående 
överskottet på 139 tkr är ett samlat överskott från samtliga 
föreningsbidrag. 
 
Biblioteksverksamheten redovisar en avvikelse mot 
budget på + 27 tkr i en budget som omsätter 5,5 Mkr. 
Konton som gått med underskott är personal och IT me-
dan lokal- och mediakostnader har gått med plus.  
 
Årets budget till allmän kulturverksamhet visar ett över-
skott på totalt 228 tkr. 
Anledningen till överskottet är bla att anslaget till kommu-
nal museiverksamhet på 100 tkr inte har använts fullt ut.  
Årets kostnad för Bissefällarutställningen har uppgått till 12 
tkr, vilket är 2 tkr över budget. 
Av det totala anslaget på 149 tkr till kulturminnesvård har 
126 tkr förbrukats. Anslaget har använts inom kulturarvs-
området med hembygdsrörelsen som ansvariga.  
Verksamheterna kulturarrangemang, övrig kulturverksam-
het och teaterverksamhet har resulterat i ett sammanlagt 
överskott på + 121 tkr. Orsaken till överskottet är att det 
under 2013 inte genomförts några större arrangemang 
som kulturveckan.  
Av det budgeterade anslaget på 90 tkr till kulturföreningar 
har hela anslaget förbrukats. 
Slutnotan för digitalisring av biografen i Vaggeryd uppgår 
till 381 tkr, alltså 19 tkr lägre än budget. 
Miliseums administrativa kostnader på ca 1,6 Mkr, har 
balanserats med ca 1 000 tkr via kommunala och statliga 
bidrag och 572 tkr i anslag ur nämndens budget. Medel 
som använts till personalkostnader.  
 
Det totala anslaget till studieförbunden är oförändrat 431 
tkr. Av årets anslag har 374 tkr förbrukats, vilket betyder 
ett resultat på + 58 tkr. Av budgeterade 343 tkr i kontantbi-
drag till studieförbunden har hela summan betalts ut. Lo-
kalsubventioner för hyra av kommunala lokaler och Fol-

kets Hus har gett ett överskott på 43 tkr. Anledningen till 
överskottet är färre hyrda timmar i dessa lokaler. Av an-
slaget till ungdomsaktiviteter återstår hela budgetsumman 
15 tkr. 
 
Kulturskolan redovisar ett underskott på -425 tkr. Detta 
beror i första hand på en oväntad nerdragning av näst intill 
all uppdragsverksamheten till skolan. Detta har inneburit 
ett tjänsteöverskott som innebär att personalneddragning-
ar behöver göras om inte uppdragsverksamheten åter-
kommer. Personalkostnaderna är den post som helt domi-
nerar kulturskolans budget. 
Intäkter från den frivilliga verksamheten har minskat med 
ca 20%. Anledningen beror i första hand på en förskjutning 
av elevdeltagandet från individuell undervisning till ämnen 
med gruppundervisning, vilket inneburit lägre intäkterna, 
eftersom terminsavgifterna för gruppundervisningen är 
lägre. 
Projekt INFRA, samarbetsprojektet mellan GGVV-
kommunerna, som Vaggeryds kommun står som projektä-
gare till och avser integrationsfrågor, har omsatt 1,4 milj. 
Samtliga dessa kostnader förväntas finansieras med me-
del från EU och kommunalt försörjningsstöd. Detta innebär 
att verksamheten inte haft någon ekonomisk påverkan på 
nämndens budget. 
 
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA 
OHÄLSOTALEN 

Undvika att medarbetarna blir sjuka pga. arbetet. 
Det är svårt att i varje enskilt fall bedöma orsaken till sjuk-
frånvaro och vad som är relaterat till själva arbetet. Den 
huvudsakliga bedömningen är att arbetet inte har förorsa-
kat någon sjukfrånvaro. Det finns undantag där hög ar-
betsbelastning lett till långtidssjukskrivning. 
Förebyggande friskvårdsarbete uppmuntras. 
Kommunens policy är ” att uppnå och bevara fysiskt, psy-
kiskt och socialt välbefinnande, att må bra, i arbetet och på 
fritiden”. Alla anställda inom kommunen har möjlighet till 
subventionerad friskvård. Subventionen är 50 % eller max 
500 kr/år. Det är tre anställda inom förvaltningen som har 
utnyttjat denna möjlighet. 
Våra anställda skall vara oberoende av tobaksproduk-
ter. 
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 ej heller 
snuset. 
 
INTERN KONTROLL 
Uppföljning av lönehanteringen inom förvaltningen 
enligt de centrala lönerutinerna. 

Uppföljningen av lönehanteringen har genomförts via 
Personec och den information som kan hämtas där. De fel 
som upptäckts har rättats till och i något fall även delgivits 
nämnden. 
Uppföljning av rutiner för tillbud och olycksfall inom 
verksamheterna bibliotek, kulturskola, sim/sporthallar 
och ungdomscafé, 
Rutiner finns för hantering av dessa typer av händelser 
inom de verksamheter som är nämnda. 
Några tillbud och olyckshall har inte rapporterats under 
året. 
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 

Gemensam administration 
Arbeta med visionsdokumentet ”Kulturskolan 2015”. 
Nämnden har påbörjat arbetet dokumentet ”Kulturskola 
2015”. Arbetet har varit upplagt på så sätt att nämndens 
ledamöter har varit samlade vid två tillfällen och grupper 
diskuterat den framtida verksamhetsinriktningen. Arbetet 
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fortsätter under 2014 då ett slutdokument kommer att 
presenteras. 
Arbeta med kompetensutveckling genom kunskap och 
inspiration inom något eller några av nämndens verk-
samhetsområden. 
Nämnden har under året tagit del av olika verksamhetsom-
råden med avsikten att uppnå ökad kunskap och inspirat-
ion för framtiden. Det gäller bla kommunens vision, värde-
grund och kvalitetsarbete, Hembygdsföreningarnas arbete 
med Kulturhistorik utredning eller Hus med historia. Vidare 
arbetet med Kulturstrategi för Fenix samt kulturskola 2015. 
Nämnden har besökt Vandalorum för att få en bild av 
verksamhetens omfattning och betydelse för regionens 
utveckling. Enskilda ledamöter har deltagit i olika samling-
ar som förhoppningsvis skapat insikt och inspiration tex 
Kulturting, Konstnärlig utsmyckning eller enprocentsre-
geln, Utvecklingsdagarna, den praktiska Fritids- och ung-
domspolitiken. 
 
Idrottsplatser och rörligt friluftsliv 
Riskanalyser görs på kylanläggningarna för bandy-
bana och ishall. 
En riskanalys i dess helhet är inte framtagen. Ett par sär-
skilt utsatta riskområden har dock åtgärdats på Vaggeryds 
IP. Det gäller fria utrymningsvägar i maskinrum samt till-
gång till personlig skyddsutrustning i maskinrummet. 
Verka för ökad kompetens bland personalen som ar-
betar på idrottsplatserna. 

Idrottsplatsföreningarna har ansvaret för att personalen 
kompetensutvecklas. Vaktmästaren på Vaggeryds IP har 
genomgått förarutbildning på ismaskin och hur man gör is 
på bästa sätt.  
Inventera behovet av upprustning av elljusspåren i 
Vaggeryd och Skillingaryd. 
Inventeringen av elljusspårens status är påbörjad med ett 
konstaterande att det finns två fungerande elljusspår i 
kommunen. Av dessa två spår är det belysningen vid 
spåret i Vaggeryd som har störst behov av att åtgärdas. 
Långsiktigt är det mest riktiga att byta hela elbelysningen 
allt från stolpar, elkabel till armaturer. Nämnden har i inve-
steringsplanen föreslagit att det under nästa mandatperiod 
avsätts 750 tkr för byte av belysning på elljusspåret i Vag-
geryd. 
Utreda möjligheten till särskilda ridspår med hjälp av 
Hästrådet och LRF 

Vaggeryds SOK och kommunens hästråd har tagit initiativ 
till en samling för att diskutera behovet av ridspår i första 
hand i området runt Friluftsgården i Vaggeryd. Möten har 
hållits mellan berörda parter och förslag har presenterats. 
Under våren 2014 förväntas förslag på ridvägar presente-
ras för nämnden. 
 
Sim- och sporthallar 
Årets verksamhet nådde inte till målet 50 000 bad. Besök-
stalet blev 44 457 st.  Det är en minskning på ca 5400 
badgäster mot året innan. Det är framförallt skolan som 
har minskat badlektioner med ca 3600 elever.  
Ungdomsbaden i Vaggeryd har ökat samtidigt som sim-
skolorna har något färre deltagare. 
I Skillingaryds simhall är det simskolor och årskort för 
vuxen som har minskat.  
Fördelningen totalt på simhallarna blev: 
Vaggeryd 30 767 badgäster, Skillingaryd 13 690 badgäs-
ter. 
En miljöanalys genomförs av sim- och sporthallsverk-
samheten  
Arbetet har påbörjats och förväntas vara klar att redovisas 
under våren 2014. 
Ett beslutsunderlag tas fram för utökade tider av all-
mänhetens bad vid simhallen i Vaggeryd. Detta under 
helger samt under sommarperioden.  
Ett underlag har överlämnats till nämnden under våren 

2013. Bedömningen är att med nuvarande resurser är det 
inte möjligt att erbjuda allmänheten bad under helger och 
sommarperioden. Nämnden planerar att ta upp frågan på 
nytt för att möjliggöra helgöppet vid simhallen i Vaggeryd. 
 
Friluftsbad/camping 
En klassificering av badplatsernas kvalité görs samt 
en åtgärdsplan med prioriterade åtgärder redovisas. 
Utredningen är genomförd och redovisad för budgetbe-
redningen och nämnd. 
En utredning görs om den kommunala campingverk-
samhetens framtida inriktning.  

Utredningsarbetet är inte påbörjat om Hjortsjöns campings 
framtid. En anledning till att arbetet inte har påbörjats är 
det pågående planarbetet för en bro över Hjortsjön. 
En avgörande faktor för campingens framtid är om cam-
pingmark kommer tas i anspråk för bron över Hjortsjön. 
 
Bowlinghall  
Genomföra de beslut som fattats i bowlingutred- 
ningen. 
Arbetsmiljöverket har ställt krav att arbetsmiljöförbättrande 
åtgärder måste göras i bowlinghallen. Det är åtgärder som 
skall öka säkerhet på den maskinella utrustningen. Åtgär-
derna är planerade att utföras efter det att bowlingsä-
songen är avslutad våren 2014.  
Framtiden för bowlinghallen finns belyst i en särskild ut-
redning som är tänkt att behandlas i nämnden under 2014. 
 
Ungdomsverksamhet 
Ungdomsstrategin – uppföljning av verksamheten 
med utgångspunkt från strategins innehåll och intent-
ioner 
Vi har inte kommit helt i mål med detta arbete. Det på-
gående kompetensutvecklingsprojektet för fritidsledare i F-
län kommer förhoppningsvis att ge oss mer kött på benen 
för att kunna följa upp verksamheten. Nästa steg i arbetet 
blir att forma en framtida organisation för verksamheten. 
Utökade öppettider vid UC i Vaggeryd under eftermid-
dagar med målgrupp yngre ungdomar 

Våren 2013 genomfördes prov med eftermiddagsverk-
samhet på tisdagarna. Det finns planer på att permanenta 
detta våren 2014.  
Vuxenvandringarna utvärderas och fortsätter under 
2013 i samma omfattning som under 2012 

Vandringarna har genomförts planenligt i Skillingaryd och 
Vaggeryd under sju helger under månaderna juni och 
augusti. 
 
Föreningsbidrag 
Följa upp hur de föreningar som antagit en drog och 
mobbningspolicy efterlever de framtagna planerna 
och hur de redovisas i föreningens årsbokslut.  

De föreningar som antagit en drog- och mobbningspolicy 
har uppmanats att i sina verksamhetsberättelser beskriva 
hur föreningen arbetat med frågan. 
Ett antal föreningar har redovisat sitt arbete, några relativt 
utförligt andra mer kortfattat. 
Det är dock svårt att få föreningarna att följa denna upp-
maning, vilket inneburit att flertalet föreningar valt att inte 
nämna något om sina åtgärder i årsberättelserna. 
Något egentligt arbetet med uppföljning av föreningarnas 
drog och mobbingpolicy har inte gjorts under året. Anled-
ningen är den rådande arbetssituationen inom förvaltning-
en. 
Fullfölja och slutföra projekt INFRA genom att skapa 
kontaktytor mellan föreningslivet och olika invandrar-
grupper  
Projekttiden för INFRA är förlängd och kommer att pågå 
tom mars 2014. Vid årsskiftet 2013/14 var 10 praktikanter 
utplacerade i olika föreningar i kommunen. 
Det totala antalet personer som varit ute på praktik under 
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projekttiden är 28. ( 16 kvinnor och 12 män ). 
Ordna minst en föreningssamling. 
En föreningsträff ordnades under november med ett 80-tal 
deltagare som representerade ett 30-tal föreningar. Före-
läsare var Magnus Carlsson som föreläste med temat 
engagemang i föreningslivet. 
 
Biblioteksverksamhet 
Biblioteken har lånat ut 68 763 medier. Det är en minsk-
ning med 9 352 lån. Hoks bibliotek är det enda bibliotek 
som inte minskat utlåningen. Den enda medietyp som ökar 
är e-böcker, men detta uppväger inte den allmänna ned-
gången av lån. Det är svårt att säga vad den kraftiga 
minskningen beror på. En faktor kan vara att färre skol-
klasser besöker biblioteken. En liknande tendens har setts 
i flera kommuner. 
Se över möjligheterna till helg- och meröppet på 
biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd 
Möjligheterna till meröppet finns, eftersom det går att an-
vända sig av befintligt larmsystem. Något av biblioteken 
kommer att genomföra meröppet under 2014. Eftersom 
satsningen görs på meröppet, planeras inte för helgöppet, 
som skulle påverka öppethållandet andra dagar. 
En plats färdigställs på biblioteket i Vaggeryd, för att 
på ett modernt och visuellt sätt förmedla miljöinform-
ation. Informationssättet skall vara modell för övriga 
bibliotek. 
En Miljöhörna invigdes på Vaggeryds bibliotek i samband 
med Earth Hour-dagen den 23 mars. Arbetet med en lik-
nande Miljöhörna på biblioteket i Skillingaryd är inlett och 
förväntas stå klar under 2014. 
 
Kulturverksamhet  
Etapp 2 i revideringen av den kulturhistoriska utred-
ningen påbörjas, vilket innebär sammanställning av 
det inventerade materialet 

Hembygdsrådet har till nämnden överlämnat och redovisat 
det utredningsmaterial som tagits fram under namnet Hus 
med historia. Nästa steg i arbetet, etapp 2, är tänkt att bli 
en bearbetning av inventeringsmaterialet som kommer att 
ligga till grund för en reviderad kulturhistorisk utredning. 
Detta arbete är ännu inte påbörjat. 
Bissefällarsamlingen utvecklas och marknadsförs.  
Leader har beviljat Bissefällarutställningen bidrag till digita-
lisering av visningsfunktionen med sk fotovisare. Den nya 
visningstekniken är tagen i bruk. Detta innebär en klart 
förbättrad service för besökaren att få bra information om 
utställningen.  
Undersöka möjligheten att införa elektronisk kultur-
samordning innebärande att arrangörer av kulturar-
rangemang själva kan lägga in evenemang i en 
elektronisk kalender. 
En ljusning kan skönjas i detta ärende. Kommunlednings-
kontoret har meddelat att det är tekniskt möjligt för olika 
arrangörer/föreningar att själva lägga in arrangemang i en 
särskild databas för turism och evenemang.  
Nämnden stödjer minst ett kulturarrangemang som i 
första hand vänder sig till ungdomar.  
Kulturarrangemang som i första hand vänder sig till ung-
domar är inte genomfört under året.                    
Siktet är instället på 2014 års konst-och kulturhelg med en 
särskild satsning på ungdomskulturen. 
 
Studieorganisationer 
Ordna en samling med studieförbunden för att disku-
tera gemensamma frågor. 
Någon träff med studieförbunden har inte hunnits med. 
Anledingen är den rådande arbetssituationen inom förvalt-
ningen. 
 
Kulturskola 
Kulturskolan har under året haft genomsnittligen 381 del-

tagare, vilket är en lägre siffra än året innan. Motsvarande 
siffra år 2012 var 417. Av årets 385 deltagarna har 281 
spelat ett instrument medan 100 deltagit i övrig verksam-
het tex dans. Uppdragsverksamheten till skolan har varit 
på en mycket låg nivå. 
Samspelet i orkestrar, ensembler, grupper, och mel-
lan våra olika ämnen lyfts fram som den viktigaste 
verksamhetsinriktningen. Utgångspunkten är svaren i 
en elevenkät och initierar 4-5 olika nya samspelsfor-
mer. 
Ett antal nya samspelsformer har prövats under vårterminen 
och omstruktureringen av Kulturskolans verksamhet, som vi 
inför och provar under verksamhetsåret 2013-2014, ger 
ytterligare möjligheter att lyfta fram samspelet som den 
viktigaste verksamhetsinriktningen.  
Exempel på nya samspelsformer är: Rockgruppen, pop-
gruppen, tangentorkestern, Musikal 1, nybörjarorkestern 
UPPTAKT för nya stråkar och blåsare med komp, Stråk- 
och flöjtensemble, Jazzgruppen, VGV Ungdomsstorbandet i 
samarbete med Gnosjö och Värnamo musik- och kultursko-
lor. 
Dessutom ger den, från höstterminen, nystartade musik-
grundskolan grunden för en utveckling av samspelsfor-
merna inför framtiden. 
Vid genomförandet av Novemberfest 2013 var målet att 
hitta en röd tråd genom programmet som alla ämnesgrup-
per kunde hitta samarbetsformer kring. Det blev en verklig 
samarbetsmanifestation. 
Kulturskolan är beredd att återuppta det påbörjade 
men just nu vilande arbetet med en ”estetisk platt-
form” i samarbete med grundskolan, fritidshemmen 
och förskolorna. Ambitionen är att använda gemen-
samma resurser inom estetisk verksamhet på ett mer 
ekonomiskt och strategiskt sätt. Kulturskolan är ”re-
surscentrum” för denna plattform och är med och 
genomför ett par gemensamma projekt inom ramen för 
detta samarbete. 
Steg har tagits i samtal med bun-förvaltningen omkring 
”estetisk plattform” och ett mer långsiktigt samarbete med 
alla olika stadier i skolvärlden, men ingen öppning har 
hittills funnits för en djupare dialog och planering. 
 

FRAMÅTBLICK 

Allmänkultur – Något beslut om kulturstrategins inriktning 
för Fenix kultur- och kunskapscenter har ännu inte kunnat 
fattas. Anledningen är att strategins förslag att flytta biblio-
teket till Fenix 2 inte har kunnat fullföljas. Detta betyder att 
strategin behöver arbetas om och anpassas till rådande 
förutsättningar. 
Under 2014 kommer arbetet att fortsätta med en digital 
kultursamordnare med möjlighet att för arrangören att själv 
lägga in kulturarrangemang i elektronisk kalender. 
En konst och kulturhelg kommer att genomföras under 
oktober som inledning på en kulturvecka och som avslutas 
med Smålands kulturfestival. 
Nämndens mening är att biblioteken i Vaggeryd och 
Skillingaryd skall vara attraktiva mötesplatser och sam-
hällsinformationscenter där modern medieteknik skall 
erbjudas besökarna. Utvecklingen mot meröppna bibliotek 
går allt fortare liksom teknikutvecklingen.  
E-böcker är en stor fråga. Förhandlingar förs mellan SKL 
och olika förlag för att hitta en modell som gör att biblio-
teken kan tillhandahålla e-medier.  
Teknikutveckling både vad gäller mjukvara och hårdvara 
kommer att påverka bibliotekens verksamhet och kostna-
der framöver. Att integrera det digitala med det fysiska 
rummet är en viktig fråga. Teknikutvecklingen är även 
fortsättningsvis något som kommer att kräva investeringar. 
Något som diskuteras mycket i biblioteksvärlden just nu är 
bibliotekens roll i samhället, bibliotekens och bibliotekari-
ernas roll i underlättandet av kunskapsskapande. Biblio-
teken förmedlar inte bara medier, utan kunskap skapas på 
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biblioteken, lärande sker kollaborativt, t.ex. i maker space 
och/eller digitala labb.  
Idrottsplatserna – En stor utmaning är att komma tillrätta 
med det ekonomiska läget som idrottsplatserna befinner 
sig i. Den utredning som gjorts för att uppnå en långsiktigt 
hållbar driftsekonomi kommer förhoppningsvis bli vägle-
dande i detta arbete.  
En av kultur- och fritidsnämndens viktigaste framtidsfrågor 
är att skapa en väl fungerande fritidsgårdsverksamhet. 
Under 2014 kommer ytterligare en fritidsledare att anstäl-
las. De närmsta åren innebär ett fortsatt arbete att ut-
veckla den öppna ungdomsverksamheten både lokal- och 
verksamhetsmässigt. Det finns ett stort behov av att finna 
nya lokaler för verksamheten i Vaggeryd och Skillingaryd. 
Mest aktuellt är att ta över FD Elverksförrådet i Vaggeryd 
för den öppna ungdomsverksamheten. 
Föreningslivet – Föreningsverksamhet, såväl inom fritids- 
som kulturområdet, är basen i det verksamhetsutbud som 
erbjuds allmänheten. Det är ur detta perspektiv angeläget 
att stödet till de ideellt arbetande förningarna stärks. En 
utredning om förenklat bidragssystem sk nolltaxa, i kom-
munala lokaler kommer att utredas. 
Under 2013 har nämnden fördjupat sig i kulturskolans 

verksamhet vilket innebär att en ny stratregi tas fram. 
Detta arbete kommer att fortsätta under 2014 och mynna 
ut i dokumentet ”Kulturskola 2015”. 
Museiverksamhet – Arbete pågår med att undersöka 
möjligheten att flytta Bissefällarsamlingen från Skillingehus 
till Västra lägret. Beslut i om detta förväntas fattas under 
2014. 
Sim- och sporthallar – Nämndens ambition är att from 
hösten 2014 kunna erbjuda allmänhetens bad under hel-
ger i Vaggeryds simhall.  
Simhallen i Vaggeryd är uppskattad av många men tidens 
tand gör att behovet av renovering ökar. För att Vaggeryds 
simhall skall kunna behålla sin attraktivitet behöver verk-
samheten utvecklas. Det är i första hand målgruppen 
barnfamiljer som måste erbjudas en mer tilltalande och 
ändamålsenlig vattenmiljö. En vattenattraktion för de  
minsta är vad som står högst på önskelistan. 
Skate/Spontanidrott - Runt omkring i landet blir det allt 
vanligare att det skapas platser för spontanidrott. Möjlig-
heten att kunna röra på sig utan att behöva passa tider 
och utan att det kostar något har gjort att spontanidrotts-
platserna blivit populära. En spontanidrottsplats planeras 
på Slätten i Skillingaryd. 

 
 
 
 

 
 
 

 Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Bokslut 2011 

Kultur/fritidsnämnd/förvaltning 2 043 1 750 293 1 408 1 575 
Idrottsplatser 4 530 4 669 -139 4 436 4 253 
Sim- och sporthallar 6 699 6 785 -88 6 907 6 388 
Friluftsbad/Camping 288 256 32 253 253 
Bowlinghall 125 129 -4 178 125 
Ungdomsverksamhet 1 749 1 700 49 1 662 1 521 
Föreningsbidrag 1 875 1 736 139 1 778 1 980 
Biblioteksverksamhet 5 415 5 388 27 5 071 4 899 
Kulturverksamhet 1 926 1 698 228 1 367 1 031 
Studieorganisationer 431 373 58 374 394 
Kulturskola 3 146 3 571 -425 3 095 2 961 
 
TOTALT        

 
28 227 

 
28 055 

 
+172 

 
26 529 

 
25 380 
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*   Skillingaryds sim- och sporthall har varit stängd under 8 månader år 2010 och 2011 för renovering. 
** Inkl Bissefällarns samling, som betraktas som ett konstverk – innehållande 400 alster. 

 
NYCKELTAL 

Bokslut 
2013 

Budget 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Bokslut 
2010 

Bokslut 
2009 

Idrottsplatser,        

Bandybana, Ishall. verk tim 2 200 2 200 1 960 1 960 2 080 2 020 
Fotbollsplaner, friidrott   2 600 2 600 2 840 2 600 2 760 2 790 
Kostnad kr/tim 910 910 910 916 869 912 
       
Simhallar        

Antal bad 44 457 50 000 49 901 42 551* 41 576* 47 387 
 varav skolbad 13 614 17 000 17 274 13 651 14 103 16 271 
Verksamhetstimmar, antal 4 695 4 800 4 758 4 374 4 435 4 694 
Allmänhetens bad /tim 14,1 14,0 13,8 15,1 14,1 14,1 
Skolbad /tim 5,5 7,0 6,9 5,5 5,7 6,5 
Sporthallar        

Allmänhet, föreningar mfl,  verkstim 5 079 5 700 5 578 5 743 5 723 5 366 
Skolan 5 696 3 700 3 738 3 378 3 738 3 738 
Sim- och sporthallar       

Bruttokostn.sim+sport/verktim 862 800 871 831 765 786 
       
Friluftsbad       

Antal bad  5 5  5 5 5 5 
Kostnad/badplats 51 200 57 200 50 600 50 600 52 000 55 500 
       
Ungdomsverksamhet       

Antal verksamhetstim 1 050 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Kostnad/tim 1 619 1 722 1 617 1 521 1 161 1 134 
Antal besök 8 000 8 000 7 900 7 900 7 500 7 900 
Besök/verksamhetstimma 7.6 8,0 7,9 7,9 7,5 7,9 
       
Föreningsbidrag       

Verksamhetsbidrag/förening 6 820 8 085 9 280 9 140 8 103 9 800 
Bidrag/föreningsägd anläggn. 13 325 17 100 19 200 14 035 14 482 14 413 
Bidrag/kulturförening 10 560 7 000 6 950 6 100 4 500 4 722 
       
Biblioteksverksamhet       

Antal lån 68 763 75 000 78 756 75 518 71 882 74 805 
Antal lån/invånare 5,2 5,8 6,0 5,7 5,5 5,7 
Kostnad/lån 78:35 70:00 64:38 64:90 70:90 64:00 
Öppettimmar 4 059 4 700 4 082 4 164 4 660 4 720 
Kostnad/öppettim 1 327 1 117 1 242 1 177 1 093 1 014 
       
Offentlig konst       
Antal konstverk, löskonst ** 340 330 331 325 306 290 
 
Studieförbund       

Antal studieorganisationer 9 8 9 9 9 8 
Antal deltagartimmar 152 665 145 000 160 405 150 659 140 958 127 976 
Kommunalt bidrag/delt.tim 2:25 2:35 2:14 2:28 1:72 2:36 
       
Kulturskola       
Antal elever, exkl rockstudio 381 360 417 368 373 351 
Nettokostnad/elev 9 372 8 241 7 422 8 046 6 477 6 509 
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Ordförande: Martin Gunnarsson (s) 
Förvaltningschef: Anders Wahlgren 

Antal årsarbetare: Inga anställda 
 
 

   
Arbete efter Simone              Ett minne blott                                         Nya ändamålsenliga lokaler 
 
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2013 

Budget 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Verksamhetens intäkter 40 607 38 472 39 891 +41 774 
Verksamhetens kostnader -33 570 -31 428 -32 449 -34 117 
Verksamhetens nettokostnader 7 037 7 044 7 442 +7 657 
Finansiella kostnader -634 -838 -639 -652 
Avskrivningar -4 527 -4 670 -4 644 -4 959 
Resultat efter avskrivningar 1 876 1 536 2 159 +2 046 
Bokslutsdispositioner 56 56 +56 +56 
Resultat efter bokslutsdispositioner 1 932 1 592 +2 215 +2 102 
Avsättning resultatregleringsfond +432 +92 +715 +602 
 
 
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 Gisla-
veds och Gnosjö kommuner. Elverkets verksamhet regle-
ras 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. 
 
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE  
 
Vaggeryds Elverk tillgodoser kundernas behov av elnä-
tanslutningar för uttag och inmatning av elenergi. Enligt 
en analys gjord för hushållskunder är Elverket konkur-
renskraftigt i jämförelse med andra aktörer inom Vagge-
ryds Kommun. 
 
Det pågående arbetet med att kvallitetsäkra leveranserna 
på lansbygd visar tydlig framgång genom allt färre av-
brott. Under 2013 har hela 13,5 km högspänningskabel 
förlagts. Återstår cirka 47 km som vi har för avsikt gräva 
ned senast 2018. 
 
Genom vår lokala närvaro och goda beredskap samt 

samverkan med Vattenfall svarar vi för en god och allsi-
dig service för kunderna.  
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
 
Den överskuggande händelsen under 2013 har varit 
byggnation och flytt till nya kontors- personal- och för-
rådslokaler.  
 
Kablifiering av landsbygden har varit omfattande. Hela 
13 500 m högspänningskabel har förlagts i mark och  
8 100 m friledning har tagits bort. 
 
De stormar som inträffade i slutet av året ledde till få och 
korta avbrott för våra kunder tack vare goda insatser från 
personalen. 
 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 
 
Vaggeryds Elverk redovisar ett resultat på 1 932 tkr per 
31/12 2013, 340 tkr bättre än budget. Av resultatet över-
förs 1 500 tkr till kommunen och 432 tkr behålls i den 
egna verksamheten.  
 
Bidragande orsaker till att nätverksamheten visar ett bra 
resultat är högre nättransitering än väntat från såväl ef-
fektkunder som säkringskunder. Engångskostnader i 
samband med flytt, högre kostnader för drift och under-
håll av elnätet kompenseras av lägre kostnader för drift-
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störningar och lägre kostnader för mätinsamling som nu 
fungerar allt bättre.  
 
Investeringar uppgår till 9,4 Mkr att jämföra med de bud-
geterade 8,0 Mkr. Upprinnelsen är delvis att vissa arbe-
ten gled över årsskiftet 2012/2013 och att vi därför inte 
hann med det vi avsåg under 2012. Under 2013 har i 
stället väderleken varit mer gynnsam och arbetet har 
kunnat fortskrida ända fram över årsskiftet. 
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
 
Arbetet att bygga ett elnät som är mindre känsligt för 
störningar fortsätter att ge resultat. Även de stormar som 
drabbade södra Sverige i slutet av 2013 medförde relativt 
begränsade störningar. Ett fåtal kunder var strömlösa mer 
än 12 timmar.  
 
Ytterligare en bidragande orsak till den goda tillgänglig-
heten är de insatser som gjorts i form av intensifierad 
röjning av linjegator.  
 
De mest omfattande kabelarbetena har gjort vid Bom-
berga-Gettrabo-Yabäcken, Ledås-Galtås, Tunabo-Rasjö-
Palsbo och Grälebo-Buddebo-Strängsbo.  
 
Alla kundkategorier effektkunder som säkringskunder har 
ökat sitt uttag jämfört med 2013. 
 
Intresset för småskalig elproduktion ökar allt mer. Vagge-
ryds Energi AB är en av Elverkets kunder som har beslu-
tat föregå med gott exempel och byggt en solcellanlägg-
ning på det nya förrådets tak. Med sina 42 kW och 265 
kvadratmeter är det den största anläggning för solenergi 
som uppförts i Jönköpings län under året. Redan i de-
cember visade det sig att energi gick ut på nätet en helg-
dag med låg egenförbrukning. 
 
Staten önskar främja produktion av förnyelsebar el även i 
liten skala, ett exempel är det bidrag för solcellinstallat-
ioner som ges (35 % av kostnaden under 2013). Samti-
digt sätter skattemyndigheten sig till motvärn då de öns-
kar skatteintäkter för all elproduktion.  

Frågan om så kallad ”nettodebitering” där förbrukad ele-
nergi skall kunna kvittas mot producerad elenergi har 
utretts. Förslag finns nu att i stället låta konsumenten 
ansöka om skattereduktion med cirka 60 öre/kWh av det 
som matats ut på nätet. Om det beslutas enligt detta 
förslag så torde Elverket sluta tillämpa nettodebitering.  
 
FRAMÅTBLICK 
 
Enligt det nyligen antagna reglementet skall Vaggeryds 
Elverks bedriva en förnyelse av elnätet i en takt som 
elverkets ekonomi medger men med målsättningen att 
risken för väderrelaterade störningar minimeras till näst-
kommande mandatperiods slut. Därför fortsätter kablifie-
ringen under 2014.  
 
Den så kallade ”förhandsregelringen” där elnätsbolagen 
intäktsram skulle sättas i förväg i stället för att kontrolle-
ras i efterhand är fortfarande föremål för juridisk prövning. 
Det är lite konstigt att diskutera nätavgifter 2012 som en 
framtidsfråga men så är det. Energimarknadsinspektion-
en som i debatten hotat elnätskunderna med fyrtiopro-
centiga kostnadsökningar fick bakslag i Förvaltningsrät-
ten som bl.a. fann att det saknades grund att ha en slags 
karenstid på 16 år för intäktökningar, vilket också verkar 
hämmande på investeringsviljan.  
 
Oberoende av denna process har Vaggeryds Elverk 
beslutat att även 2014 behålla oförändrade nätavgifter. 
 
Av allt att döma kommer kundkontakter från elnätsverk-
samheten framöver att hanteras av resp. kunds elleve-
rantör. Bl.a. innebär det att Elverkets nätavgifter kommer 
att faktureras av många olika leverantörer som också 
kommer att svara för stora delar av kundkontakten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRIFTREDOVISNING, TKR Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Bokslut 2011 

Interna poster ingår      
Gemensam administration -1 934 -1 866 +68 -1 868 -1 841 
Regionnät 17 568 18 638 +1 070 18 115 16 764 
Avkastning kommunen -1 500 -1 500 0 -1 500 -1 500 
Anläggningar -10 483 -11 643 -1 160 -12 619 -10 066 
Mätare -3 434 -2 892 +542 -1 383 -3 323 
Elverkets bilar -125 -305 -180 -30 0 
Entreprenadverksamhet     568 
 
TOTALT 

 
92 

 
432 

 
340 

 
715 

 
602 

 
 
 

80



Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
    

 
Ordförande: Roger Ödebrink (S) 

Förvaltningschef: Stefan Hagström 
Antal årsarbetare: 483 

Nettokostnad totalt: 302 032 tkr 
Nettokostnad per invånare: 22 866 kr 

 

 
 

 

 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2013 

Budget 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011  

Verksamhetens intäkter +51 365 +39 746 +46 534 +47 519  
Verksamhetens kostnader -349 822 -341 473 -341 801 -341 012  
Verksamhetens nettokostnader -298 457 -301 727 -295 267 -293 493  
Finansiella kostnader -327 -328 -399 -722  
Avskrivningar -3 248 -3 254 -2 988 -2 166  
Resultat efter avskrivningar -302 032 -305 309 -298 654 -296 381  
Kommunbidrag + 305 309 +305 309 +298 028 +289 265  

ÅRETS RESULTAT +3 277 0 - 626 -7 116  
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER 
Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skol-
barnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och 
obligatoriska skolan, särskolan och de frivilliga skol-
formerna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av 
alternativt drivna förskolor och fritidshem. Bidrag ges 
för elever i friskola inklusive förskoleklass. 
  
Inom Komvux finns svenskundervisning för invandrare 
(SFI), grundläggande utbildning av vuxna och sedan 
1999 är det en påbyggnadsutbildning för vuxna med 
genomförd gymnasieutbildning. Vid Fenix Kultur och 
Kunskapscentrum bedrivs även uppdragsutbildningar 
åt näringsliv och offentlig förvaltning och utbildningar 
inom Yrkeshögskolan (YH). 
 
Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av 
de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna 
råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utveckl-
ings- och arbetsplaner. 
 
Nämnden har det övergripande ansvaret för kostverk-
samheten i kommunen. 
Nämndens verksamhetsberättelse redovisar hur den 
uppfyllt de i budgeten givna ramarna och ställda må-
len. 
 
NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA 
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL 
 
Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas 
av öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbe-
vakande, nyfikna och med kraft kunna agera för 
kommunen och dess invånares bästa.  

 
Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv 
beaktas i den kommunala planeringen. 
 
Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall 
lämna grundskolan med minst godkända betyg. 
(öppna jämförelser) 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått 
• 2012 ( lå 10/11)var det 69,5% av eleverna som 

hade godkända betyg i alla ämnen.(ranking 256 av 
Sveriges kommuner) 

• 2013(lå 11/12) var det 78,4% av eleverna som 
hade godkända betyg i alla ämnen då de slutade  
grundskolan våren 2012. (ranking 129 av Sveriges 
kommuner) 

• Lå 12/13  80% (förvaltningens sammanställning) 
 
Näringslivspolitiken skall stödja befintlig verksam-
het och aktivt arbeta för att nya företag väljer kom-
mun för nyetablering. 
Nämndens bidrag till måluppfyllelsen: 
Förskolorna arbetar tillsammans med Kreativt återan-
vändningscenter där näringslivet bidrar med spillmateri-
al. Grundskolorna i åk 8 har ingått i projektet ”Entrepre-
nörskap i skolan”. Från läsårsstart arbetar samtliga 
fritidshem i kommunen med ”entreprenörskap i skolan”. 
Gymnasiet deltar i ”ung företagsamhet”. Fenix vuxenut-
bildning bidrar med uppdragsutbildningar och yrkes-
högskola. 
 
All kommunal handläggning skall ske effektivt och 
snabbt präglat av en hög serviceanda med respekt 
för lag och förordning 
Nämndens bidrag till måluppfyllelsen: 
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Förvaltningens arbete med förbättringstavlan har upp-
märksammat några områden inom området servicean-
dan. Detta har lett till förbättrade rutiner vid anmälningar 
och klagomål samt rutiner för internposten. 
 
Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv 
kommun att leva, bo och verka i. 
Nämndens bidrag till måluppfyllelsen:  
Vårdnadshavare får förskoleplats för sina barn inom 4 
månader. Representanter för vårdnadshavarna utrycker 
vid intervjuer med Skolinspektionen att de är nöjda med 
verksamheten och kan se att barnen utvecklas. Vi har 
en betydligt högre andel 10-12 åringar i fritidshems-
verksamheten i förhållande till riksgenomsnittet. Nämn-
den erbjuder gymnasium och vuxenutbildning samt SFI 
i egen regi i kommunen. 
 
Vården av våra äldre och sjuka skall präglas av 
trygghet och god kvalitet. 
Nämndens bidrag till måluppfyllelsen: 
Kostenheten tillagar och serverar maten till kommunens 
äldreboenden och de äldre som får mat via hemtjäns-
ten. 
 
Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkom-
mun. En kulturstrategi skall upprättas för kommu-
nen med utgångspunkt i Fenix Kultur och Kun-
skapscentra. 
Nämndens bidrag till måluppfyllelsen: 
Barn- och utbildningsnämnden och Kultur-och Fritids-
nämnden fattade beslut i december 2012 om att Kultur 
och Fritid skulle överta drift och uthyrningsansvaret för 
Fenix 2. Beslutet verkställdes dock inte under 2013. 
 
Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta 
strategiska klimatmål för långsiktig hållbarhet. 
Nämndens bidrag till måluppfyllelse: 
Hänvisas till särskilt miljöbokslut. 
 
Personalpolitiken skall präglas av öppen dialog, 
medinflytande där personalens kunskap, erfaren-
heter och kompetens tillvaratas. 
Nämndens bidrag till måluppfyllelsen:  
Arbetet är påbörjat. Personalenkäten gav ett bra un-
derlag till hur personalen uppfattar sin arbetssituation. 
Varje chef har arbetet med resultaten och arbetar med 
att vidta åtgärder på såväl individ och arbetsplatsnivå. 
 
Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser 
och nämnder kring budgetföljsamhet så att upp-
satta kommunalekonomiska mål kan uppnås. 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
 
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE 
 
Ökad måluppfyllelse i alla våra verksamheter samt 
satsningen 1,5 miljoner 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppnått 
 
Såväl grundskolans som gymnasieskolas betygsresultat 
har dock ökat i förhållande till föregående år. Detta 
redovisas separat under respektive programområde. 
 
Nämnden har ett omfattande uppdrag med många olika 
verksamheter med många olika mål. Dessa mål finns 
utryckta i respektive skolforms läroplaner och kurspla-
ner. Verksamheterna arbetar inte med alla mål samti-
digt utan prioriterar målen utifrån sina arbetsplaner och 
utvecklingsområden. Detta följs upp i det systematiska 

kvalitetsarbetet på både enhetsnivå och huvudmanna-
nivå. 
Nämnden har valt att prioritera språk och kommunikat-
ion samt matematik. Detta har bland annat resulterat i 
att en Språk och kommunikationsplan är framtagen. 
Denna plan är fastställd i nämnden och gäller från och 
med läsåret 2013/14.  
Fem förstelärare i svenska och svenska som andra 
språk är anställda. Dessa lärare har nedsättning i sin 
tjänst med vardera 10 %. Deras uppdrag är bland annat 
att implementera Språk och kommunikationsplanen 
samt utveckla svenskan för grundskolan. 
 
Samtliga lärare som undervisar i matematik i åk 1-3 
samt i gymnasieskolan har ingått i Skolverkets matema-
tiksatsning.   
Förskollärare och förskolechefer deltar i HLK:s satsning 
på forskningsdialog med syftet att utveckla förskolans 
pedagogiska arbete. 
 
Satsningen med utökad ram på1,5 miljoner är genom-
förd. Medlen har använts till resursförstärkning i form av 
fler lärartjänster i ämnena svenska, matematik och 
engelska samt nedsättning av tjänst för förstelärarna. 
 
God och attraktiv arbetsgivare 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått 
 
Personalenkäten visade att 40 % av personalen uppfat-
tar kommunen som en god och attraktiv arbetsgivare. 
48 % instämmer delvis och 12 % instämmer inte. 
Varje chef har arbetet med resultaten och arbetar med 
att vidta åtgärder på individ och arbetsplatsnivå. 
 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
En modell för Systematiskt kvalitetsarbete har arbetas 
fram och fastställts av nämnden. Arbete med att imple-
mentera och utveckla modellen har påbörjats. 
 
FN:s barnkonvention i praktiken 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått 
 
Planerade utbildningsinsatser för chefer och politiker 
både i nämnden och i kommunfullmäktige är ej genom-
förda. 
 
Behörig personal utifrån skollagens krav 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppnått 
 
Vi saknar lärare med behörighet i ämnet slöjd (både 
Textil och i Trä-och Metall) samt lärare i svenska som 
andraspråk. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
Karriärtjänster 
Från och med läsåret 2013/14 har nämnden inrättat fem 
förstelärare med en tidsbegränsning på 2 år med möj-
lighet till förlängning av 1 år. Detta är en statlig satsning 
med syfte att göra läraryrket mer attraktivt och säkra en 
god undervisning för elever. En förstelärare måste vara 
legitimerad lärare och genom dokumentation kunna 
redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med under-
visning, ha visat en särskilt god förmåga att förbättra 
elevernas studieresultat samt ha ett starkt intresse av 
att utveckla undervisningen och i övrigt av huvudman-
nen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning 
och uppgifter som hör undervisningen till.  
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Skolinspektion 
Under hösten gjorde Skolinspektionen tillsyn av nämn-
dens samtliga verksamheter. Detta innebär i korthet att 
skolinspektionen har granskat alla skolor och utbild-
ningsverksamheter i Vaggeryds kommun som en del 
av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är 
barns och elevers rätt till god omsorg och god utbild-
ning i trygg miljö. Detta innebär således att man kon-
trollerar att lagar, förordningar, läroplaner och andra 
författningar följs. Skolinspektionen lyfter i första hand 
fram brister som kommunen måste åtgärda. 
De brister som framkommit på såväl skolnivå som på 
huvudmannanivå ska nu ses som konkreta förbätt-
ringsområden där åtgärder måste vidtas. Senast den 
14 mars 2014 ska Vaggeryds kommun redovisa vad 
man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.  
 
Utbyggnad av förskoleavdelningar 
Glädjande nog kan nämnden konstatera att efterfrågan 
på fler förskoleplatser ökar. Detta har inneburit att 
Kommunfullmäktige - efter förslag från Nämnden - har 
beslutat om att inrätta två nya förskoleavdelningar i 
delar av Fenix lokaler. Detta har möjliggjorts med an-
ledning av att vi kunnat effektivisera det totala lokalut-
nyttjandet inom hela Fenix Kultur och kunskapscent-
rum. 
Vidare har Kommunfullmäktige beslutat om ny-, till- 
och ombyggnation av Byarums förskola och skola. 
Detta innebär bland annat att ytterligare en ny försko-
leavdelning tillskapas i början av 2015. 
 
Yrkeshögskola (YH) 
Från och med läsåret 2013/14 erbjuder Vuxenutbild-
ningen en ny Yrkeshögskoleutbildning med inriktning-
en möbelproduktionstekniker. Utbildningen är en stats-
finansierad utbildningsform som verkar för att skapa 
kontakter mellan studerande och arbetslivet. Detta 
leder till en ökad möjlighet till kvalificerade jobb och 
höjer kvalitén hos de blivande arbetstagarna.  
YH-ledningsgruppen består förutom av skolledningen 
av representanter från näringslivet som har ett stort 
inflytande på hur utbildningen utformas. 
Utbildningen har 16 studerande. 
 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 
Nämndens verksamheter uppvisar, för år 2013, ett 
överskott på + 3 277 tkr jämfört med budget. En stor del 
av BUNs redovisade överskott i bokslutet beror på 
erhållna, inte budgeterade statsbidrag till Vuxenutbild-
ningar. Därutöver har en ny upphandling av skolskjutsar 
medfört betydligt mindre kostnader för skolskjutsar än 
budgeterats. 
En ekonomisk redovisning av nämndens programom-
råde visar på varierande, såväl positiva som negativa 
budgetavvikelser. 
 
Resultat per programområden 
Gemensam administration BUN 
Gemensam administration BUN uppvisar en negativ 
avvikelse mot budget på - 95 tkr. Underskottet beror på 
att under 2013 infördes Time Care, ett schemalägg-
ningssystem för personalen i förskolan. Kostnaden för 
uppstart av systemet uppgick till 319 tkr och var inte 
budgeterad fullt ut. 
 
Personalutbildning BUN 
Resultat för Personalutbildningar inom BUN visar på ett 
överskott mot budget som uppgår till +590 tkr.  
Under året har kommunen tilldelat BUN riktade medel 
till två utvecklingsprojekt, Cope och Nätverksutbildning. 

Dessa två projekt kommer till största delen att genomfö-
ras och avslutas under år 2014.  
 
Verksamhetsledning/Elevhälsa 
Det redovisade resultatet för detta programområde 
visar på en positiv avvikelse mot budget. Överskottet på 
+181 tkr beror på att det inte tillsattes ersättare för kura-
tor under sjukskrivningsperioden. 
 
Kosthållning 
Kostenheten uppvisar ett överskott på +994 tkr i jämfö-
relse mot budget. Den positiva avvikelsen beror på att 
det inte funnits tillgång till utbildade vikarier vid sjuk-
skrivningar och längre vikariat.  
 
Skolskjutsar 
Till följd av en ny upphandling samt minskade behov av 
särskoleskjutsar utanför kommunen har skolskjutsverk-
samheten inte haft samma kostnadsutveckling som 
under tidigare åren. Därför uppvisar detta programom-
råde en positiv avvikelse mot budget på +1 173 tkr 
 
Grundskola 
Det redovisade underskottet uppgår till -1 191 tkr. Trots 
stora ansträngningar visar flera rektorsområden på 
svårigheter i att få budgeten att gå ihop. 
Därutöver har BUN haft en fortsatt ökning av kostnader 
för elever som är institutionsplacerade i behandlings-
hem. Även elever med extraordinära behov har påver-
kat budetunderskottet. 
 
Gymnasieskola Fenix och IKE Gymnasieskola 
Dessa båda programområden måste ses som två 
kommunicerande kärl och utgör tillsammans den totala 
kostnaden för gymnasieeleverna som är boende i Vag-
geryds kommun. 
Utifrån elevernas val av olika gymnasieprogram med 
olika inriktningar samt de demografiska förändringarna 
fortsätter gymnasieskolan Fenix sitt anpassningsarbete 
till given budget. Trots detta uppgår det redovisade 
underskottet i gymnasieskolan Fenix  till  -2 072 tkr.  
Inventarier, drift och underhåll av gymnasieskolan upp-
visar en positiv avvikelse mot budget på +390 tkr och 
beror på att avsatta medel för elevdatorer inte utnyttjats 
fullt ut.  
IKE i gymnasieskolan visar på en stor positiv avvikelse 
mot budget och uppgår till +3 280 tkr. Bidragande orsak 
till det stora överskottet är att kostnaderna för elever i 
fristående gymnasieskolor har varit betydligt lägre än 
budget. Efter konkursen av friskolekoncernen John 
Bauer, har kommunens elever till övervägande del valt 
att fortsätta att studera i kommunala gymnasieskolor 
både i Jönköping och i Värnamo.  
 
Vuxenutbildning och Yrkeshögskola 
Vuxenutbildningarna redovisar en positiv budgetavvi-
kelse som uppgår till +1 573 tkr. Överskottet beror på 
erhållna och inte budgeterade statsbidrag riktade till 
yrkesutbildningar för vuxna. Även yrkeshögskolan (YH) 
uppvisar ett positivt resultat vid bokslutet vilket uppgår 
till +562 tkr. Överskottet kommer även här från erhållna 
statsbidrag. 
Uppdragsutbildningens uppsatta intäktskrav på +800 tkr 
nådde enbart upp till +290 tkr, vilket är ett lägre resultat 
än för föregående år.  
 
Särskolan 
Bokslutsresultat för särskolan uppvisar en positiv bud-
getavvikelse på +718 tkr. Överskottet beror på lägre 
resursbehov på såväl grundskole- som gymnasienivå.  
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Förskoleklass 
Detta programområde redovisar ett underskott gente-
mot budget som uppgår till -168 tkr. Underskottet beror 
på behovet av större personalresurser än budget. 
 
Förskola 
Det redovisade resultatet för förskola visar på en nega-
tiv avvikelse mot budget motsvarande -3 815 tkr. 
 
Inom förskolan har antalet inskrivna barn varit högre än 
det budgeterade. Detta beror i första hand på fortsatt 
hög efterfrågan av förskoleplatser och positiv demo-
grafisk utveckling. 
Det ökade barnomsorgsbehovet har fått lösas med 
hjälp av att en tillfällig paviljong har öppnats under året. 
Detta utan att nämnden erhållit någon utökad ram. 
 
I den negativa budgetavvikelsen för detta programom-
råde ingår ett underskott på -447 tkr i ökade utbetal-
ningar till alternativa verksamheter. 
 
Fritidshem 
Detta programområde uppvisar en positiv budgetavvi-
kelse på +858 tkr. 
Överskottet beror på att antalet barn i fritidshemverk-
samheten har varit färre än förväntat.  
 
Vårdnadsbidrag 
Utbetalda ersättningar till föräldrar för kommunalt vård-
nadsbidrag har varit lägre än vad som har budgeterats 
och genererat en positiv avvikelse mot budget på 
 +298 tkr. 
I jämförelse mellan åren 2012 och 2013, uppvisar de 
utbetalda beloppen endast små förändringar. 
 
Projekt 
EU projektet ReMida startade hösten 2011 och plane-
rades att pågå till juni 2013. Projekttiden har förlängts 
till februari 2014, detta eftersom utbildningsinsatsen för 
att bedriva detta projekt i kommunal regi efter projektets 
slut blev försenad.  
Projektet finansieras med EU medel genom Leader  
Jordbruksverket . Syftet med projektet är att stärka 
barnens kreativitet och nyfikenhet genom att använda 
spillmaterial istället för färdiga leksaker.   
 
 
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA 
OHÄLSOTALEN 
Genom företagshälsovården har vi genomfört ett 
program som heter Balansprofil för fritidspedago-
gerna. Resultatet från det arbetet styr vilka åtgärder 
vi ska gå vidare med under 2013. Vi har för avsikt 
att arbeta vidare med kostens personal. 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppnått 
 
Av tre planerade uppföljningsträffar för varje enskild 
personal har två genomförts. Hälsoprofiler är upprät-
tade. Överlag var den undersökta gruppen nöjd med sitt 
arbete, men möjligheten till kompetensutveckling skatt-
tas något lågt. Vid några av samtalen påtalades värdet 
av att bli sedd av sin arbetsgivare. 
Det vidare uppföljningsarbetet får nu fortsätta på re-
spektive rektorsenhet. 
 
Vi har inte arbetat vidare med kostens personal under 
2013. Nämnden avvaktar nu resultatet av Kostutred-
ningen. 
Av tre planerade uppföljningsträffar  
 

INTERN KONTROLL 
Lönehanteringen inom den egna förvaltningen, 
utifrån de centrala lönerutinerna. 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
Internkontrollen visade att BUN följer de framtagna 
rutinerna för att säkerställa löneutbetalningar. Cheferna 
med personalansvar har full insikt angående vikten av 
att rätt lön i rätt tid utbetalas till personalen. 
 
Verksamhetsspecifika rutiner för Fenix gymnasie-
skola och vuxenutbildning. 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
En genomlysning har genomförts av Fenix samtliga 
verksamheter. Vissa åtgärder kan dock ej genomföras 
med anledning av att Kultur och fritidsförvaltningen 
ännu ej genomfört fattade beslut. 
 
IT-säkerhet; systemsäkerhet och systemsäkerhets-
plan: 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
Nämndens verksamheter följer framtagna rutiner och 
dokument. Verksamheterna hanterar elevinformation 
enligt datainspektionens riktlinjer för hantering av per-
sonuppgifter. 
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
 
600 GEMENSAM ADMINISTRATION 
Arbeta fram tydliga gemensamma strukturer, rutiner 
och dokument för den nya organisationen och för 
det systematiska kvalitetsarbetet. 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
Ett systematiskt kvalitetssystem har arbetats fram, 
implementering pågår i verksamheterna. Förbättrings-
tavlor enligt kommunens metod är implementerad i de 
flesta av verksamheterna. 
Flera gemensamma dokument har omarbetats. Visst 
arbete återstår och revideras fortlöpande efter de behov 
som uppstår för att anpassas till den nya organisation-
en. Några exempel på gemensamma planer som har 
arbetats fram: 
• Språk och kunskapsutvecklingsplan 
• Elevhälsoplan  
• ITK-plan. 
• Gemensamma riktlinjer för personal i förskola och 

fritidshem (arbetstider). 
• Kommunplan för samhällsinformation för SFI 
 
601 KOMPETENSUTVECKLING 
Bidra till att höja den generella kompetensen och se 
till att samtliga förskolechefer och rektorer går den 
statliga rektorsutbildningen. 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppnått 
 
Vi saknar lärare med behörighet i ämnet slöjd (både 
Textil och i Trä-och Metall), lärare i svenska som and-
raspråk, samt lärare med speciallärarutbildning med 
inriktning mot särskolan. 
För att möta delar av detta behov genomgår f n fyra 
lärare i särskolan utbildning till speciallärare. 
 
Generell utbildningsdag under året har genomförts för 
samtliga lärare i ämnet Lärares yrkesetik. 
 
Under 2013 har åtta skolledare gått den statliga rek-
torsutbildningen eller rektorslyftet. 
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603 VERKSAMHETSLEDNING OCH ELEVHÄLSA 
Arbeta fram och förankra en gemensam och tydlig 
organisation som arbetar med fokus på att höja 
måluppfyllelse. 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
En väl fungerande organisation för kommunens elev-
hälsa är nu på plats med en gemensam verksamhets-
chef som leder detta arbete. 
 
621 KOSTHÅLL 
Målet är att andelen ekologisk mat ska ligga kvar på 
minst 27 %. 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
Andelen ekologisk mat har under 2013 ökat till 34 %. 
Detta förklaras främst av att endast ekologisk mjölk och 
MSC-märkt fisk har inhandlats. 
 
624 SKOLSKJUTSAR 
Förtydliga rutinerna i samverkan med entreprenö-
ren inför läsårsstart och information till vårdnads-
havare.  
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppnått 
 
Rutinerna har förbättrats men visst arbete återstår. 
Utveckling av kommunens hemsida kvarstår. Det sak-
nas tydlig information till berörda. 
 
723 FÖRSKOLEKLASS 
Personalen ska vara väl förtrogen med och använda 
nya kunskaper och metoder kring basfärdigheterna 
så att de kan ge eleverna så goda förutsättningar 
som möjligt. 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppnått 
 
Kompetensutveckling har skett i nätverk främst inom 
ämnesområdet matematik och digital teknik. 
 
641 GRUNDSKOLA 
Höja elevernas studieresultat så att alla blir behö-
riga för vidare studier i gymnasieskolan. 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått 
 
I det tidigare betygssystemet var det tre ämnen som låg 
till grund för behörighet till gymnasiestudier medan det 
nya betygssystemet grundar sig på åtta respektive 
tretton ämnen beroende på vilket program eleven väljer. 
Sammantaget har andelen elever som nått målen i alla 
ämnen ökat från 69,5% (2012) till 78,4% (2013). 
Mycket arbete återstår dock för att öka måluppfyllelsen 
ännu mer. 
 
657 GYMNASIEUTBILDNING, STUDIEPLATSER I 
ANNAN KOMMUN 
Vid starten av läsåret 2013/14 skall minst 60 % av 
eleverna i årskullen antas till en utbildning vid Fenix 
Kunskapscentrum. 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått 
 
Vid läsårsstaten var det 47 % av Vaggeryds kommuns 
grundskoleelever som började på Fenix gymnasieskola. 
 
658 LOKALKOSTNADER FENIX KUNSKAPS-
CENTRUM 
Anpassa lokalutnyttjandet till befintlig verksamhet. 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 

Gymnasieskolan har anpassat sitt lokalbehov till befint-
lig verksamhet genom omstrukturering inom hela Fenix 
Kultur- och kunskapscentrum.  
Detta har i sin tur medfört att utrymme har tillskapats för 
två nya förskoleavdelningar.. 
 
659 GYMNASIESKOLA  
Andelen elever som fullföljt utbildningen inom 3 år 
ska öka med minst 10 % jmf med föregående år 
(Öppna jämförelser SKL) 
 
Öppna jämförelser grundar sig på alla elever som bor i 
Vaggeryds kommun. Detta innebär att även andra 
gymnasieskolor än Fenix ingår i statistiken. 
 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
• 2012 var det 68,5% av eleverna som fullföljde 

utbildningen inom tre år.(ranking 282 av Sveriges 
kommuner) 

• 2013 var det 83,2% av eleverna som fullföljde 
utbildningen inom tre år.(ranking 44  av Sveriges 
kommuner) 

 
Detta är stor resultatförbättring vilket innebär att ande-
len elever som fullföljt utbildningen inom tre år har ökat 
med 21,5 %.  
 
Andelen elever som uppnått grundläggande behö-
righet till universitet och högskola inom 3 år ska 
öka med minst 10 % jmf med föregående år  
( Öppna jämförelser SKL) 
 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
• 2012 var det 65,6% av eleverna. (ranking 215 i av 

Sveriges kommuner). 
• 2013 var det 77,6% av eleverna.(ranking 26 av 

Sveriges kommuner) 
 
Även detta är en stor resultatförbättring vilket innebär 
att andelen elever som uppnått behörighet till universitet 
och högskola inom tre år har ökat med 18,3%. 
 
Genomsnittlig betygspoäng ska öka med minst  
10 % jmf med föregående år  
(Öppna jämförelser SKL)  
 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått 
• 2012 var betygspoängen 14,1 (ranking 76 av Sve-

riges kommuner) 
• 2013 var betygspoängen 13,7 (rankning 189 av 

Sveriges kommuner) 
 
Detta innebär att vi tappat 0,4 procentenheter i förhål-
lande till föregående år. 
 
Medel i riket var 14.0 
Median i riket var 13.8 
 
661 VUXENUTBILDNING 
Vidareutveckla vuxenutbildningen till att omfatta 
fler studerande.  
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
År 2012  
Antalet elever som påbörjade grundläggande vuxenut-
bildning var 38 och 29 som fullföljde den. 
Antalet elever son påbörjade gymnasial vuxenutbildning 
var 193 och 164 som fullföljde den. 
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År 2013 
Andelen elever som påbörjade grundläggande vuxen-
utbildning var 46 och 35 som fullföljde den. 
Andelen elever som påbörjade gymnasial vuxenutbild-
ning var 220 och 192 som fullföljde den. 
 
Yrkeshögskoleutbildningen startade vid läsårsstarten 
2013 med 16 studerande. Ett utökat utbud för upp-
dragsutbildningen är framtagen. 
 
Integration av SFI-eleverna i arbetsliv, samhälle- 
och vidare studier. 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
Studiebesök och besök i undervisningen från arbetsliv 
och samhälle genomförs kontinuerligt. En kommunplan 
är upprättad gällande samhällsinformation, där varje 
studerande får 60 timmar samhällsinformation på sitt 
modersmål som vi enligt lag är skyldiga att ge. 
 
671 SÄRSKOLA 
Fördjupa arbetet med samsyn kring betygsättning 
för år 6. Implementera nya styrdokument för gym-
nasiesärskolan. 
 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
Lärarna har fått utbildning och stöd i arbetet med be-
tygssättning och särskolans elever får nu betyg från  
år 6. 
Utbildning och implementering av den nya gymnasie-
särskolan är gjord och de som nu går första året, 
det vill säga från och med läsåret13/14 arbetar utifrån 
nya mål- och styrdokument. 
 
724 FÖRSKOLA 
Att inom 4 månader kunna erbjuda förskoleplats.  
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
Att bibehålla nuvarande personaltäthet. Dvs. antalet 
inskrivna barn per årsarbetare skall vara  5,5.  
(Kommunbladet, Skolverket) 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått 
 
För läsåret 2012/ 13 var antalet barn per årsarbetare 
5,6. Detta innebär att vi tappat 0,1 procentenhet  i för-
hållande till föregående år. 
 
Att arbeta fram en strategi och kostnadsberäkning  
för hur vi kan tillgodose en efterfrågan av barnom-
sorg på obekväm arbetstid. 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått 
 
Efterfrågan har varit mycket låg. 
Nämnden har inte prioriterat detta område. 
 
725 FRITIDSHEM 
Att se över fritidshemmens förutsättningar och  
personaltäthet. 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått 
 
Nämnden har inte kunnat prioritera detta område. 
 
 
727 VÅRDNADSBIDRAG 
Förbättra marknadsföringen på vår hemsida för 
möjligheten till vårdnadsbidrag. 
Måluppfyllelse: Målet är uppnått 
 
 

728 REMIDA LEADERPROJEKT 
Att kreativt återanvändningscentrum ska bli god-
känd som ett ReMida. 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått 
 
Leaderprojektet övergår till ordinarie kommunal verk-
samhet  från och med  år 2014.  
Ambitionen är att vi 2014 ska ansöka om att bli certifie-
rade som ett ReMida. Arbete pågår. 
 
FRAMÅTBLICK AVSEENDE ÅREN 2015 OCH 2016 
  
Allmänt 
Utbildningssektorn i hela landet har fortsatt stora utma-
ningar framför sig de närmaste åren. Skollag och läro-
planer ska implementeras och verkställas. Detta påver-
kar alla våra verksamheter från förskola till vuxenutbild-
ning. Det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete i dialog 
mellan medarbetare och arbetslag, mellan skolledare, 
förvaltningsledning och politiker så att vi kan genomföra 
detta arbete med kvalité i verksamheten.   
Skollagen består av tre delar, den första delen har 
fokus på värdegrundsfrågorna och uppdraget, den 
andra delen på övergripande mål och riktlinjer för ut-
bildningen och den tredje delen på kursplanen och 
kunskapskraven. Vår verksamhet är en social och kultu-
rell mötesplats där vi arbetar för att stärka förmågor och 
skapa en god miljö för både barn och elever samt de 
som arbetar där. 
 
I skollagen är kravet på kommunal skolplan och kvali-
tetsredovisning avskaffad. För att vi ska kunna analy-
sera våra resultat och vidta adekvata åtgärder i verk-
samheten är ett systematiskt kvalitetssystem framtaget. 
Arbete pågår nu med att implementera detta kvalitets-
system i samtliga verksamheter. Det är ett omfattande 
arbete som kommer att ta tid, men som ska leda fram 
till att vi får kunskap om hur vi arbetar och att vi arbetar 
med rätt saker och där vi kan förbättra och eliminera 
våra bristområden. 
 
I vårt uppdrag ingår att arbeta med entreprenörskap i 
samtliga verksamheter. Entreprenörskap är ett pedago-
giskt förhållningssätt lika mycket som det är en kunskap 
om företagande. Det handlar om att ta fram och ut-
veckla barns och elevers inneboende nyfikenhet, initia-
tivförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. 
Utbildning i entreprenörskap kan också innebära att 
utveckla och stimulera generella kompetenser som att 
se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling. 
Ett exempel på att nå målen är att Vaggeryds kommun 
tillsammans med Gnosjö, Gislaved och Värnamos 
kommuner arbetar tillsammans för att lära och utveck-
las tillsammans kring detta. 
 
Ett väl fungerande språk är en grundförutsättning för att 
alla barn och elever ska kunna uppnå den kunskap, 
trygghet och framtidstro de har rätt till. Tillgång till ett 
rikt språk är en demokratifråga i dagens samhälle och 
en förutsättning för det livslånga lärandet. Som ett led i 
detta arbete har förvaltningen tagit fram en Språk-och 
kunskapsutvecklingsplan som också är fastställd av 
nämnden. 
 
Planen omfattar förskola och grundskola och ett arbete 
pågår med att den även ska innefatta gymnasieskolan. 
Syftet med denna plan är att uppnå en långsiktig uthål-
lig och medveten språkutveckling från förskola till och 
med gymnasiet. 
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I skollagen framgår det också tydligt att vi ska med-
verka till att barn med annat modersmål än svenska ska 
få möjlighet att utveckla svenska språket och sitt mo-
dersmål. I dag ges inte den möjligheten för barn/elever i 
förskola och förskoleklass. Modersmålsstödet är ett 
pedagogiskt stöd i barnets språkutveckling som ska 
vara en hjälp i den vardagliga verksamheten, där ar- 
betssätt, material och miljö anpassas till barnets behov. 
Det är viktigt att betona att det inte handlar om under- 
visning på samma sätt som det är för elever i grundsko-
lan, utan det handlar om stöd i form av tvåspråkig per-
sonal, modersmålslärare eller tekniska hjälpmedel 
 
På uppdrag av kommunstyrelsen har Barn- och utbild-
ningsnämnden fått ett politiskt samordningsansvar av 
offentliga insatser för barn- och ungdomar 0-20 år. 
Detta har medfört en fördjupad samverkan med individ- 
och familjeomsorgen, kultur- och fritid och arbetsmark-
nadsenheten kring våra barn och unga. Detta är ett 
omfattande arbete, där det bl.a. gäller att få till stånd en 
komplett familjecentral för småbarnsföräldrar och till att 
våra ungdomar har en meningsfull sysselsättning på sin 
fritid. Vidare innebär arbetet att i förebyggande syfte 
arbeta nära kommunens verksamheter för barn och 
unga. 
 
Att vi har lärare med rätt behörighet i rätt verksamhet 
och för det ämne de undervisar i blir en stor framtida 
utmaning. Förutsättningarna från staten förändrades 
kring Lärarlyftet II, vilket innebar att de planerade fort-
bildningsinsatserna uteblev. Vi kommer därför att fort-
sätta med att i samverkan med personalavdelningen 
prioritera viktiga bristområden och nya krav. 
Fritidspedagogerna är en yrkesgrupp som står utanför 
behörighetskraven. Dock kan den som har fritidspeda-
gogexamen nu möjlighet att söka legitimation med 
behörighet för undervisning i åk 1-6. Fritids-
pedagogerna arbetar integrerat i skolan, vilket innebär 
att övervägande delen av fritidspedagogerna har behov 
av ämnesbehörighet i det ämnet de undervisar i. 
 
Högskolan för lärande och kommunikation har återigen 
fått tillstånd att bedriva utbildning av förskollärare, vilket 
är mycket glädjande och som i sin tur kommer att un-
derlätta rekryteringen av förskollärare.  
 
En stor framtida utmaning är att få fram konkurrenskraf-
tiga lärarlöner. Ett arbete kring detta har påbörjats i 
kommunen. Det är viktigt att detta arbete får fortsätta 
 
Förskola 
I takt med att kommunens invånare växer krävs det att 
vi samverkar med andra förvaltningar kring hur vi ska 
planera och bygga ut förskolelokaler så att vi kan er-
bjuda förskoleplatser till de föräldrar som önskar det. Vi 
ska även fortsättningsvis ha fokus på det inre arbetet så 
att vi kan erbjuda den verksamhet så som den beskrivs 
i den nya läroplanen. (Lpfö 98, reviderad 2010). 
 
Grundskola 
Nämndens fokus är att höja måluppfyllelsen och merit-
värdet för alla elever, vilket betyder att alla elever ska 
nå minst betyget E i den nya betygsskalan (tidigare 
godkänd nivå) men där inriktningen är att alla elever 
ska sträva efter en så hög måluppfyllelse som möjligt 
för att nå till nivå D och vidare mot A. De nya antag-
ningsreglerna inför studier på gymnasiet kräver en 
utökad behörighet i flera ämnen i grundskolan.  

För att ytterligare driva på utvecklingen mot en ökad 
måluppfyllelse har Kommunfullmäktige tillfört extra 
resurser motsvarande 1,5 mnkr i utökad ram. Detta för 
att nämnden ska kunna intensifiera arbetet med  att nå 
en ökad måluppfyllelse. 
 
Fritidshem 
Fritidspedagogerna har påbörjat ett arbete med att 
utveckla och kvalitetssäkra fritidshemmens verksamhet. 
Kommande läsår deltar de i ”Entreprenörskap i skolan”. 
Ett projekt tillsammans med Gislaved, Gnosjö och Vär-
namos kommuner 
  
Gymnasiet  
Gymnasieskolan är nu inne i en period präglad av stora 
förändringar och utmaningar. Dessa består bl.a. i en ny 
gymnasieskola (Gy-11). Läsåret 13/14 är det sista året 
när man arbetar efter både den gamla och den nya 
läroplanen. Minskade elevkullar och en ökad konkur-
rens samt svårigheten att rekrytera elever till yrkespro-
grammen sätter press på såväl organisationen som 
skolans ekonomi. Den inre organisationen måste för-
ändras och ett helt nytt arbetssätt måste till för att möta 
utmaningarna. Detta arbete pågår. En stor utmaning är 
att anpassa skolans kostnader i förhållande till en 
krympande ekonomi för att eliminera omställningskost-
naderna så mycket som möjligt. Detta gäller såväl per-
sonal- som lokalkostnader.  Här har viktiga steg tagits 
bl. a med att minska lokalytorna för gymnasieskolans 
verksamhet på Fenix.  För att attrahera fler ungdomar 
att gå i kommunens egen gymnasieskola har flera åt-
gärder vidtagits, där den viktigaste är att lyfta fram och 
säkerställa skolans inre kvalitet. I en tid av stora utma-
ningar så krävs det att Fenix som organisation fokuse-
rar och optimerar sina resurser utifrån varje verksam-
hetsområde. Särskilda insatser har satts in för att mark-
nadsföra skolan i olika sammanhang detta för att få 
igång ett positivt samtal kring verksamheten. Gymnasiet 
har nu lagt en bra grund för programmen i den nya 
gymnasieskolan men ytterligare utveckling måste ske.  
 
Vuxenundervisning  
Vuxenutbildningen på Fenix består idag av vuxenutbild-
ning för grundläggande och gymnasieal nivå, yrkesvux, 
svenska för invandrare (SFI), uppdragsutbildning, sär-
skild utbildning för vuxna samt yrkeshögskola med 
inriktning möbelproduktionstekniker. Ambitionen är att 
denna utbildning ska bli långsiktig. Planer finns även på 
att försöka få till stånd yrkeshögskola med inriktning 
robotsvets. Inom de kommande åren kommer vi att 
fortsätta att utveckla den yrkesinriktade vuxenutbild-
ningen då vi ser att denna är attraktiv för såväl medbor-
gare som för näringsliv. Verksamheten är naturlig att 
integrera med gymnasiet och är även en bra fortsätt-
ning för SFI-eleverna. Ett utvecklingsarbete är påbörjat 
och behöver vidareutvecklas inom vuxenutbildningen 
för att bättre möta utbildningsbehovet i samhället. Vi har 
bl.a. behov av att utveckla distansundervisningen och 
där flexibel kursstart/slut är naturlig. Arbetsformerna på 
skolan måste också utvecklas på ett sådant sätt att 
intensivkurser kan genomföras då företagen har kon-
junkturnedgång. Detta ställer krav på organisationens 
flexibilitet och vi behöver med all sannolikhet ytterligare 
se över på vilket sätt vi bemannar verksamheten.  
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Särskola  
Särskolan måste under de kommande åren fortsätta sitt 
arbete med att utveckla såväl grundsärskolan som den 
nya gymnasiesärskolan. Detta för att bl. a kunna erbjuda 
alla särskoleelever möjlighet att genomföra hela sin skol-
gång i Vaggeryds kommun. Implementeringsarbetet av 
de nya styrdokumenten är påbörjat och måste fortsätta 
kommande år. 
Ett prioriterat område för gymnasiesärskolan är att inte-
grera så många delar som möjligt i den utbildningsstruk-
tur som nu finns på Fenix. Fokus kommer att ligga på den 
yrkesinriktade delen där såväl praktik som yrkesutbildning 
är centrala delar. Praktiska inslag som att driva café i det 
nya Fenix 2- huset är påbörjat i syfte att bättre förbereda 
elever till yrkeslivet. Detta arbete ska utvecklas. 
 
Förstelärare 
Statens satsning på karriärtjänster är viktig. Redan från 
starten, d v s läsåret 13/14 är Vaggeryds Kommun med i 
denna satsning. Nämnden startade med att inrätta de fem 
förstelärartjänster som vi fick oss tilldelade. Denna sats-

ning kommer att fortsätta från och med läsåret 14/15 då 
vi får inrätta ytterligare 14 förstelärare. Tanken från 
statsmakternas sida är att detta är en satsning över tid. 
 
En förstelärare ska ha följande kvalifikationer: 

• vara legitimerad 
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra 

års väl vitsordat arbete med undervisning inom 
ramen för en eller flera anställningar inom skol-
väsendet 

• ha en särskilt god förmåga att förbättra elever-
nas studieresultat och har ett starkt intresse för 
att utveckla undervisningen 

• även i övrigt av huvudmannen bedöms som sär-
skilt kvalificerad för undervisning och uppgifter 
som hör undervisningen till 

 
Nämnden är övertygad om att denna satsning starkt ska 
bidra till att vi kan höja resultaten i alla våra skolor. 
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DRIFTREDOVISNING, TKR Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Bokslut 2011 

600 Gemensam administration 9 301 9 396 -95 8 252 7 642 
601 Kompetensutveckling 1 805 1 215 590 526 205 
603 Verksamhetsledning och elevhälsa 6 965 6 784 181   
603 Gemensam adm. Omr. Norr 0 0 0 6 094 5 157 
604 Gemensam adm. Omr. Fågelfors 0 0 0 3 788 4 582 
621 Kosthåll 276 -718 994 -285 410 
624 Skolskjutsar 11 600 10 427 1 173 10 977 10 838 
641 Grundskola 105 283 106 474 -1 191 104 315 98 854 
657 IKE Gymnasieskola 24 644  21 364  3 280 25 228 26 792 
658 Lokaler och inventarier, gymnasiet 1 525 1 135 390 1 454 1 162 
659 Gymnasieskola 22 855 24 927 -2 072 25 183 30 579 
661 Vuxenutbildning 11 508 9 934 1 573 9 572 8 698 
662 HPH/KY 0 0 0 2 738 2 139 
662 Yrkeshögskola 2 723 2 161 562   
665 ESF Projekt kompetensvågen 0 0 0 319 1 227 
671 Särskola 10 748 10 030 718 10 022 11 409 
725 Förskoleklass 8 559 8 727 -168 7 675 7 915 
724 Förskola 69 803 73 618 -3 815 68 436 65 577 
725 Fritidshem 16 415 15 557 858 13 281 12 180 
727 Vårdnadsbidrag 1 300 1 002 298 1 080 1 016 
728 ReMida återvinningsprojekt 0 0 0 0 0 
 
TOTALT 305 309 302 032 3 277 

 
298 654 296 381 

 
 
 
Nedanstående sammanställning har som underlag för nyckeltalen endast kostnader inom Barn- och utbildningsnämn-
dens budget/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 

2013 
Budget 

2013 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2011 

 
Bokslut 

2010 
Bokslut 

2009 
Grundskola, inkl friskola       
Antal elever snitt vt/ht 1 409 1 407 1 411 1 395 1 378 1 415 
Kostn/elev 91,8 87,4 91,5 89,1 86,5 86,7 
Elever per lärare 11,1 10,2 10,8 10,97 11,4 10,4 
       
Gymnasieskola        
Antal elever snitt vt/ht (inkl IKE) 478 499 533 578 597 599 
Kostn/elev (inkl IKE) 111,4 98,4 106,2 106,3 94,8 101,4 
Elever per lärare 9,4 11,67 11,6 10,55 12,1 13,0 
       
Komvux       
Heltidsstud. exkl. interkomm. elever 154 182 184 170 186 146 
       
Förskola, inkl alternativa förskolor       
Antal barn snitt vt/ht 758 740 745 727 698 691 
Kostn/barn 111,2 104,9 108,8 107,7 106,2 104,4 
Barn per årsarbetare förskola 5,8 5,3 5,7 5,6 5,4 5,5 
       
Fritidshem, inkl alt. fritidshem       
Antal barn snitt vt/ht 568 607 580 578 534 474 
Kostn/barn 37,1 32,5 32,8 31,5 33,5 35,4 
Barn per årsarbetare fritidshem 16,7 17,6 19,7 19,5 17,7 16,2 
       
Förskoleklass       
Antal barn snitt vt/ht 170 173 151 164 176 166 
Kostn/barn 53,2 49,8 53,2 50,6 45,7 46,7 
Barn per årsarbetare 15,5 15,5 14,1 13,0 13,7 14,0 
       
Särskola        
Antal elever snitt vt/ht 27 33 30 32 32 33 
Kostn/elev 372,2 351,9 379,6 371,2 309,3 341,3 
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Ordförande: Sören Ståhlgren (s) 
Förvaltningschef: Agneta Hugander, Förvaltningschef: Annika Åberg 

Antal årsarbetare: 360 
Nettokostnad totalt: 226 157 tkr 

Nettokostnad per invånare: 17 121 kr 
 

 

RESULTATRÄKNING, TKR                                                       
Bokslut 

2013 
Budget 

2013 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2011 
Verksamhetens intäkter 60 326 44 689 52 832 51 767 
Verksamhetens kostnader -286 269 -259 222 -252 364 -245 838 
Verksamhetens nettokostnader -225 944 -214 533 -199 532 -194 071 
Finansiella kostnader -26 -125 -263 -101 
Avskrivningar -187  -159 -112 
Resultat efter avskrivningar -226 157 -214 658 -199 954 - 194 283 
Kommunbidrag 214 658 214 658 197 535 191 105 
ÅRETS RESULTAT -11 499 0   -2 419 -3 178 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
Socialnämnd 
Individ- och familjeomsorg 
Vård och omsorg 
Totalt 

-47 
-7 840 
-3 612 

-11 499 
 
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. 
 
NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA 
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL 
 
Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av 
öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbeva-
kande, nyfikna och med kraft kunna agera för kom-
munen och dess invånares bästa. Jämställdhet och 
ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den 
kommunala planeringen. 
Socialnämndens ansvarsområde utmärks av mångfaldiga 
kontakter med människor. Varje invånare ses som en 
individ med egna behov som bemöts med respekt. Arbete 
som rör barn- och ungdomsfrågor är under ständig ut-
veckling. Utvecklingsarbetet grundas på evidensbaserade 
metoder. 
 
Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall 
lämna grundskolan med minst godkända betyg. 
I utredning, planering och uppföljning av insatser upp-
märksammas barns skolgång. Insatser syftar alltid till att 
barn ska klara grundskolan med minst godkända betyg. 

Institutionsplacerade barns skolgång följs upp med an-
svarig från barn- och utbildningsförvaltningen. Barn med 
särskilda behov uppmärksammas och erbjuds riktade 
insatser inom ramen för korttidstillsyn och korttidsvistelse 
enligt LSS. 
 
Näringslivspolitiken skall stödja kommunens befint-
liga verksamhet och aktivt arbeta för att nya företag 
väljer Vaggeryds kommun för nyetablering. 
Lagen om valfrihet inom hemtjänsten skapar möjlighet till 
nyetablering för företag i Vaggeryds kommun. Upphand-
ling inom personlig assistans medverkar till att utveckla 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning.    
 
All kommunal handläggning skall ske effektivt och 
snabbt, präglat av en hög serviceanda med respekt 
för lag och förordning. 
Socialnämnden arbetar systematiskt med förbättringar 
inom samtliga handläggningsprocesser. God tillämpning 
av lagstiftningen utgör grunden för rättsäkra prövningar. 
Vakanser, personalomsättning och hög arbetsbelastning 
har gjort att lagstyrda handläggningstider periodvis inte 
har klarats. 
 
Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv 
kommun att leva, bo och verka i. 
Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt för att för-
bättra service och kvalitet för den enskilde kommuninvå-
naren. Nämnden bevakar målgruppen genom aktivt del-
tagande i kommunövergripande processer.  
 
Vården av våra äldre och sjuka skall präglas av 
trygghet och god kvalitet. 
Socialnämndens Äldreomsorgsplan utgör grunden för 
god vård och omsorg om äldre. Trygghet, bemötande och 
självbestämmande är vägledande ord för det framtida 
utvecklingsarbetet. Nämnden arbetar ständigt med för-
bättringsprocesser som syftar till att höja kvaliteten med 
stärkt brukarinflytande. 
 
Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun. 
En kulturstrategi skall upprättas för kommunen med 
utgångspunkt i Fenix Kultur och Kunskaps Centra. 
Socialnämndens verksamheter utgör länk mellan kom-
munens kulturliv och nämndens målgrupp. Av vikt är att 
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alla invånare har möjlighet att ta del av de kulturella akti-
viteter som kommunen erbjuder. 
 
Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta 
strategiska klimatmål för långsiktig hållbarhet. 
Miljö- och klimatfrågor beaktas i nämndens samtliga 
måldokument. Operativt arbete är förenligt med långsik-
tiga klimatmål.  
 
Personalpolitiken skall präglas av öppen dialog, 
medinflytande där personalens kunskap, erfarenhet 
och kompetens tillvaratas. 
Socialnämndens personalpolitik präglas av dialog, lä-
rande och god arbetsmiljö. Verksamheten utgör en bas 
för en lärande organisation där kompetens kan höjas. 
Kompetenshöjanden insatser utformas utifrån verksam-
hetens och medarbetarnas behov.  
 
Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och 
nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta 
kommunalekonomiska mål kan uppnås. 
Socialnämnden arbetat aktivt med ekonomiska proces-
ser. En målmedveten styrprocess har påbörjats i syfte att 
påverka organisationens beteende i riktning mot att fat-
tade beslut ska öka produktiviteten och effektiviteten. 
Åtgärder vidtas för att anpassa verksamheten till kom-
munfullmäktiges budgetramar. 
 
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
Socialtjänsten ska genom förebyggande insatser med-
verka till att färre människor hamnar i svåra livssituation-
er. Människor med svårigheter rörande sin försörjning, 
familjerelationer, barn, missbruk eller som utsatts för hot 
eller våld ska med förtroende kunna vända sig till social-
tjänsten för att få råd, stöd och hjälp till en bättre livssitu-
ation.  
 
ÄLDREOMSORG  
Socialnämnden verkar för att äldre människor får möjlig-
het att leva och bo självständigt och har en aktiv och 
meningsfull tillvaro med andra. Socialtjänstens omsorg 
om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande. Brukarperspektivet är väg-
ledande inom samtliga verksamhetsdelar för äldreomsor-
gen. De äldre har rätt att bemötas med respekt, kunna 
leva ett aktivt och självständigt liv och ha inflytande över 
sin vardag. Socialtjänstens arbete präglas av ett socialt 
synsätt utifrån ett helhetsperspektiv när det gäller äldre 
och åldrande. Stödet i den egna bostaden utvecklas så 
att fler äldre får möjlighet att bo kvar i sin ursprungliga 
bostad. Den politiska visionen och mål för äldrepolitiken 
är uttalad i äldreomsorgsplanen och genomsyrar hela 
äldreomsorgen i Vaggeryds kommun. 
 
FUNKTIONSHINDEROMSORG  
Socialnämndens ansvarar för stöd till personer med fy-
siska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.  
Enligt SoL och LSS ska samhällets insatser inriktas på att 
ge den enskilde möjligheter till full delaktighet och jämlika 
levnadsvillkor vilket möjliggörs om personen själv får stort 
inflytande på såväl individuell som kollektiv nivå. Brukar-
inflytande utvecklas till brukarmedverkan vilket innebär att 
personer med funktionsnedsättningar ska betraktas som 
medskapare istället för mottagare – att gå från att ha 
brukaren i fokus till att ha brukarens fokus. Det föränd-
rade synsättet medför att funktionshinderomsorgen måste 
utveckla metoder för att förändra maktbalansen mellan 
professionella och brukare. Detta för att personer med 
funktionsnedsättningar i högre grad ska ges möjlighet att 

påverka insatsens utformning och möjlighet att välja 
utförare. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
Inom IFO gjordes en omorganisation från årsskiftet. Myn-
dighet barn och unga och Familj- och ungdomsteamet 
fick samma områdeschef. En samordnartjänst inrättades i 
syfte att ge stöd i ärendehantering och att introducera ny 
personal. Ekonomiskt bistånd, missbruk och de båda 
administratörerna organiserades under den andra områ-
deschefen. Omorganisationen ska utvärderas. 
 
VÅRD OCH OMSORG 
Från 1 januari 2013 har Vaggeryds kommun tagit över 
hemsjukvården från landstingets primärvård. Legitimerad 
personal har ställt inför nya utmaningar. Nya patientgrup-
per och nya diagnoser har tillkommit. Även hemtjänsten 
har påverkats av övertagandet då hemtjänstpersonal 
utför delegerade arbetsuppgifter inom hemsjukvård. 
 
Äldreomsorgens förebyggande och evidensbaserade 
arbetssätt bygger på analyser utifrån nationella kvalitets-
register vilket har lett till ökad kvalitet samt förbättrat 
ekonomiskt utfall. Prestationsmedel har betalats ut till 
äldreomsorgsverksamheten med 295 kr/invånare över 65 
år. 
 
Den medarbetarundersökning som genomförts under året 
år är ett viktigt verktyg för att utveckla och förbättra orga-
nisationen och arbetsmiljön. Med utgångspunkt i enhet-
ens resultat har förbättringsområden identifierats. 
 
Under året har flera verksamheter gjort särskilda anpass-
ningar för enskilda individer med mycket krävande vård-
behov. Extra ordinära insatser har inte rymts inom den 
befintliga verksamhetsramen. Nämnden befarar att de 
ökade behoven av specialiserade vårdinsatser kommer 
att öka under kommande år.  
 
Under året började öppen verksamhet för äldre i ordinärt 
boende bedrivas på Furugården. Verksamheten erbjuder 
aktiviteter som efterfrågas av den äldre som till exempel 
hantverk och gymnastik samt varierade aktiviteter av 
social karaktär. 
 
INTERN KONTROLL 
Mål under 2013 
 Internkontroll ska genomföras avseende granskning 

av beslutade biståndsinsatser samt kontroll av det 
systematiska brandskyddsarbetet 

 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
Vid brandtillsyn av de lokaler IFO använder noterades 
vissa brister vilka nu är åtgärdade. Personalen ska under 
2014 ges utbildning i brandskyddsarbete av kommunens 
beredskapssamordnare och samtidigt ska plan upprättas 
för systematiskt säkerhetsarbete och systematiskt brand-
skyddsarbete (SSA/SBA). 
Uppföljning av beslutade öppenvårdsinsatser vid IFO 
visade på vissa brister vad gäller tidsgränser för uppfölj-
ning och dokumentation av uppföljningen. För att komma 
tillrätta med bristerna ska riktlinjer och metodstöd ses 
över och samtliga öppenvårdsinsatser avseende barn 
och unga ska gås igenom. 
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VÅRD OCH OMSORG 
Internkontroll avseende uppföljning av beslutade bi-
ståndsinsatser gjorde under årets första hälft. Slump-
mässiga stickprov av beslutade insatser inom äldre-
omsorgen visar att det finns uppföljningsbrister. 
 
Internkontroll av det systematiska brandskyddet visar att 
den löpande säkerhetskontrollen som görs av brandom-
buden på enheterna fungerar bra. Handbok för brand-
skydd finns på alla enheter och den kontrollista som 
används vid säkerhetskontrollen förvaras i en pärm på 
varje arbetsplats. En handlingsplan är framtagen för hur 
brandskyddsarbetet ska se ut i förvaltningen. 
 
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA 
OHÄLSOTALEN 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
 Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på det 

nära ledarskapet, handledning, kompetensutveckl-
ing, fysisk arbetsmiljö och att ärendemängden är rim-
lig ska säkra en god arbetsmiljö 

 
Personallsituationen har inte nått den stabilitet som bör-
jade skönjas under 2012. Under 2013 har det varit långa 
vakanser på ett par tjänster på grund av rekryteringssvå-
righeter. För att lösa situationen har bemanningsföretag 
anlitats. Mot slutet av året kom också flera uppsägningar. 
Ett par längre sjukskrivningar har också påverkat situat-
ionen. De satsningar som gjorts synes inte vara tillräck-
liga. Resursförstärkningar på personalsidan har inte hel-
ler varit i takt med det ökande ärendeinflödet. 
Alla socialsekreterare har haft extern handledning under 
året. Socialsekreterarna och samordnaren vid myndighet 
barn och unga har deltagit i ”Närd inte tärd”, ett ESF-
finansierat kompetensutvecklingsprojekt med Regionför-
bundets FouRum som genomförare. Kompetensutveckl-
ing för övriga har genomförts utifrån individuella komp-
tensutvecklingsplaner även om alla behov inte har kunnat 
tillgodoses under 2013. 
Ärendemängden har varit hög med flera svåra ärenden 
och placeringar av barn än tidigare vilket slitit på persona-
len. Ärendemängden har generellt inte varit rimlig.  
 
VÅRD OCH OMSORG 
 Dialogen på arbetsplatsen ska kännetecknas av 

öppenhet och respekt 
 

 Förbättringsarbete ska bedrivas systematiskt för att 
utveckla alternativa arbetssätt och nya metoder 

  
 Hälsofrämjande arbete ska bidra till trivsel och ar-

betsglädje 
 
Personalsituationen inom vård- och omsorgsförvaltningen 
har under året varit ansträngd. Organisationen har haft 
chefsbyten och perioder av vakanta tjänster vilket har 
påverkat stabiliteten. Nya riktlinjer, lagar och värde-
grundsarbeten gör att stora krav ställs på vård- och om-
sorgspersonal. Omvårdnadslyftet har syftat till att höja 
kompetensen och ge medarbetarna möjlighet att växa i 
yrkesrollen. Genom utvärdering av medarbetarenkäten 
har handlingsplaner på förbättringsområden framtagits. 
En levande diskussion kring det kollegiala bemötandet 
upprätthålls på regelbundna arbetsplatsträffar. Förbätt-
ringsarbete med stöd av evidensbaserade modeller im-
plementeras inom förvaltningens samtliga områden.    
 

 
PERSONALREDOVISNING (december 2013) 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
Anställningsform 
Tillsvidare Visstid Totalt 
24 2 26 
Kön 
Kvinna Man Totalt 
25 1 26 
Sysselsättning 
 Kvinna Man Totalt 
Deltid 3 0 3 
Heltid 22 1 23 
Åldersfördelning 
Ålder Antal 
-29 5 
30-39 5 
40-49 10 
50-59 7 
60- 1 
Medelålder 
Kvinna Man Totalt 
43 37 43 
 
SJUKFRÅNVARO* 
 2013 2012 2011 2010 
% 4,5 4,6 6,2 6,3 
*Den procentuella frånvaron för år 2011 och 2010 är beräknad 
på hela socialnämndens personal medan den för år 2012 och 
2013 är beräknad endast på individ- och familjeomsorgens 
personal.   
Kön 
Kvinna 
(%) 

Man 
(%) 

Totalt 
(%) 

4,7 1,2 4,5 
Åldersfördelning 
Ålder % 
-29 13,1 
30-49 2,4 
50- 2,4 
 
VÅRD OCH OMSORG 
Anställningsform 
Tillsvidare Visstid Totalt 
351 49 400 
Kön 
Kvinna Man Totalt 
378 22 400 
Sysselsättning 
 Kvinna Man Totalt 
Deltid 265 7 272 
Heltid 113 15 128 
Åldersfördelning 
Ålder Antal 
-29 50 
30-39 62 
40-49 96 
50-59 122 
60- 72 
Medelålder 
Kvinna Man Totalt 
47 46 47 
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SJUKFRÅNVARO* 
 2013 2012 2011 2010 
% 6,5 4,6 6,2 6,3 
*Den procentuella frånvaron för år 2011 och 2010 är beräknad 
på hela socialnämndens personal medan den för år 2012 och 
2013 är beräknad endast på individ- och familjeomsorgens 
personal.   
Kön 
Kvinna 
(%) 

Man 
(%) 

Totalt 
(%) 

6,7 2,6 6,5 
Åldersfördelning 
Ålder % 
-29 2,8 
30-49 6,7 
50- 7,1 
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RESULTATRÄKNING, TKR                                                       
Bokslut 

2013 
Budget 

2013 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2011 
Verksamhetens intäkter 1 622 383 1 764 1 041 
Verksamhetens kostnader -32 579 -23 557 -27 767 -20 824 
Verksamhetens nettokostnader -30 957 -23 174 -26 003 -19 783  
Finansiella kostnader -12 -2 -50 -37 
Avskrivningar -47  -41 -12 
Resultat efter avskrivningar -31 016 -23 176 -26 094 -19 832 
Kommunbidrag 23 176 23 176 21 969 18 645 
ÅRETS RESULTAT -7 840 0   -4 125 -1 187 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
Individ- och familjeomsorgens stora budgetunderskott på 
närmare 7,8 miljoner kr beror så gott som helt på place-
ringskostnader och insatser i form av kontaktfamiljer eller 
kontaktperson. 
 
Kostnaderna för institutions- och dagvårdsplaceringar 
inom insatser barn och ungdom har ökat kraftigt jäm-
fört med tidigare år.  År 2012 fick institution och dag-
vårdsplaceringar en ökad budget för att täcka ökade 
placeringskostnader. År 2013 har placeringskostnaderna 
fortsatt att öka och i slutet av 2013 redovisas ett under-
skott på cirka 2,7 miljoner kr. Fler barn har varit placerade 
och några under längre perioder. Förebyggande insatser i 
öppenvård har pågått innan varje placering men inte varit 
tillräckliga för att bryta en negativ utveckling. 
 
En annan typ av placeringskostnad inom insatser barn 
och ungdom som kraftigt gått över budget är kostnader 
för familjehem. Kostnader för familjehem överstiger bud-
geterade medel med 1 768 tkr. Familjehemskostnaderna 
har ökat betydligt jämfört med tidigare år på grund av att 
fler barn har placerats. Vaggeryds kommun har tidigare 
legat på en jämförelsevis ovanligt låg nivå vad gäller 
antalet familjehemsplaceringar. Familjehemsplacering är 
den vanligaste insatsen när biologiska föräldrar saknar 
förmåga att tillgodose barnens behov. Det kan handla om 
förälders sjukdom, missbruk eller att barnets omsorgsbe-
hov är större än föräldrars förmåga. 
 
Den tredje orsaken till delprogram insatser barn och 
ungdoms underskott är kostnader för kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner. Fram till och med december överstiger 
kostnaderna budgeten med en halv miljon kr. Kontaktper-
son eller kontaktfamilj är en förebyggande insats för att 
vidmakthålla en tillräckligt bra situation och för att ge 
föräldrar och barn stöd från andra vuxna. 
 
Delprogram insatser vuxna uppvisar ett underskott på 
3,1 miljoner kr för år 2013. Främsta orsakerna är institut-
ionsplaceringar- och dagvård för missbrukare. Öppen-
vårdsinsatser prövas alltid innan en placering. Först när 
problemen är så stora att den enskilde behöver komma 
ifrån en destruktiv hemmamiljö och få en strukturerad 
daglig behandling blir placering aktuell. Andelen yngre 
under 30 år har ökat de senaste åren samt även andelen 
kvinnor. Med en budget på 794 tkr och en årskostnad på 
2 975 tkr bli avvikelsen för år 2013 – 2 181 tkr. Avvikelsen 
för 2013 är bara 135 kr högre än för 2012.  
 
De senaste årens ökande kostnader och medföljande 
budgetöverskridan till trots är kostnaderna för IFO i Vag-
geryds kommun lägre än riksgenomsnittet och, som 
framgår av diagram till höger, lägre än motsvarande 
kostnad i merparten av länets kommuner. 

Kostnad individ- och familjeomsorg 2012, tkr/inv. 

 
 
Budgetavvikelser, Delprogram (tkr) 

 
Delprogram    Förklaring till avvikelsen 

,0 2,0 4,0 6,0
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Tranås
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Värnamo

-6000,0

-5000,0

-4000,0
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Familjerådgivning

Insatser vuxna

Insatser barn och
ungdom

Nettoavvikelse: -7 840 tkr 

Individ- och familjeomsorg 
administration  
(+156 tkr) 

Överskott för ledning indi-
vid- och familjeomsorg  
 
 

Familjerågivning 
(+46 tkr) 

Kostnader för familjeråd-
givning har understigit 
budgeterade medel. 
  

Insatser vuxna 
(-3124 tkr) 

Kostnader för institutions-
placeringar och dagvård av 
missbrukare. 
 

Insatser barn och ungdom 
(-4918 tkr) 

Kostnader för institutions- 
och dagvårdsplaceringar 
för barn samt familjehems-
placeringar. 
 

94



Socialnämnd - Individ- och familjeomsorg 
 

  

VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE  
 
750 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
ADMINISTRATION 
Delprogrammet omfattar individ- och familjeomsorgens 
ledning, social jour, nämndsekreterare, hyreskostnader, 
data och telekommunikation, kompetensutveckling, före-
tagshälsovård och övrigt som inte kan knytas till specifikt 
delprogram.   
 
751 FAMILJERÅDGIVNING 
Kommunen har en lagstadgad skyldighet att svara för 
familjerådgivning. På uppdrag av länets kommuner sköts 
verksamheten på entreprenad av Familjerådgivarna i 
Småland AB. Familjerådgivarna fakturerar antalet be-
handlingstimmar. 
 
752 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 
Försörjningsstöd 
I samverkan med den sökande och andra aktörer ska 
stöd utformas så att den enskilde blir självförsör-
jande. Barns behov ska särskilt beaktas.  
Målen är delvis uppfyllda 
 
Budget för det ekonomiskt bistånd som utbetalas till en-
skild ligger sedan 2010 under kommunstyrelsen. Individ- 
och familjeomsorgen utför biståndsbedömningen på 
delegation från kommunstyrelsen och ansvarar för hand-
läggning, planering och uppföljning av insatser 
 
De tidsgränser som finns för handläggningen av ärenden 
har i stort sett klarats, bortsett från en period i maj och 
juni. Det finns planer för insatser som syftar till självför-
sörjning i de ärenden där behoven inte är tillfälliga.  Det 
finns struktur för samverkan i individärenden med AME 
(kommunens arbetsmarknadsenhet). Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Vårdcentralerna.  
 
Under 2013 har 228 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd. 
Detta är det högsta antalet historiskt i Vaggeryds kom-
mun. Trots ökning av antalet hushåll och längre bidrags-
tider har kostnaden för utbetalt bistånd bara ökat med 
444 tkr jämfört med 2012. 26 hushåll vilka tidigare ingått i 
flyktingmottagandet har hanterats av AME. Varje månad 
beviljas runt 110 hushåll ekonomiskt bistånd varav 20 av 
AME. Drygt 20 % av hushållen är ungdomar mellan 18 – 
25 år. Ungefär hälften av hushållen är beroende av för-
sörjningsstöd under de flesta av årets månader och den 
huvudsakliga orsaken är arbetslöshet och låg eller ingen 
ersättning från andra system. Andra orsaker är sjukdom, 
föräldraledighet med låg eller ingen annan ersättning eller 
att det finns sociala hinder som försvårar möjligheten till 
egen försörjning. Andelen som är beroende av försörj-
ningsstöd under större delen av året har ökat kontinuer-
ligt. Under 1900-talet senare del var det cirka 20 % av 
knappt 200 hushåll som beroende av försörjningsstöd 
mer än 5 månader. 
 
IFO och AME har haft strukturerad samverkan runt 32 
individer. 
 
Från 2011 finns Samordningsförbundet Södra Vätterbyg-
den för Jönköpings, Vaggeryds, Mullsjö och Habo kom-
muner, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen. Förbundet finansierar projekt som syftar till att 
enskilda ska få stöd, hjälp, rehabilitering etc. för att nå 
egenförsörjning och för att de inte ska hamna mellan 
stolarna. 5 individer från kommunen har deltagit i de av 
förbundet finansierade projekten, 4 individer i Enter 
(varav 3 remitterats från IFO) och 1 i Krami.  

 
Boende 
Ansökningar om hjälp med boende har ökat de senaste 
åren på grund av en hårdare bostadsmarknad. Vid års-
skiftet fanns 15 sociala kontrakt eller andrahandskontrakt 
för de som inte kan få egna kontrakt på lägenheter. En 
minskning har skett i förhållande till tidigare år då antalet 
legat på över 20 sociala kontrakt. Under året har 5 an-
sökningar om boende hanterats varav 5 gått vidare till 
utredning. 3 hushåll har fått kontrakt med kommunal 
hyresgaranti enligt Statens bostadskreditnämnds regler 
och ett hushåll har fått kontrakt med en ren kommunal 
borgen. 
 
754 INSATSER BARN OCH UNGDOM 
Insatserna ska utformas i samverkan med barn, för-
äldrar och andra aktörer så att barn kan bo kvar i sitt 
hem under likvärdiga villkor som andra barn. Place-
ring utanför hemmet ska ske om det är nödvändigt 
för att tillgodose barnets behov av skydd. 
 
En rättssäker handläggning ska garanteras genom att 
lagar, föreskrifter och rättspraxis följs. 
Målen är delvis uppfyllda. 
 
De samlade resurserna för barn och ungdomar redovisas 
under detta delprogram. Delprogrammet omfattar familje-
central, socialsekreterarna som arbetar med myndighets-
utövningen, Familj- och ungdomsteamet med behandlare 
och fältsekreterare, kontaktpersoner/familjer samt place-
ringar i familjehem och på institution. Vid delårsbokslutet i 
augusti rapporterades att handläggningstiderna klarades. 
Men under årets fyra sista månader har tidsgränser för 
alla utredningar inte kunnat hållas.  
Budget för delprogrammet kommer att överskridas på 
grund av att fler barn varit placerade på institution och i 
familjehem och fler barn har haft insats i form av kontakt-
person eller kontaktfamilj. Om ett barn bedöms ha behov 
av någon av dessa insatser kan nämnden inte avstå. 
Lagstiftningen är tvingande och vite kan utdömas om 
nämnden går emot lagen. Vite läggs till en högre kostnad 
än kostanden för att genomföra insatsen. Det allvarligaste 
är ändå att barn och unga kan komma till skada om de 
inte får den hjälp de bedöms behöva. 
 
Myndighetsutövningen 
Antalet anmälningar och ansökningar har under 2013 
varit 332 respektive 41.Motsvarande siffror för 2012 var 
258 anmälningar och 36 ansökningar. Tidsgränsen om 14 
dagar för förhandsbedömningar har klarats. Förhandsbe-
dömningen avser tiden från det att anmälan inkommer till 
ställningstagande att utredning inte ska öppnas eller 
beslut om utredning fattats.137 utredningar öppnades 
under året mot 143 under 2012. Av 136 genomförda 
utredningar har tidsgränsen om 4 månader hållits för 112.  
Placerade barn ska följas upp minst en gång var sjätte 
månad och rapporter har getts till nämnden. För nästan 
alla har övervägandena gjorts inom tidsramen utom för 
två placeringar där övervägandena rapporterats två må-
nader för sent. 
 
Kontakt familjer/kontaktpersoner 
Fler barn och unga har haft förebyggande insats i form av 
kontaktperson eller kontaktfamilj än vad det finns bud-
getmedel för. Budgeten har också urholkats för varje år 
eftersom arvodena räknas upp i enlighet med löneök-
ningar inom vårdyrkena men nämnden har inte fått någon 
kompensation för detta. 
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16 barn har haft kontaktfamilj under året. För 2 barn har 
insatsen upphört.  
 
13 barn och unga har haft insatsen kontaktperson under 
året. 
 
De medel som socialnämnden haft möjlighet att budge-
tera har inte varit tillräckliga. Om nämnden inte skulle 
tillsätta kontaktfamilj/kontaktperson när behovet finns 
utdöms en sanktionsavgift som överstiger beloppet som 
insatsen kostar. Under 2013 har insatser kunnat verkstäl-
las inom rimlig tid varför inga sanktionsavgifter utdömts 
vilket annars var ett problem för ett par år sedan. 
 
Familjehemsplacerade barn 
Fler barn har varit placerade i familjehem än vad det 
funnits budgetmedel för. Totalt har 17 barn varit place-
rade under året varav 2 under en kortare period.14 barn 
har varit stadigvarande placerade varav ett har upphört. 7 
stadigvarande placeringar har tillkommit under året varav 
2 är ensamkommande barn. 
 
Migrationsverket förväntas ersätta kostnaden för familje-
hemsplaceringarna av de båda ensamkommande bar-
nen. 
 
Institutionsplaceringar  
Fler barn har varit placerade på institution än vad det 
funnits budgetmedel för. Placeringstiderna har varit 
längre och i något fall har dygnskostnaden varit mycket 
hög. I budget finns medel för tre helårsplaceringar till en 
dygnskostnad på drygt 3 800 kr. 
 
Totalt 10 barn eller unga har varit heldygnsplacerade på 
institution under året varav 6 är avslutade. 2 har placerats 
i familjehem och 4 har flyttat hem till biologiska familjen 
och får insatser från Familj- och ungdomsteamet   
 
3 barn har varit i köpt dagvård. Ett barn överflyttades till 
annan kommun från augusti och ett annat barn placera-
des efter dagvården i familjehem. Ett av de tre är ett 
ensamkommande barn som under hela året att varit i ett 
boende med särskilt stöd vilket skett genom tjänsteköp. 
Kostnaden för placeringen av sistnämnda barn har er-
satts till en del av Migrationsverket.  
 
Familjerätt 
Inom familjerätten hanteras faderskap, vårdnad- boende 
och umgängesfrågor samt adoptioner. 0,65 % av en 
socialsekreterartjänst finns i budget för detta.  Trycket har 
ökat på familjerätten, framförallt vad gäller komplicerade 
faderskap. Anledningarna till detta är bland annat inflytt-
ning från andra länder med familjebildningar som är an-
norlunda än de traditionellt svenska. Bemanningskonsult 
har fått anlitas för att klara ärendetrycket 
Antalet samarbetssamtal har ökat från tidigare en hand-
full per år till att ha uppgått till 14 stycken under 2013.. 
Samarbetsamtalen syftar till att föräldrar ska komma 
överens i vårdads- boende och umgängefrågor och före-
bygga att frågan ska avgöras i domstol. En domstolspro-
cess förstärker ofta konflikten mellan föräldrarna och ökar 
lidandet för barnet. 
Samarbetsamtalen hanteras av Familj- och ungdoms-
teamet tillsammans med familjerättssekreteraren 
 
 
Familj- och ungdomsteamet (FUT) 
30 barn och ungdomar har varit aktuella för öppenvårds-
insatser vid familje- och ungdomsteamet under året. FUT 
har även hanterat samarbetssamtalen. 

Fältsekreterarna har genomfört fältarbete under helger, 
riskhelger och skolavslutningen. Man har haft en tjejgrupp 
igång i samarbete med Fenix. Fältsekreterarna har också 
medverkat i ”Sommarkuls” aktiviteter, genomfört egna 
aktiviteter för unga inför skolastart och under höstlovet 
och ansvarat för stöd och uppföljning för specifika ung-
domar under feriepraktik .Ett möte för föräldrar och andra 
vuxna om drogsituationen bland barn och unga hölls på 
Folkets hus under hösten tillsammans med polisen. 
 
Familjecentralen  
Antalet besökare inom den öppna verksamheten 2013 
var 4629 personer. Motsvarande siffra för 2012 var 5036 
personer, en minskning med 407 personbesök.  
Minskning beror sannolikt på att BVC fr.o.m. juli månad 
flyttat sin verksamhet från Familjecentralen till Vårdcen-
tralen, och därmed att nyblivna föräldrar inte alltid kan 
introduceras i verksamheten.  
Statistiken visar en ökning av pappors besök på öppna 
förskolan. 2013 är siffran 293 personbesök av pappor, år 
2012 var antalet 143, antalet besök här har alltså mer än 
fördubblats. 
 
Föräldragrupperna hålls fortfarande i familjecentralens 
lokaler. Man har haft generella föräldragrupper samt 
riktade föräldragrupper i vilka kvinnor med invandrarbak-
grund deltagit. I avvaktan på att familjecentralen får nya 
lokaler kan man inte leva upp till grundtanken med famil-
jecentralen, att de olika verksamheterna verkar under 
samma tak för att ge sammanhållet stöd till barn 0-6 år 
och deras föräldrar.  
 
Samverkan 
Skuggningen av Modellområdesarbetet vilket syftat till att 
utveckla samverkan mellan landstinget och kommunerna 
i GGVV fick avbrytas på grund av att landstinget inte 
kunde avsätta personal. Varje kommun hade var sin 
styrgrupp och var sina arbetsgrupper vilket blev övermäk-
tigt för landstinget.  Under 2014 kommer istället en för 
hela GGVV gemensam strategigrupp att tillsättas som 
ska ha i uppdrag att ta fram samverkansrutiner för kom-
munerna och landstinget. 
 
En för landstingen och kommunerna gemensam webb-
plats med information om vart man vänder sig för att få 
hjälp blev klar under hösten 2013. 
 
Bus-gruppen (Barn och unga i samverkan) med presidi-
erna och förvaltningsledningarna för individ- och familje-
omsorg, barn och utbildning samt kultur och fritid är eta-
blerad. I juni månad genomfördes en heldag med temat 
samverkan runt barn och unga med ledning och personal 
från förskola/skola, individ- och familjeomsorgen och 
kultur och fritid 
 
Ett projekt Barn som anhörig har startat under året och 
har av landstinget beviljats 200 tkr i projektstöd. Syftet är 
att utveckla stödet till barn med psykiskt eller fysiskt sjuka 
föräldrar eller barn med föräldrar med missbruksproblem. 
Projektet genomförs i samverkan av barn och utbildnings- 
och socialnämndens verksamheter..   
 
755 INSATSER VUXNA 
 
Vuxna missbrukare  
Insatserna ska utformas i nära samverkan med den 
enskilde och andra aktörer. I första hand ska insatser 
ges på hemmaplan men om detta inte är tillräckligt 
ska vård på institution beviljas. Barns behov ska 
särskilt beaktas.  

96



Socialnämnd - Individ- och familjeomsorg 
 

  

En rättssäker handläggning och hantering av ären-
den ska garanteras genom att lagar, föreskrifter och 
rättspraxis följs.  
Målen är uppfyllda. 
 
Budget för delprogrammet har överskridits då fler med 
missbruksproblem har fått vård på behandlingshem och 
på grund av placeringar i skyddade boenden för individer 
som utsatts för hedersrelaterat hot och våld.   
 
 
Myndighetsutövningen 
Under året har 97 anmälningar avseende missbruk in-
kommit och 11 ansökningar om någon form av vård. I 
flera fall har anmälan lett till att den enskilde ansökt men 
detta framkommer inte i statistiken. 
Hantering av anmälningar, ansökningar och uppföljningar 
av beslutade insatser har klarats inom tidsgränserna.  
 
 
Förebyggande missbruk 
Kostnaderna för Galaxen ungdomsmottagning för droger 
är högre än vad som varit möjligt att budgetera. Nämnden 
har inte erhållit mer budgetmedel sedan landstinget drog 
tillbaka sin medfinansiering.    
 
Köpt vård 
4 personer har beviljats öppenvård genom tjänsteköp från 
Iris till en årskostnad av 249 tkr. Ytterligare en person har 
haft en längre utslussning i egen lägenhet efter en insti-
tutionsvård. 
 
Totalt har 9 personer haft heldygnsvård på institution, 7 
enligt SoL (frivillig vård) och 2 enligt LVM (tvångsvård). 
En person har haft placering i familjehem hela året. Av 
dessa 10 personer är 7 under 30 år. 3 personer avbröt 
behandlingen i förtid och har inte haft mer kontakt med 
socialtjänsten.  
 
Kostnaden för vård av missbrukare har bakåt varierat 
kraftigt mellan åren. Under de två senaste åren har anta-
let personer i behov av heldygnsvård ökat kraftigt medan  
budget ligger på samma belopp som år 2004 
 
 
Vuxna brottsoffer   
Kvinnor och män som utsatts för hot eller våld ska i 
samverkan med andra erbjudas skydd och stöd akut 
och vid behov över tid. Barns behov ska särskilt be-
aktas.  
Målen är uppfyllda 
 
Budget överskrids på grund av två placeringar i skyddat 
boende föranledda av hedersrelaterat hot och våld.  En 
placering avslutades från och med april med överflyttning 
till annan kommun. Ytterligare en placering tillkom under 
sommaren. 
Myndighetsutövningen avseende akuta behov och bi-
stånd för till skyddat boende hanteras av förvaltningens 
socialsekreterare och under året har 21 ärenden varit 
aktuella.  
 
Medverkan – Familjefrid i GGVV är mottagning för de 
som är utsatta för hot och våld i nära relationer. Social-
tjänsten kan remittera ärenden eller så kan invånare i 
Vaggeryds kommun själva vända sig dit för råd och stöd. 
Medverkan arbetar med kvinnor och män som drabbats 
av våldet eller själva utövat det. Man har även insatser för 
barn som bevittnat våld, så kallade Trappansamtal som 
är krisstöd till barn som bevittnat våld. 26 barn var aktu-

ella för samtal under 2013. Medverkan har arbetat med 
10 kvinnor från vår kommun varav två utsatta för heders-
relaterat våld. Vidare har man arbetat med 9 män varav 
två som utsatts för våld och 7 som själva utövat våld.  
Medfinansieringen för verksamheten är 195 tkr per år. 
 
Vaggeryds kommuns medfinansiering av Medverkan 
bokfördes felaktigt av ekonomikontoret som en intäkt för 
2012 istället för en kostnad. Detta medför att 369 tkr nu 
istället belastar 2013 som en kostnad. 
 
 
FRAMÅTBLICK 
En mycket viktig del i det fortsatta kvalitetsutvecklingsar-
betet kommer att vara klienters och anhörigas delaktighet 
och påverkansmöjligheter. Detta är i linje med visionen 
om att man i Vaggeryds kommun ger plats för att göra 
skillnad och där alla har betydelse. All personal inom 
förvaltningen är lika viktig i att förverkliga detta. Ett arbete 
påbörjades under 2013 för att ta fram mätpunkter för 
klientinflytandet. Det kan handla om klienters uppfatt-
ningar om bemötande, val och genomförande av insatser, 
och hur klienters lösningsförslag tillvaratas. Vi behöver 
också fler mätpunkter för resultat av våra insatser. 
 
Att få en stabilare personalsituation har fortsatt hög priori-
tet. Framförallt inom barn och unga-området är situation-
en periodvis krisartad med hög personalomsättning och 
vakanser på tjänster vilket gäller för större delen av lan-
dets kommuner. Ett flertal åtgärder har vidtagits i vår 
kommun och situationen var stabilare under en period 
men det har inte hållit över tid. Vad gäller resurser synes 
individ- och familjeomsorgen hela tiden vara steget efter 
förändringar i samhällsbilden. Nya problemtyper som 
hedersrelaterat våld började med enstaka ärenden som 
dök en gång var tredje år till att nu vara flera under 
samma år. Den ökade drogförekomsten ute i samhället 
gör att fler unga människor fastnar i missbruk och bero-
ende De personella resurserna behöver vara bättre an-
passade till den ökade arbetsbelastningen som följer av 
detta. Arbetsbelastningen handlar inte bara om antalet 
ärenden utan också den psykiska påfrestningen i arbetet.  
 
De administrativa pålagorna i arbetet har ökat betänkligt 
för alla yrkesgrupper och även inom socialtjänsten. Pro-
fessionella administratörer skulle underlätta och avlasta 
både socialsekreterare och chefer. Att inrätta administra-
tiva tjänster är inte populärt och inte populistiskt. Men 
någon ska göra det administrativa arbetet och då läggs 
det på chefer som får mindre tid att leda, eller på social-
sekreterare som får mindre tid för klientmöten. Även om 
man kan vara starkt kritisk till den stora mängden admi-
nistrativa uppgifter är större delen styrt uppifrån, för att 
möjliggöra granskning i efterhand och säkerställa rättssä-
kerhet. Politiker kräver också redovisningar, arbetsmiljö-
uppgifter, miljöplaner, interkontroll, remissvar etc. som 
ska utredas och dokumenteras. Idag utförs huvudelen av 
det administrativa arbetet av amatöradministratörer som 
egentligen har andra saker som sin huvuduppgift. Resul-
tatet blir ineffektivitet man gör inget högkvalitativt arbete 
inom något område. IFO behöver mer administrativt stöd 
av professionella administratörer som en del i att skapa 
en stabil organisation. En organisation som socionomer 
och andra socialarbetare väljer för att de vill arbeta med 
människor.  
 
Samhällsbilden har förändrats. En större andel hushåll är 
beroende av försörjningsstöd, i dessa hushåll finns också 
barn som i sin tur löper större risk än andra barn att inte 
klara egenförsörjning som vuxna. Forskningsstudier visar 
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att cirka 50 % av barnen i familjer med försörjningsstöd 
klarar inte godkända betyg i grundskolan. Gruppen med  
icke godkända betyg löper en betydande risk för att 
hamna i kriminalitet och missbruk.  
Fler barn och unga lider av psykisk ohälsa visar flera 
undersökningar. Detta gäller även Vaggeryds kommun. 
Landstingets planering är att en Hälsocentral för tidiga 
insatser när det gäller barns och ungas psykiska hälsa 
kommer till stånd under 2015 inom södra sjuvårdsområ-
det. Planeringen för hälsocentralen ska göras tillsam-
mans med kommunerna i GGVV. Tillgängligheten och 
därmed var Hälsocentralens resurser ska förläggas blir 
en nöt att knäcka. 
 
En fullskalig familjecentral ska enligt plan finnas från 
2015. Familjecentralen ska ge förutsättningar för tidigt 
stöd till föräldrar till barn som redan i förskoleåldern är i 
riskzonen för en negativ utveckling. För att det ska bli så 
krävs ett aktivt arbete med riktade insatser till vissa grup-
per. 
 
Det allmänt förebyggande arbetet vad gäller alkohol och 
andra droger behöver få en tydlighet i struktur och ge-
nomförande. Framtagandet av en handlingsplan har 
dragit ut på tiden då engagemanget från kommunens 
övriga förvaltningar har sviktat. Under de närmaste åren 
måste det finnas en plan för arbetet och regelbunden 
uppföljning från central nivå på att insatser genomförs 
och resultatet av dessa. Inom IFO ser vi som genomgå-
ende för de barn och unga som placeras att de missbru-
kar alkohol och andra droger.  
 

Under de senaste åren har vi sett en ökning av antalet 
barn och unga som placeras i familjehem eller på institut-
ion. Tidigare intensiva och mer omfattande insatser på 
hemmaplan och i nära samverkan mellan övriga berörda 
förvaltningar behövs för att förebygga placeringar och 
korta ner placeringstider. Insatserna måste ske i samver-
kan mellan IFO, Barn- och utbildning, kultur och fritid och 
övriga samverkanspartner. 
 
Men viktigt att beakta är att alla barn klarar vi inte på 
hemmaplan. Befinner sig barnet i ett aktivt missbruk, i 
aktiv kriminalitet, har föräldrar som inte kan ge skydd 
barnet skydd eller om barnet utsätts för övergrepp i 
hemmet, då måste barnet få skydd genom placering i 
familjehem eller på institution. 
 
Mottagning av ensamkommande barn kommer att på-
verka samhällsbilden även om Vaggeryds kommun histo-
riskt tagit emot många flyktingar. Ett gemensamt arbete 
från flera förvaltningar, organisationer och föreningar är 
nödvändigt för att realisera målet med normalisering och 
integration.  
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RESULTATRÄKNING, TKR                                                       
Bokslut 

2013 
Budget 

2013 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2011 
Verksamhetens intäkter 58 703 44 306 51 068 50 726 
Verksamhetens kostnader -252 697 -234 695 -223 685 -224 006 
Verksamhetens nettokostnader -193 994 -190 389 -172 617 -173 280 
Finansiella kostnader -13 -123 -211 -88 
Avskrivningar -118  -96 -75 
Resultat efter avskrivningar -194 124 -190 512 -172 924 -173 443 
Kommunbidrag 190 512 190 512 174 596 171 423 
ÅRETS RESULTAT -3 612 0 +1 672 -2 020 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
Vård och omsorg uppvisar under 2013 en negativ bud-
getavvikelse om cirka 3,6 Mkr. De större avvikelserna 
inom budgetöverskridan återfinns inom delprogramen 
hemtjänst och övrig service samt bostad med särskild 
service. På överskottssidan återfinns Demensvården 
samt Övriga insatser.    
 
För 500 tkr av underskottet avseende kostverksamheten 
görs ingen avräkning mot socialnämndens resultatfond. 
För ej periodiserad engångskostnad avseende färdtjäns-
ten motsvarande 298 tkr görs ingen avräkning mot soci-
alnämndens resultatfond. 
 
Hemtjänsten har under längre tid arbetat med att komma 
tillrätta med förekommande brister i verksamhetens re-
surshållning. Trots flera extrainsatser har nämnden inte 
åstadkommit en långsiktig lösning på problemen. Gäl-
lande Bostad med särskild service är socialnämndens 
ambition att i hemkommunen erbjuda hög kvalitet inom 
funktionshinderomsorgen för samtliga medborgare. Arbe-
tet med att minska andelen externa placeringar, som gett 
upphov till budgetavvikelsen, har därför fortskridit under 
året. 
 
Inom demensvården har effektiv resursanvändning resul-
terat i positiv budgetavvikelse. Gruppbostadens flytt till 
Furugården samt kompentenshöjande insatser inom 
delprogrammet har möjliggjort ett mer målgruppsanpas-
sat och salutogent arbetssätt. En liknande positiv utveckl-
ing går även att finna i funktionshinderomsorgens Daglig 
sysselsättning, under delprogrammet Övriga insatser, där 
framgångsrikt förbättringsarbete resulterat i positiv avvi-
kelse.  
 
Nedan presenteras omfattningen av de enskilda delpro-
gramens avvikelser i diagramform och utefter verksam-
hetsområden, äldreomsorg respektive funktionshinder-
omsorg. Under respektive diagram återfinns även kom-
pletterande information som syftar till att förklara avvikel-
sen i de enskilda delprogramen och på ett överskådligt 
vis belägga dess uppkomst. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetavvikelser – Äldreomsorgen (tkr) 

 
Delprogram (+/- tkr)              Förklaring till avvikelsen. 
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Nettoavvikelse: -3 130 tkr 

Demensvård  
(+551) 

Effektivisering av resursan-
vändning.  
 

Vård och omsorg admi-
nistration 
(+278) 

Underhållskostnader för 
verksamhetssystem har 
underskridit förväntan. 
  

Färdtjänst 
(-294) 
 
 
 
 
 
Sjukvårdsinsatser 
(-646) 

Planerat budgettillskott om 
ca 230 tkr har utgått. Delvis 
med anledning av att 
kommunen till 2014 inte 
längre ansvarar för verk-
samheten. 
 
Stor ökning av patient-
inskrivning i hemsjukvår-
den. Arbetstekniska hjälp-
medel och allmänt ökad 
efterfrågan. 
 

Särskilt boende 
(-1472) 

Omorganisationen av natt-
resurser har inte verkställts 
inom tidsramen. Tidigare 
annonserat budgettillskott 
om ca 450 tkr har utgått.   
 

Hemtjänst och övrig ser-
vice 
(-1547) 

Aktivitetshus äldre uppvisar 
en positiv avvikelse p.g.a. 
senarelagd uppstart. Den 
sammanlagda negativa 
avvikelsen från budget är 
en följd av att effektivitets-
målen för hemtjänsten inte 
uppnåtts.  
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Budgetavvikelser – Funktionshinderomsorgen (tkr) 

 
Delprogram (+/- tkr)       Förklaring till avvikelsen.. 

 
VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE  
 
ADMINISTRATION 
770 VÅRD OCH OMSORG ADMINISTRATION 
Delprogrammet omfattar ledningsresurser, biståndsenhet, 
kompetenshöjande insatser, IT-stöd, resursenhet och 
övergripande gemensam administration. I kommunal 
verksamhet har myndighetsutövningen en central bety-
delse för att hantera förhållandet mellan kommunen och 
den enskilde. Myndigheten ansvarar för myndighetsutöv-
ning och handläggning inom aktuellt område, vilket inne-
bär att pröva och besluta om den enskildes behov av 
bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom vård 
och omsorg i Vaggeryds kommun. 
 
MÅL UNDER 2013 
 Myndigheten ska genom evidensbaserat arbetssätt 

garantera den enskildes rättsäkerhet. 
Myndigheten arbetar för att den erbjudna insatsen i så 
stor utsträckning som mjöligt ska utgå från individens 
behov. Biståndshandläggare har utbildats i syfte att 
skapa kunskapsbas för en mer behovsstyrd bedömning. 
För att frigöra arbetstid har processkartläggning genom-
förts. Den frigjorda arbetstiden ska användas för att styra 
arbetet mot ett mer evidensbaserat arbetssätt. Kontroll av 
interna rutiner är ett pågående arbete. 
MÅLET EJ UPPFYLLT 
 
 

ÄLDREOMSORG 
771 SÄRSKILT BOENDE 
Delprogrammet omfattar Furugården, Sörgården med 
tillhörande kostverksamhet samt nattorganisationen. 
Verksamheten vänder sig till äldre med så omfattande 
behov av service att insatser inom ramen för hemtjänst 
och andra öppna insatser är otillräckliga. 
 
MÅL UNDER 2013 
 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdig-

het. 
För att värdegrunden ska vara levande bland medarbe-
tare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av 
värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har med-
vetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och 
bidragit till ett gemensamt förhållningssätt i mötet med 
andra människor. 
MÅLET UPPFYLLT 
 
 Den enskilde ska garanteras trygghet. 
Samtliga brukare som önskar har aktuell genomförande-
plan. Alla brukare har kontinuerlig egentid med utsedd 
kontaktman som hjälper brukaren med praktiska stöd- 
och hjälpinsatser. Via förbättringstavlor kan brukare re-
spektive personal följa enhetens kvalitetsförbättringsar-
bete. Genom kvalitetsregistret Senior Alert kartläggs 
brukarens riskområde och via teamträffar med tvärpro-
fession kompetens planeras nödvändiga brukarinsatser. 
MÅLET UPPFYLLT 
 
 Den enskilde ska ha inflytande över sin vardag 
Samtliga brukare som flyttar in erbjuds ankomstsamtal 
som syftar till att brukaren ska kunna påverka utform-
ningen av vård- och omsorgsinsatser. Samarbete mellan 
Furugården och Sörgården har startats upp rörande 
aktiviteter som syftar till att utformas utifrån brukarnas 
önskemål. Brukarnas preferenser gällande aktiviter har 
kartlagts via enkätundersökning. 
MÅLET UPPFYLLT 
 
773 DEMENSVÅRD 
Delprogrammet omfattar gruppboende, korttidsboende 
samt dagverksamhet för personer med demensdiagnos. 
Stöd och service erbjuds i en anpassad psykosocial miljö, 
som kännetecknas av trygghet, säkerhet och tillgänglig-
het med ett meningsfullt innehåll i vardagen. 
 
MÅL UNDER 2013 
 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdig-

het. 
För att värdegrunden ska vara levande bland medarbe-
tare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av 
värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har med-
vetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och 
bidragit till ett gemensamt förhållningssätt i mötet med 
andra människor. 
MÅLET UPPFYLLT 
 
 Den enskilde ska garanteras trygghet. 
Arbete med kvalitetsregistret Senior Alert har pågått 
kontinuerligt under året för att kvalitetssäkra insatser 
kring fallrisk, undernäring, trycksår och munhälsa. Reha-
biliteringspersonal har utbildats i hjälpmedelshantering. 
Administratörer har utbildats i hantering av registret för 
Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens 
(BPSD) för att bättre anpassa bemötandet till målgrupp-
en. 
MÅLET UPPFYLLT 
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Nettoavvikelse: -483 tkr 

Övriga insatser 
(+579) 

Daglig sysselsättning upp-
visar ett överskott till följd 
av framgångsrikt förbätt-
ringsarbete.  
 

Socialpsykiatrin 
(+147) 

Samordning inom samtliga 
enheter har bidragit till 
effektivare resursanvänd-
ning  
  

Personlig assistans 
(+4) 

Kostnaden överensstäm-
mer med budget. 
 

Bostad med särskild ser-
vice 
(-1213) 

Kostnader för externa 
gruppbostadsplatser. 
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 Den enskilde ska ha inflytande över sin vardag 
Med hjälp av levnadsberättelse och genomförandeplan 
upprättad tillsammans med brukaren och anhöriga besk-
rivs behovet av insatser. Välkomstsamtal erbjuds vid 
nyinflyttning. En gång per termin anordnas anhörigträffar.   
MÅLET UPPFYLLT 
 
776 HEMTJÄNST OCH ÖVRIG SERVICE 
Delprogrammet omfattar hemtjänst, anhörigvård, aktivi-
tetshus äldre och korttidsboende. Service och omsorg 
erbjuds i ordinärt boende till brukare som inte klarar de 
vardagliga sysslorna självständigt. 
 
MÅL UNDER 2013 
 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdig-

het. 
För att värdegrunden ska vara levande bland medarbe-
tare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av 
värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har med-
vetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och 
bidragit till ett gemensamt förhållningssätt i mötet med 
andra människor. Genom tydlig rollbeskrivning för kon-
taktmannaskap ökar personalkontinuitet för den enskilde 
individen. 
MÅLET EJ UPPFYLLT 
 
 Den enskilde ska garanteras trygghet. 
Den enskildes synpunkter ligger till grund för arbetet med 
möjliga förbättringsåtgärder. Med hjälp av bland annat 
kvalitetsregister kartläggs den enskildes riskområden så 
att lämpliga stödinsatser kan erbjudas. 
MÅLET EJ UPPFYLLT 
 
 Den enskilde ska ha inflytande över sin vardag 
Den enskilde har möjlighet att aktivt delta i insatsplane-
ring vilket underlättar ett vardagsnära och självständigt 
liv.  
MÅLET UPPFYLLT 
 
SJUKVÅRDSINSATSER 
774 SJUKVÅRDSINSATSER 
Delprogrammet omfattar sjukvårdinsatser samt hjälpme-
del i särskilt respektive ordinärt boende. Kommunen 
erbjuder hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till 
dem som bor i särskilda boendeformer, vistas i dag-
verksamhet eller är i behov av hemsjukvård. 
  
MÅL UNDER 2013 
 Hälso- och sjukvården ska bedrivas med god kvalitet 

oavsett boendeform så att den enskilde och anhöriga 
känner trygghet. 

Nya rutiner och arbetssätt har framarbetats för att kvalita-
tiv hälso- och sjukvård i vårdtagarens ordinära boende 
ska kunna erbjudas. Samverkan med primärvården har 
intensifierats för att möjliggöra en mer sammanhållen 
vård och omsorg. Samtliga vårdtagare tilldelas en patien-
tansvarig sjuksköterska (PAS) för att skapa större trygg-
het för den enskilde.  
MÅLET EJ UPPFYLLT 
 
 Legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal samt per-

sonal med delegering ska garantera alla former av 
hälso- och sjukvård i den enskildes hem. 

Förbättringsåtgärder kring rutiner för god och säker läke-
medelsbehandling har genomförts. Arbetssätt har framta-
gits för att kunna erbjuda bästa möjliga nutritionsbehand-
ling utifrån den enskildes aktuella sjukdomsbild. Utbild-
ning i aktuella kvalitetsregister sker fortlöpande.  
MÅLET UPPFYLLT 
 

 Sammanhållet omhändertagande ska tillförsäkras 
den enskilde. 

Teamarbete där personal med olika kompetenser samar-
betar ger förutsättning för sammanhållen vård och om-
sorg. Rutiner för teamträffar har arbetats fram men stor 
personalomsättning har försvårat implementeringen. 
MÅLET EJ UPPFYLLT 
 
 
777 FÄRDTJÄNST 
Delprogrammet omfattar färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Lagen om färdtjänst reglerar kommunernas ansvar för 
färdtjänst. Färdtjänstlagen ska betraktas som ett kom-
plement till den allmänna trafikförsörjningen.  
 
Under året har förberedande arbete intensifierats inför 
övergången till ny huvudman. Färdtjänsten övergår från 
den 1 januari 2014 till landstingets regi. Skatteväxling 
mellan kommun och landsting sker i samband med över-
tagandet.  
 
FUNKTIONSHINDEROMSORG 
756 SOCIALPSYKIATRI 
Delprogrammet omfattar träffpunksverksamhet, boende-
stöd och gruppboende. Personer med psykisk funktions-
nedsättning som inte klarar vardagen i ordinärt boende 
erbjuds boendestöd. För dem som trots stödinsatser inte 
klarar ordinärt boende finns gruppbostaden på Karla-
vägen. Träffpunktsverksamhet erbjuds för att bryta social 
isolering och möjliggöra delaktighet i samhället. 
 
MÅL UNDER 2013 
 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdig-

het. 
För att värdegrunden ska vara levande bland medarbe-
tare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av 
värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har med-
vetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och 
bidragit till ett gemensamt förhållningssätt i mötet med 
andra människor. 
MÅLET UPPFYLLT 
 
 Den enskilde ska tillförsäkras stort inflytande såväl 

individuellt som kollektivt. 
Träffpunktsverksamhet möjliggör olika typer av aktiviter 
där deltagarna själva kan påverka innehållet. Med hjälp 
av skattningsinstrument och personkännedom utvärderas 
individens förutsättningar vilket leder till professionens val 
av insatser som syftar till ett mer självständigt liv. 
MÅLET EJ UPPFYLLT 
 
 Personalen ska ha adekvat utbildning och erfaren-

het. Högskolekompetens eftersträvas. 
Samtlig personal har genomgått utbildning inom neu-
ropsykiatriområdet. Av delprogrammets personal har 24 
% högskoleexamen. 
MÅLET UPPFYLLT  
 
781 PERSONLIG ASSISTANS 
Delprogrammet omfattar personlig assistans enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
socialförsäkringsbalken. Personlig assistans är en per-
sonligt utformad stödinsats som är knuten till den en-
skilde som beviljas av kommunen eller av Försäkrings-
kassan. Den enskilde väljer själv vem som ska vara ut-
förare av insatsen. Den kommunala verksamheten har 
lagts ut på entreprenad och administreras av Humana.  
 
Entreprenadavtalet med Humana innehåller reglering för 
utförande samt kvalitetskrav. Avtalsuppföljningen för år 
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2013 visar att Humana lever upp till god service enligt de 
mål, riktlinjer och krav som framgår av kravspecifikation-
en i avtalet. 
 
782 ÖVRIGA INSATSER 
Med övriga insatser avses daglig sysselsättning, ledsa-
garservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvis-
telse, korttidstillsyn och boendestöd. Korttidstillsynsverk-
samheten är en fritidsverksamhet som riktar sig till barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning som är i behov 
av stöd utöver det som erbjuds inom det reguljära fritids-
utbudet. Stödet riktar sig till dem som är över 12 år och 
upp till avslutad gymnasiegång. 
 
MÅL UNDER 2013 
 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdig-

het. 
För att värdegrunden ska vara levande bland medarbe-
tare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av 
värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har med-
vetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och 
bidragit till ett gemensamt förhållningssätt i mötet med 
andra människor. 
MÅLET UPPFYLLT 
 
 Den enskilde ska tillförsäkras stort inflytande såväl 

individuellt som kollektivt. 
Vid nya ärenden framarbetas genomförandeplan tillsam-
mans med familjen. Genomförandeplanen följs upp minst 
en gång om året eller när behov uppstår. På fritids och 
korttids lämnas önskemål efter förmåga till aktiviteter. Vid 
planering av föreslagna aktiviteter är brukaren medver-
kande i så hög utsträckning som möjligt.  
MÅLET UPPFYLLT 
 
 Personalen ska ha adekvat utbildning och erfaren-

het. Högskolekompetens eftersträvas. 
Inventering av medarbetarnas kompetens visar att samt-
liga medarbetare inom delprogrammet har adekvat ut-
bildning. Utbildning inom autism, pedagogik och neu-
ropsykiatri har erbjudits. 
MÅLET UPPFYLLT 
 
 
785 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE 
Delprogrammet omfattar bostäder med särskild service 
enligt LSS. Verksamheten som bedrivs i form av grupp-
bostad vänder sig till personer med stora och omfattande 
omvårdnadsbehov som inte klarar att bo i ordinärt bo-
ende.  
 
MÅL UNDER 2013 
 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdig-

het. 
För att värdegrunden ska vara levande bland medarbe-
tare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av 
värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har med-
vetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och 
bidragit till ett gemensamt förhållningssätt i mötet med 
andra människor. 
MÅLET UPPFYLLT 
 
 Den enskilde ska tillförsäkras stort inflytande såväl 

individuellt som kollektivt. 
 

Vid nya ärenden framarbetas genomförandeplan tillsam-
mans med brukare/god man/anhörig. Genomförandepla-
nen följs upp minst en gång om året eller när behov upp-
står. Med hjälp av exempelvis boråd arbetar enheterna 

med delaktighet och hänsyn till brukarnas önskemål 
gällande gemensamma och individuella aktiviteter.  
MÅLET UPPFYLLT 
 
 Personalen ska ha adekvat utbildning och erfaren-

het. Högskolekompetens eftersträvas. 
Inventering av medarbetarnas kompetens visar att samt-
liga medarbetare inom delprogrammet har adekvat ut-
bildning. Utbildning inom autism, pedagogik och neu-
ropsykiatri har erbjudits. 
 
MILJÖARBETE 
MÅL UNDER 2013 
 Energieffektivisering transporter. 
Under hösten 2013 påbörjades projekt med effektivise-
ring av hemtjänstresor för att minska energiåtgången 
med 10 %.  För att bidra till minskad energiåtgång har 
arbetet med insatsplanering och ruttoptimering initierats. 
Arbetet med kompetensutveckling har påbörjats för att 
miljöanpassa förvaltningens transporter. Effektivare och 
miljövänligare sätt att hålla möten eftersträvas exempel-
vis genom samåkning och telefonkonferens. 
MÅLET UPPFYLLT 
 
 Miljövänlig avfallshantering. 
Flertalet av förvaltningens enheter har påbörjat arbetet 
med förbättring av avfallshantering och källsortering.  
MÅLET EJ UPPFYLLT 
 
 Miljökrav vid upphandling och inköp. 
Förvaltningen använder ett beställningssystem som visar 
vilka produkter som är upphandlade och miljömärkta. 
Arbete pågår för att i högre utsträckning använda beställ-
ningssystemet.  
MÅLET EJ UPPFYLLT 
 
FRAMÅTBLICK 
Värdegrundsarbete 
Värdegrundsarbetet, som är en av hörnstenarna i förvalt-
ningens förbättringsarbete, ska vara en ständigt på-
gående process som ska leda till kvalitetshöjning i det 
dagliga arbetet med brukaren. För att uppnå god kvalitet 
inom vård och omsorg är det viktigt att all personal arbe-
tar utifrån en gemensam syn på värderingar och förhåll-
ningssätt. Under hösten 2013 intensifierades värde-
grundsarbetet. Värdegrundsledare från samtliga verk-
samheter utbildades för att kunna leda reflekterande 
samtal om etiska frågeställningar i arbetesgrupper-
na.  Genom återkommande coachning av verksamhets-
utvecklare och utvecklingsledare till värdegrundsle-
dare får värdegrundsarbetet en tydlig struktur och konti-
nuitet som ska hålla värdegrundsarbetet levande. Områ-
deschefen ansvarar för att vägleda och skapa förutsätt-
ningar för att värdegrundsledaren ska känna sig trygg i 
sin roll i mötet med sina kollegor. Under år 2014 kommer 
kommunspecifika värdighetsgarantier konkretiseras ur 
den lokala värdegrunden för att tydliggöra för kommunin-
vånarna vad som kan förväntas från vård- och omsorgs-
verksamheten. 
 
Demensvård 
Nämndens arbete präglas av socialstyrelsens nya före-
skrifter och allmänna råd om ansvar för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 
Kompetenshöjande insatser för samtlig personal inom 
demensvården har genomförts. Högskoleutbildning ger 
demenspersonalen möjlighet att använda ett evidensba-
serat arbetssätt. Salutegent förhållningssätt avspeglas i 
möte med den demenssjuke. Kvalitetsregistren Senior 
Alert och BPSD har bidragit till att säkerställa och doku-
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mentera att behovsanpassade insatser erbjuds varje 
demenssjuk person. Nära samverkan i tvärprofessionella 
team möjliggör sammanhållen vård och omsorg om den 
demenssjuke. Socialstyrelsens föreskrifter om behovsan-
passad bemanning inom demensboende skjuts upp och 
kommer att träda i kraft först år 2015. I föreskrifterna 
tydliggörs kommunens ansvar för att varje enhets be-
manning säkerställer ett tryggt och säkert liv för den en-
skilde. 
 
Hemsjukvård 
Från 1 januari 2013 har Vaggeryds kommun en skyldig-
het att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 
Trots en omfattande förberedelseprocess uppstod initialt 
problem, men som under året till stora delar har undan-
röjts. Samverkansarbete mellan HSL-ansvarig och pri-
märvårdschef sker fortlöpande. Patientansvarig sjukskö-
terska (PAS) är kopplad till den enskilde för att skapa 
trygghet och minska personalomsättning. Under år 2014 
kommer hemtagningsteam bestående av tvärprofession-
ell kompetens upprättas för att patienten ska erbjudas en 
samlad bedömning vid hemgång från landstingsinsatser. 
 
Omvårdnadslyftet 
Syftet med omvårdnadslyftet har varit att höja kunskaps-
nivån för vårdbiträden och undersköterskor. Genom om-
vårdnadslyftet har den grundläggande kompetensen samt 
den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter 
stärkts. Vård- och omsorgsverksamheten är i behov av 
systematisk kompetensutveckling då behov av speciali-
serade vårdinsatser ökar. Sjukvårdens utveckling ställer 
allt högre krav på den kommunala verksamheten. Kurser 
på gymnasie- och högskolenivå har slutförts under året.  
Kursnamn Antal Nivå/poäng 
Hemsjukvård 21 Gymn./100 p 
Medicin 9 Gymn./150 p 
Etik och människans livsvillkor 9 Gymn./100 p 
Äldres hälsa och livskvalitet 14 Gymn./100 p 
Demensutbildning 19 Högsk./7,5 hp 
Vård och omsorg vid demens-
sjukdom 

64 Gymn./100 p 

Kurser för undersköterskor och vårdbiträden som har genomförts 
inom ramen för omvårdnadslyftet under år 2012-2013. 
 
Mest sjuka äldre 
Satsningar som underlättar sammanhållen vård och om-
sorg om de mest sjuka äldre har påbörjats och kommer 
även i fortsättningen vara ett prioreterat område. Det 
dagliga arbetet ska stärka samverkan mellan kommuner 
och landsting. För att underlätta och förbättra samverkan 
har ett rikstäckande arbete påbörjats – Ledningskraft. 
Ledningskraft är ett steg i det påbörjade arbetet att införa 
ett nytt arbetssätt i vård och omsorg om äldre. Arbetssät-
tet ska vara strukturerat, förebyggande och evidensbase-
rat utifrån kvalitetsregister och öppna jämförelser. För-
valtningen har under året arbetat för att insatser som 
leder till en mer sammanhållen vård och omsorg ska 
medvetengöras och genomsyra verksamheten. Förbätt-
rad kvalitet och sammanhållen vård och omsorg om de 
mest sjuka äldre kommer även under år 2014 vara ett 
prioreterat område. 
 
Leda för resultat 
Samtliga chefer och stödfunktioner har genomgått utbild-
ning för att tillsammans kunna möta nya utmaningar med 
hjälp av moderna kvalitetsmetoder, data och öppna jäm-
förelser. Fokus har legat på utveckling inom evidensbase-
rad praktik, fria kundval, IT-strategi och informationstek-
nik. Inom ramen för utbildningen har utvecklingsarbete 
påbörjats för att identifiera brister i samspelet mellan 

profession och brukare vilket ska ligga till grund för fort-
satt förbättringsarbete. 
 
Kvalitetsarbete 
Kvalitet syftar till att verksamheten uppfyller de krav och 
mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verk-
samheten samt beslut som har meddelats med stöd av 
sådana föreskrifter. Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete är ett verktyg för att planera, leda, kontrol-
lera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten 
vilket tillsammans syftar till att höja verksamhetens kvali-
tet. Förvaltningens arbete med ledningssystem för sys-
tematiskt kvalitetsarbete har kommit till implementerings-
fasen. Kartläggning pågår av verksamhetens huvudpro-
cesser samt personalens medverkan i utformning av 
rutiner och systematik kring kvalitet. Med långsiktig mål-
medvetenhet kring systematiskt arbete ligger fokus på 
ständiga kvalitetsförbättringar i hela organisationen. Arbe-
tet med att mäta och analysera verksamheten inom priori-
terade områden som bemötande, trygghet, självbestäm-
mande och kompetensutveckling kommer att fortsätta 
under år 2014.   
 
eHälsa 
Tillgång till relevant information ska följa patienten och 
finnas oavsett besök hos landsting, kommun eller privat 
vårdgivare. Detta kräver anpassningar av arbetsrutiner 
och införande av IT-stöd som underlättar informationsut-
bytet och tillgång till brukarinformation. Samarbete nat-
ionellt som regionalt kring de IT-relaterade utmaningar 
som kommuner och landsting har kallas eHälsa. Begrep-
pet eHälsostöd innefattar infrastuktur, standarder som 
förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patient-
säkerhet. Under år 2013 har fokus legat på standarder 
som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och 
patientsäkerhet genom informationssäkerhetspolicys och 
kvalitetsarbete. Förvaltningen har även prioritera arbetet 
med kommunikation- och informationstillgänglighet samt 
påbörjat inventering av marknaden efter verksamhetssy-
stem som möter eHälsan:s och förvaltningens krav. Un-
der år 2014-2018 kommer fokus ligga på informationsför-
sörjning samt trygghet, service och delaktighet i hemmet 
genom digital teknik och övriga e-tjänster riktigare mot 
medborgarna. 
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DRIFTREDOVISNING, TKR Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Bokslut 2011 

Socialnämnd 970 1 017 -47 936 1 009 
700 Socialnämnd 970 1 017 -47 936 1 009 
      
Individ och familjeomsorg 23 176 31 016 -7 840 26 094 19 831 
750 Administration 5 231              5 075 156 5 110 3 614 
751 Familjerådgivning 123 77 46 85 94 
754 Insatser barn och ungdom 12 940 17 858 -4 918 13 758 11 373 
755 Insatser vuxna 4 882 8 006 -3 124 7 141 4 750 
      
Äldreomsorg 136 043 139 173 -3 130 119 100 116 701 
770 Vård och omsorg administration 10 772 10 494 278 8 072 7 300 
771 Särskilt boende 56 104 57 576 -1 472 49 276 45 253 
773 Demensvård 9 768 9 217 551 12 931 11 036 
774 Sjukvårdsinsatser 19 230 19 876 -646 10 953 10 945 
776 Hemtjänst och övrig service 37 669 39 216 -1 547 35 377 39 688 
777 Färdtjänst 2 500 2 794 -294 2 492 2 479 
      
Funktionshinderomsorg 54 469 54 952 -483 53 824 56 742 
756 Socialpsykiatrin 7 560 7 413 147 7 501 7 037 
781 Personlig assistans 11 779 11 775 4 10 306 11 528 
782 Övriga insatser 12 571 11 992 579 10 918 10 667 
785 Bostad med särskild service 22 559 23 772 -1 213 25 099 27 510 
 
TOTALT 214 658 226 157 -11 499 199 954 194 283 
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Nyckeltal inom Socialnämndens verksamheter       
       
 Bokslut 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 
 Antal Kostn. Antal Kostn. Antal Kostn. Antal Kostn. Antal Kostn. Antal Kostn. 
Individ och familjeomsorg             
Placerade barn, institution 4,6 1 355 2,5 1 688 2,3 1 582 2,6 1 185 2,0 1 805 5,3 1 261 
Placerade barn, familjehem 7,5 390 4,5  229 7,3 243 4,9 207 7,2 139 4,9 201 
Familjerådgivning, behandlingstimmar 81 1,0 137 0,9 94 0,9 108 0,9 120 0,9 101 0,9 
Institutionsvård missbruk, vårddagar 1 601 1,8 351 2,4 1 798 1,8 234 1,7 895 1,9 831 1,4 
Skyddat boende vuxna, vårddagar 181 1,7 17 3,0 366 1,2       
             
Vård och omsorg             
Särskilt boende 116 446,0 116 407,7 116 423,8 116 396,8 116 396,3 116 413,8 
Korttidsvård 16 515,8 16 472,3 16 475,8 19 471,0 19 460,0 19 385,0 
Demensboende 16 558,9 16 564,4 16 663,4 16 534,7 16 500,0 15 529,3 
Personer med hemtjänst 252 142,4 214 135,4 228 128,1 214 142,3 216 127,5 221 122,9 
Färdtjänsttillstånd 528 4,6 420 5,3 539 4,1 424 5,2 398 5,3 381 6,6 
Antal personer som nyttjat färdtjänst 232 10,4 310 7,2 237 9,4 311 7,1 296 6,9 285 8,9 
Antal enkelresor 12 503 0,2 15 000 0,2 13 063 0,2 14 577 0,2 16 425 0,1 15 200 0,2 
Riksfärdtjänst,resor 115 1,4 170 1,7 150 1,8 167 1,7 195 1,4 193 1,4 
             
LSS-ärenden 10 398,8 10 431,1 9,7 259,5 9 474,0 8 300,0 8 229,5 
LASS-ärenden 26 299,5 25 287,1 24,8 315,0 22 330,3 27,5 338,3 40 292,0 
Korttidsviselse, inskrivna 16 95,3 13 114,4 15 91,4 13 111,3     
Korttidstillsyn, inskrivna 14 72,6 11 91,3 11 89,1 11 90,5     
Daglig verksamhet, inskrivna 48 169,0 51 160,7 47 173,2 51 163,5     
Bostad med särskild service inkl. serviceboende 33 704,7 38 595,8 33 698,6 38 659,8 28,25 298,7 20 654,6 
Gruppboende, psykiatri 5 756,9 5 878,1 5 754,4 5 860,4     
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Nybyggnation av lokaler  Största solcellsatsningen i Jkp län Flis blir värme 

 
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2013 

Budget 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Rörelseintäkter +85 227 +81 714 +84 310 +78 240 
Rörelsekostnader – 69 010 – 68 515 – 69 206 – 65 872 
Avskrivningar – 7 762 – 7 718 – 7 388 – 8 011 
Rörelseresultat +8 455 +5 481 7 716 +4 357 
Finansiella poster – 2 308 – 2 348 – 2 197 – 2 359 
Bokslutsdispositioner och skatt – 5 557 – 2 548 – 5 008 – 1 697 
ÅRETS RESULTAT +590 +585 +511 +301 
 
BOLAGETS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE 
Verksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder och 
ägaren kan få en skälig avkastning på insatt kapital.  
 
Bolagets strävan om en soliditet överstigande 25 % 
närmar sig och förväntas vara uppnått inom ett par år. 
 
Vaggeryds Energi AB:s verksamhet betyder i sig att 
miljömässiga förbättringar realiseras bl.a. genom den 
fortsatta utbyggnaden av fjärrvärme vilket medför att 
kunder lämnar ett oljeberoende.  
 
En anställning på Vaggeryds Energi AB innebär intres-
santa och kvalificerade arbetsuppgifter och förutsätt-
ningar för personlig utveckling. 
 
Genom serviceinriktad personal skapas goda relationer 
till kund. En kundundersökning planeras under 2014. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
Den överskuggande händelsen under 2013 har varit 
byggnation och flytt till nya kontors- personal- och för-
rådslokaler.  
 
Företagets engagemang i klimatfrågan har resulterat i 
uppförandet av den i Jönköping län under året största 
solcellanläggning. 
 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 
Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 6 147 tkr 
före bokslutsdispositioner per 31/12 2013, en positiv 
avvikelse med 3 014 tkr jämfört med budget. Fjärrvär-
meförsäljningen överträffar förväntningarna något, 
främst på grund av den kalla inledningen av året. Mars 
var en mycket kall månad. En annan bidragande orsak 
till det goda fjärrvärmeresultatet är att värmeprodukt-
ionen med fuktiga biobränslen fungerat väl och andel 
olja blivit låg. Andelen olja i  
Vaggerydsnätet har aldrig varit så låg. Utdebiteringen 
från affärsområde entreprenad har varit omfattande och 
bidrar därför till företagets goda resultat. Affärsområde 

elproduktion ger ett litet minus på grund av låg vattenfö-
ring och låga elpriser. Elproduktionen har varit mindre 
än 60 % av föregående år. Affärsområde Bredband och 
kabel-TV intäkter ligger under budget men resultatet 
påverkas främst av omfattande engångskostnader i 
samband med flytt till nya lokaler. Efter några magra år 
visar elhandeln åter ett bra resultat. 
  
Årets investeringar uppgår till 29,8 Mkr.  
 
 
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA 
OHÄLSOTALEN 
 
2013-12-31 var 20 personer tillsvidareanställda i bola-
get motsvarande 19,5 heltidstjänster. Av dessa är 15 st. 
delaktiga i beredskap inom elnäts eller fjärrvärmeområ-
det. Tre anställda är kvinnor. Två anställda har avgått 
med pension under året. Sjukfrånvaron är oförändrat 
låg, endast 1,10 %.  
 
Genom att utmana bostadsbolaget i stegtävling har ett 
antal anställda kommit igång med att röra på sig. Per-
sonalen erbjuds en friskvårdspremie där företaget beta-
lar hälften av vad exempelvis ett årskort kostar. En 
majoritet av de anställda utnyttjar företagets utrymme 
för motionsaktiviteter.  
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
 
Målet att göra hela kommunen till vår hemmamarknad 
samt att öka antalet industrikunder inom elhandel har 
gått trögt. Konkurrensen är hård och kundernas rörlig-
het låg. Några kunder har tagit till sig vår förmånliga 
avtalsform för att producera el i egen regi. 
 
Egen elproduktion har inte bidragit till företagets lön-
samhet under 2013. Det beror främst på låg vattenfö-
ring, låga elpriser men också kostnader för att utreda 
eventuellt förvärv av ytterligare elproduktion. Tidigare 
målsättning att investera i egen vindkraft har frångåtts. 
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Satsning på förtätning och utökning av industrikunder 
medför ökad fjärrvärmeförsäljning. Erbjudande om 
servicetjänster har diskuterats och kan komma införas 
under 2014. Lönsamhetsmålet inom fjärrvärme överträf-
fas under 2013, bl.a. genom att en väldigt liten volym 
dyrbar olja har behövt utnyttjats.  
 
Företagskoncerner utnyttjar främst de nationella opera-
törerna till sina bredbandsuppkopplingar. Vaggeryds 
Energi AB kan emellertid bistå dessa genom att hyra ut 
svartfiber. Anslutningsgrad i äldre mogna områden 
överstiger i regel 40 %, bäst är det på Folkparksområ-
det/Fågelkvarteren med en anslutningsgrad av 58 %. 
Lägst i nya områden såsom Södra Park med 33 %. 
Försöken med datakommunikation via TV-kabel kom-
mer att fortsätta under 2014. Nyanslutning av lägen-
hetskunder har varit låg under 2013 men torde komma 
igång ordentligt under 2014 eftersom flera byggnads-
projekt drar igång. 
Affärsområde Entreprenad har överträffat målsättningen 
att gräva ned 1 mil högspänningskabel åt Vaggeryds 
Elverk under året. Resultatet blev 13 500 m. Uppföran-
det av nya lokaler gick planenligt och kostnadsramen 
kunde innehållas. Genom omfattningen på sålda tjäns-
ter, närmare 40 % mer än budgeterat, så erhålls ett 
resultat som överträffar målsättningen. 
 

 
 
FRAMÅTBLICK 
Med minskad skattereduktion ökar incitamentet för 
fjärrvärme hos tillverkningsindustrin. Fullt genomslag får 
detta från årsskiftet 2014/15 varför införsäljningen av 
fjärrvärme under året bör underlättas. Den varma inled-
ningen av 2014 kan bli svår att ta igen under året, risk 
finns till att årsvolymen försåld fjärvärme kommer få 
svårt nå upp till budget. 
 
Femkampsområdet i Skillingaryd och Smedbygatan i 
Vaggeryd kommer att vara föremål för fiberutbyggnad 
under 2014. Det stora antalet byggprojekt med lägen-
heter som kommer att slutföras under året kommer att 
bidra till en bra ökning av antalet privatkunder och TV-
kunder. Upphandling av en ny TV-lösning med ett bättre 
utbud pågår och kommer även det att bidra till fler TV-
kunder och förhoppningsvis ett ökat intresse för fiber-
anslutning. 
 
När det gäller elhandeln så kan nuvarande leverantör 
komma att konkurrensutsättas.  
 
Entreprenadverksamheten kommer i huvudsak ha fokus 
på att bistå Vaggeryds Elverk med kablifiering och 
skåpsbyten.   
 

NYCKELTAL  2013 2012 2011 2010 2009 
Omsättning Mkr 85,2 84,3 78,2 84,9 70,0 
Resultat efter finansiella poster Mkr 6,1 5,5 2,0 2,5 2,7 
Balansomslutning Mkr 150,8 140,6 127,6 125,3 110,2 
Medeltalet anställda   20 21,5 19,5 11,5 11,5 
Avkastning på eget kapital  % 16,9 17,4 7,1 8,6 13,0 
Avkastning på totalt kapital  % 4,1 5,6 3,5 3,1 3,9 
Soliditet  % 24,10 22,9 22,0 21,4 19,0 
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Ordförande: Lars-Erik Joakimson  (s) 
Verkställande direktör: Satu Jonsson 

Antal årsarbetare: 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Bokslut 
2010 

Nettoomsättning 63 066 +61 994 +57 544 58 619 
Fastighetskostnader -52 318 -54 403 -50 432 -47 306 
Städverksamhet    -1 266 
Rörelseresultat 10 749 +7 591 +7 112 10 048 
Finansiella poster -9 856 -10 208 -8 740 -8 683 
Resultat efter finansiella poster 1 008 -2 617 -1 628 1 365 
Bokslutsdispositioner och skatt -52 244 +410 -476 

ÅRETS RESULTAT 956 
 

-2 374 
 

-1 218 
 

889 
 
BOLAGETS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE 
Enligt bolagsordningen ska VSBo främja kommunens 
försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. 
Under senare år har två större byggprojekt genomförts i 
Skillingaryd men lägenheterna har varit svåra att hyra 
ut. Hyresförlusterna minskar något nu men är 
fortfarande höga.  
I Vaggeryd har tillgången på lediga lägenheter varit 
betydligt mera begränsad.  
Nytt projekt med marklägenheter i Vaggeryd har 
påbörjats. Även andra aktörer bygger nu i Vaggeryd. 
Förutom VSBo:s kv Mjölnaren byggs ytterligare 
lägenheter både i hyresrätt och bostadsrättsform. 
I Skillingaryd finns tomma lokaler och en viss 
omflyttning bland dom uthyrda pågår ständigt. 
I Vaggeryd har inte funnits någon tom lokal på länge. 
På sikt kommer kommunens planer för vita längan (C 

Svenssons smedja) att medföra en hyresledig lokal i 
Vaggeryds centrum. 
Enligt ägardirektivet 2012-2014 ska VSBo, inom ramen 
för gällande lagstiftning, bidra till att göra Vaggeryds 
kommun till en attraktiv boendekommun.  
Avkastningskravet är 4 % av bokfört eget kapital. 4,3 % 
2013 
Borgensavgift utgår med 0,5 %. 1,236 Mkr 2013 
Bolagets soliditet ska på sikt stärkas och målet är 15 %. 
Från 7,7 % till 8,3 % 2013, med hyresförluster och 
nyproduktion är det svårt att stärka soliditeten. 
Förutom ekonomiska mål finns också sociala och 
ekologiska utgångspunkter att arbeta utifrån. Att 
erbjuda attraktiva bostäder till olika kundkategorier och 
vid olika skeden i livet. 
Att arbeta med hänsyn till olika miljöaspekter och delta i 
en dialog med kommunledningen. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
Under året har underhåll utförts för 119:- per kvm  
(145:-).  
Lägenhetsunderhåll utförs kontinuerligt och större 
utförda underhållsåtgärder enligt plan är bland annat 
fönsterbyte på resten av Staren i Vaggeryd och 
upprustning av yttre miljö i Klevshult och Lagaparken i 
Vaggeryd samt Hackan i Skillingaryd. På Tallgatan i 
Hok har infarterna renoverats.  
Under sommaren utfördes mycket yttre 
målningsarbeten i egen regi. 
Reparationsarbeten motsvarande 63:- per kvm (72:-) 
har gjorts under året.  
Under senare år har fönsterbyten gjorts och det finns 
flera fönsterbyten i underhållsplanen framåt. Även 
åtgärder för bättre ventilation har varit omfattande. 
Stambyten, takomläggningar, yttre målning, byte av 
tamburdörrar mm är exempel på åtgärder som finns 
underhållsplanen framåt. Om det fanns mera medel att 
använda till underhåll skulle dessa åtgärder kunna 
tidigareläggas. Hyresförlusterna har varit höga de 
senaste åren men tycks nu minska. Dessa förluster 
kan då bli underhåll i stället.  
 
EKONOMISKT RESULTAT 
Aktiekapitalet uppgår till kr 5 000 000:- och samtliga 
aktier ägs av Vaggeryds kommun. Bolaget har en 
soliditet på 8,3 % (7,7 %).  
Resultatet och bolagets ekonomiska ställning per den 
31 december 2013 framgår av tabell ovan och av 
resultat- och balansräkning. 
 
PERSONAL  
2013.12.31 var 26 personer tillsvidareanställda i 
bolaget. 7 personer arbetar med huvudsakligen 
administrativa uppgifter, 15 är fastighetsskötare och 
hantverkare, på seniorboendet/trygghetsboendet finns 
två värdinnor och 2 personer arbetar med lokalvård.  
En anställd med visstidsanställning har slutat under året 
och en anställd på administrationen slutade 2013.12.30. 
En ny medarbetare har anställts på visstid och ingår 
huvudsakligen i hantverkargruppen. 
Sjukfrånvaron har sjunkit kraftigt, från 5 till under 3 % av 
total arbetstid.  
En knapp procent av frånvaron utgörs av en 
långtidssjukskrivning i början på året. 
Andelen uttagen semester är 10,6 % (9,9 % året innan). 
Uttagen föräldraledighet utgör 1,9 % av den totala 
arbetstiden (3,4 %).  
Personalens medelålder är 53 år och inom de närmaste 
åren uppnår fem anställda pensionsålder, vilket kan 
innebär behov av nyrekrytering. 
 
FRAMÅTBLICK 
Hyresförlusterna har varit höga under många år med 
en topp 2012 då Trygghetsboendet på Slätten hade 
färdigställts hösten innan. 2013 har vakansgraden 
minskat men fortfarande går  
ca 3 Mkr till hyresförluster. Pengar som kunde 
användas till tex underhåll om alla lägenheter var 
uthyrda. 
Problemen med outhyrda lägenheter har funnits i 
Skillingaryd, samtidigt som trycket från ägaren att 
bygga just i Skillingaryd periodvis varit stort. 
I Vaggeryd har det inte funnits mycket vakanser och 
det har funnits planer på att bygga i Vaggeryd så fort 
hyresförlusterna i Skillingaryd sjunker. Ett litet bolag 

som VSBo kan inte klara för mycket vakanser på en 
gång.  
På kv Tor planerades för drygt hundra lägenheter. En 
detaljplan finns framtagen men inte antagen eftersom 
saneringsfrågan inte är löst. Efter omfattande 
geotekniska undersökningar och kalkyler redovisades 
ett förslag på saneringsåtgärder till kommunens miljö- 
och byggnadsnämnd. Nämnden krävde betydligt mera 
omfattande åtgärder och VSBo överklagade nämndens 
beslut till Länsstyrelsen. Efter lång betänketid gick 
Länsstyrelsen på kommunens linje och avslog 
överklagandet. Nybyggnadshyror blir så höga att det är 
svårt att hyra ut nya lägenheter i Vaggeryd. Med dom 
åtgärder miljö- och byggnämnden kräver skulle 
kostnaden stiga ytterligare och hela projektet skulle 
därmed äventyras. VSBo har överklagat besluten och 
ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen där 
handläggningstiden är lång. Ska det bli bostäder på 
Tor måste saneringskostnaden, som belastar projektet, 
begränsas. 
Eftersom det blev stopp på Tor beslöt VSBo att arbeta 
för att kunna bygga marklägenheter på kv Mjölnaren i 
Vaggeryd. Ett fantastiskt fint läge, centralt men 
naturnära intill Lagan. VSBo har fått markanvisning 
och byggnation av 16 lägenheter i enplans parhus 
kommer att påbörjas under våren 2014 och inflyttning 
planeras till 1/12-2014.  
Många är intresserade av lägenheterna och 
uthyrningen påbörjas i slutet på februari. Dom flesta av 
intressenterna kommer att sälja villa i Vaggeryd och är 
därför angelägna om att få ett hyreskontrakt så fort som 
möjligt. Med ett större antal villor till salu under 
våren/sommaren finns förutsättningar för barnfamiljer, 
både från kommunen och utifrån, att hitta ett attraktivt 
boende. Eftersom dom kommande hyresgästerna i 
huvudsak är par eller ensamstående som idag bor i 
stora hus finns förutsättningar för att få in fler nya 
invånare till kommunen än dom som ryms i Kvarnens 
16 parhuslägenheter. 
Under året har tre stora fyror skapats genom att mindre 
lägenheter slagits ihop. Från början tycktes efterfrågan 
vara stor men det har inte funnits hyresgäster till fler 
stora lägenheter så ytterligare sammanslagningar är 
inte planerade.  
Att den yttre miljön är tilltalande är viktigt för att 
människor ska trivas med sitt boende. Flera områden 
har rustats upp under senare år. 2013 framför allt 
Lagaparken i Vaggeryd och Hackan i Skillingaryd. 
Arbetet med Hackan är inte färdigt utan fortsätter 
2014. Nästa bostadsområde att ta itu med är Saturnus. 
Där kommer under 2014, förutom ett planerat lyft av 
den yttre miljön, även fönsterbyte genomföras. 
I samarbete med Hyresgästföreningen engageras 
berörda hyresgäster. Målet är att ge hyresgästerna 
information och möjlighet till delaktighet när större 
upprustningar och underhållsarbeten genomförs. Ett 
pågående projekt är Hackan i Skillingaryd och 
Saturnus kommer snart igång. Vid nyproduktion, som 
nu aktuella kv Mjölnaren, samlas intressenter i ett tidigt 
stadium för att samla synpunkter och ge möjlighet att 
påverka. 
På Trygghetsboendet på Slätten finns fortfarande 
många mindre lägenheter tomma. Samtidigt har 
kommunen kö till särskilda boenden. Många som söker 
särskilt boende skulle bo bra eller bättre på 
Trygghetsboendet med den tillgänglighet, trygghet och 
sociala samvaro det ger möjlighet till. 

109



 Verksamhetsberättelse                     
 
Ett försök till utökat samarbete mellan vård- o omsorg 
och VSBo har inletts. Förhoppningen är att, under 
2014, få till stånd en plan för ett utökat och långsiktigt 
samarbete. 
Ett led i arbetet är att samordna åtgärder för 
bostadsanpassning med andra alternativ, som tex flytt 
till ett Trygghetsboende. 
Det finns människor som skulle må betydligt bättre på 
Trygghetsboendet än i sin nuvarande bostad som 
kanske ligger långt från service och inte är 
tillgänglighetsanpassat. Även personalen på 
hemtjänsten skulle vinna genom att man skulle få en 
bättre arbetsmiljö. Det är dessutom en ekonomiskt bra 
lösning om människor trivs och är friskare i ett eget 
boende och därför slipper flytta till ett vårdboende. 
Ett utökat samarbete med AME, när det gäller 
flyktingmottagningen, är nödvändigt för att lösa de 
problem som dyker upp och som VSBo har svårt att 
lösa ensam. Behovet av stora lägenheter har uppstått i 
och med att barnfamiljer med många barn blivit en ny 
grupp av hyresgäster. Det är inte enkelt att få fram 
tillräckligt stora lägenheter till en rimlig kostnad. Det är 
dessutom inte friktionsfritt att flytta in familjer med 
många barn i flerbostadshus. Det blir mycket liv och 
rörelse som grannarna inte alltid uppskattar. Olika 
språk och olika sätt att bo och leva medför konflikter 
som VSBo får lägga mycket tid och kraft på. I det här 
arbetet måste flyktingmottagningen delta i betydligt 
större omfattning. 
Personalen är en jätteviktig resurs för VSBo och 
omtyckt bland hyresgästerna. Den årliga 
hyresgästenkäten som går till alla hyresgäster - och 
som drygt hälften svarar på – ger återigen personalen 
ett väldigt högt betyg. Även boendet hos VSBo som 
helhet värderas högt av hyresgästerna. 98 % av alla 
svarande är nöjda med servicen och boendet. Det är 
roligt att konstatera att hyresgästerna är nöjda och det 
ska poängteras att det ligger mycket arbete bakom 
dom fina betygen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den administrativa personalen utgör ofta 
sambandscentralen som ska se till att alla går i takt. Att 
hyresgästerna är informerade och att den egna 
personalen och entreprenörer får rätt information. Dom 
får lägga ner mycket arbete på att medla och förklara 
och att samordna insatser. 
Ute i bostadsområdena finns fastighetsskötarna som 
har daglig kontakt med hyresgästerna och som ser till 
att allting kring boendet fungerar och att alla får den 
service dom behöver. Hantverkarna har fullt upp med 
att reparera och underhålla i beståndet och det märks 
verkligen där dom drar fram. Alla vill helst ha en 
nyrenoverad lägenhet. 
Lokalvårdarna kämpar med att hålla rent och snyggt i 
fastigheterna. På senare tid har dom arbetat hårt med 
att få alla att hålla trapphusen tomma från saker som 
är i vägen och utgör en risk vid brand eller utryckning.  
På senior/trygghetsboendena finns värdinnorna som 
ser till att dom boende har det bra och hjälper till med 
aktiviteter. Värdinnorna är en stor trygghet för många 
boende och anhöriga och även dom väldigt 
uppskattade.  
Många har arbetat länge på VSBo och personalens 
medelålder är ganska hög, 53 år. Inom en snar framtid 
kommer ett antal pensionsavgångar att bli aktuella och 
troligen kommer en del ny personal att behöva 
rekryteras. En väldigt viktig process eftersom varje 
kugge måste passa in för att maskineriet ska fungera 
någorlunda friktionsfritt. 
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Näringslivschef: Carl-Gunnar Karlsson 
Årsarbetare: 2,9 

 
                                                                                             
                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Rörelsens intäkter +4 628 +4 192 +1 714 
Rörelsens kostnader -5 759 -5 325 -3 043 
Rörelseresultat -1 131 -1 133 -1 329 
Finansiella poster +9 +17 +20 

ÅRETS RESULTAT 
 

-1 122 
 

-1 116 
 

-1 309 
 

 
 
 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Ägarna till bolaget har utgjorts tillika delar av Vaggeryds 
Näringslivsråd Ideell Förening, stiftare och Vaggeryds 
Kommun, komplementär. Vid årets slut fanns 103 före-
tag med totalt 2231 årsanställda anslutna. Styrelsen har 
utgjorts av: från näringslivet Mårten Ewertson ordf., Bo 
Johansson, Per Larsson, Jonas Sandahl, Thomas Wils-
son, från Vaggeryds kommun: Berry Lilja, Allan Rag-
narsson, Ulf Abrahamsson, Bengt-Olof Magnusson och 
från AF: Liselotte Malmström, Näringslivssuppleanter: 
Eva Jonsson, Anders Stacke, Mikael Wahss. Styrelsen 
har haft 6 ordinarie styrelsemöten under året och ge-
nomfört en utvecklingsresa till Eksjö. 
 
 
NÄRINGSLIVSRÅDETS BIDRAG TILL ATT 
UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES 
ÖVERGRIPANDE MÅL 
Vaggeryds Näringslivsråd KB har under 2013 genom-
fört sitt 18:e verksamhetsår. 
 
 
NÄRINGSLIVSRÅDETS ÖVERGRIPANDE 
MÅLUPPFYLLELSE 
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 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 
Väsentliga händelser i bolaget för verksamhetsåret har 
varit slutförande av ESF kompetensprojekt LOGKOMP 
inom logistikområdet. Sammanlagt 40 företag och drygt 
500 medarbetare har deltagit i projektet där näringslivs-

rådet samarbetat med näringslivs-organisationerna i 
Jönköping och Nässjö, samt Science Park och Internat-
ionella Handelshögskolan i Jönköping. 
 
Visionen för platsen Vaggeryds kommun har utvecklats 
i en gemensam marknadsplan för kommunen och nä-
ringslivet. Kopplat till visions och marknadsutvecklings-
arbetet finns även ett projekt om centrumutveckling där 
handeln och fastighetsägare har engagerats.  
 
70 företag är engagerade i Kreativt Återvinningscenter 
genom att bidra med överskotts-material till skolans 
pedagogiska arbete. Verksamheten under året auktori-
serat till ett Remida-center. Näringslivsrådet deltar i 
arbetet med skolan i Teknikcollege och UF-Ung Före-
tagssamhet och driver frågor kring samverkan mellan 
näringslivet och skolan.  
 
Näringslivsrådet har deltagit i ett utvecklingsarbete för 
bildande av Gnosjöregionens Näringslivsråd för nä-
ringslivssamverkan inom startegiska områdena konkur-
renskraft, attraktivitet, kompetensförsörjning och nät-
verksbyggande. Verksamheten är planerad att starta 
under 2014.  
 
En förstudie för bildandet av Svenska Möbelklustret har 
drivits under året där 5 kommuner (Växjö, Värnamo, 
Vaggeryd, Tibro, Tranås) och TMF Trä och möbelföre-
tagen deltagit. Verksamheten är planerad att starta 
under 2014 och syftar till att stärka företagen med inter-
nationalisering, kompetensförsörjning och underleve-
rantörsutveckling. 
Möbelriksdagen kommer att ingå som en del av verk-
samheten i det framtida Svenska Möbelklustret. Nä-
ringslivsrådet/kommunen har tillsammans med Möbelri-
ket utvecklat Möbelriksdagen i en ny form inför genom-
förandet av Möbelriksdagen på Kinnarps, Skillingaryd i 
januari 2014. 
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 Verksamhetsberättelse   

 
Konjunkturläget 2013 har präglats av en stor osäkerhet 
med en förstärkning under första halvan av året och i 
stort oförändrat läge under hösten. Näringslivsrådet har 
varit projektägare för ”200 i praktiken”, ett ungdomspro-
jekt som startats i syfte att få ut ungdomar 18-24 år i 
praktik, arbete eller studier. Två praktikdagar har ar-
rangetas för matchning mellan ungdomar och arbetsgi-
vare. Projektet har varit mycket lyckat och uppfyllt 
måluppfyllelsen.577jobb/praktik/studiemånader under 
året för totalt 131 ungdomar. Ungdomsprojektet som 
drivs i samarbete mellan Vaggeryds kommun-AME, 
Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden kommer att fortsätta under 2014. 
 
Näringslivsrådet arbetar med att bearbeta nya intres-
senter för etableringar i kommunen. Arbetet sker bl.a. i 
samarbete Regionförbundet och Business-Sweden. 
Under året har 8 förfrågningar inkommit och flera är i 
process. Regionen Jönköping/Vaggeryd/Nässjö är 
rankat till det tredje bäst till det logistikläget i Sverige. 
Näringslivsrådet tillsammans med kommunen mark-
nadsför varumärket Vaggeryd Logistic Center i olika 
sammanhang. 
 
Inom besöksnäringen har Näringslivsrådet bidragit med 
samverkan och arrangemang tillsammans med kom-
munen som ansvarar för turistinformationen.  Närings-
livsrådet har varit ansvarig samordning för Hjulafton 
som arrangerades den 8 juni. 
 
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 drygt 20 nya entreprenörer tagit del av ser-
vicen.  
 
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS 
- 1 122tkr som täcks av ägartillskott 
 
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA 
OHÄLSOTALEN 
Personalresurserna i näringslivsrådet har under verk-
samhetsåret utgjorts av näringslivschef 1 tjänst 100 % 
och affärsutvecklare 1 tjänst 90 % samt projektanställd 
personal (ungdomspraktikprojekt) 1 tjänst 100% . 
 
Näringslivsrådet arbetar för en ökad jämställdhet och 
tillgänglighet på företagen genom olika projektsatsning-
ar bl.a. genom ESF-projektet LOGKOMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN:S BARNKONVENTION 
Näringslivsrådet stödjer riktlinjerna i Fn:s Barnkonvent-
ion för barnens rättigheter och förhindrande av barnar-
bete. 
 
INTERN KONTROLL 
Verksamheten mål och resultat kontrolleras av styrel-
sen och revideras av interna och externa revisorer. 
 
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
Verksamheten följer uppsatta mål när det gäller inrikt-
ning och resultat. Se beskrivning under väsentliga hän-
delser. 
 
 
FRAMÅTBLICK 
 
1. Tillväxtfrågor för det befintliga näringslivet inom 

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

2. Utveckling av nyföretagandet genom Kreativ Arena 
och Science park systemet. 

3. Rekrytering av nya etableringar till kommunen  
4. Utveckling av handeln och Centrumutveckling i 

Skillingaryd och Vaggeryd 
5. Nätverksamverkan mellan företag 
6. Samverkan mellan skolan och näringslivet  
7. Miljö- och energifrågor 
8. Upphandlingsfrågor 
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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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”Här vill jag leva, 

här vill jag bo” 
 

Vaggeryds kommun har ca 13 200 

invånare  - och vi vill gärna bli flera. 
 

Vi har ett geografisktläge  som ger 

möjlighet till goda kommunikationer 

och bra boende till en rimlig peng. 

Vi är en del av entreprenörsregionen. 

Inom kommunen är vi ca 1100 

anställda. 
 

Välkommen  till oss! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adress 

Besök 

Internet 

E-post 

Telefon 

Box 43, 568 21 Skillingaryd 

Bangårdsgatan 2, Skillingaryd 

www.vaggeryd.se 

kommunstyrelsen@vaggeryd.se 

0370-678 000 
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	Efter att kommunfullmäktige i februari 2013 beslutade om kommunens vision, värdegrund, grafiska profil och kvalitetsarbete inleddes arbetet med att förankra visionen och värdegrunden på enhetsnivå i hela organisationen för att skapa förutsättningar fö...
	Kommunens kvalitetsgrupp har tagit fram en struktur för hur kvalitetsarbetet kan införas utifrån prövade erfarenheter och lärdomar. Det går ut på att man stegvis och med vision, värdegrund och fullmäktiges övergripande mål som ramverk, lättare kan se ...
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	Platina utvecklas för att bli ett förvaltningsövergri-pande stöd i dokumenthantering, nämndsadminist-ration och handläggning.
	Flera verksamheter kom tidigt 2013 i gång med att hantera dokument och arbetsflöden i platina. IT-enheten informerar fortlöpande om hur stöd för att komma i gång ges och tillhandahåller utbildningar baserat på efterfrågan.
	En förvaltningsövergripande nämndsekreterargrupp har tagit fram gemensamma mallar för kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll och under 2014 fortsätter arbetet med att digitalisera nämndshanteringen i platina.
	Målet är att vi ska ta emot göra utredningar på 35 personer från socialförvaltningen, 55 personer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vilket sammanlagt blir 90 personer. Resultatet är att vi i den gruppen tagit emot 76 personer vilket ger en...
	Målet på 28 personer från flyktingmottagningen resulterade i 30 personer. Att vi uppfyller målet och når 107 % innebära att fler personer har varit klara för gå vidare till praktik, anställning, arbetsförmedlingen eller utbildning.
	Målet med fem personer från annat håll (primärvård, psykvård, kriminalvård mm) blev ett resultat på fyra personer. Från annan myndighet är det remittenterna och personens problematik som styr.  Arbetsmarknadsenheten är inte alltid rätt åtgärd och en a...
	Under året har 24 personer gått från bidragsberoende till självförsörjning. Målet var 40 personer vilket inte nåddes. Men den arbetsmarknad som finns för ”våra” grupper är starkt begränsad och nästan varje person kräver en anpassad anställning. Glädja...
	Arbetssättet, Nytt Steg, som innebär en fyra-veckors utredning, med ett mål på att 100 % av alla som kommer till AME ska ha en rekommendation vid utskrivning har uppnåtts. Detta arbetssätt har ökat kvalitén i vårt arbete vilket våra samarbetspartner b...
	AME samverkar i projektet ”200 i praktiken” som under året har arbetat med att hitta praktikplatser till ungdomar 18-24 år. Vissa av våra ungdomar med specifika behov har svårt att kunna utnyttja dessa praktikplatser, det krävs ofta andra resurser för...
	180 IT-ENHET
	Under 2013 har vi klarat oss från oförutsedda avbrott eller störningar. Ständiga uppdateringar och översyn av driftsmiljön sker. Stort arbete har genomförts för att säkerställa mot Microsoft att vi har rätt antal licenser och följer deras krav och där...
	Arbetet med att certifikat ska användas som säkerhetssystem fortsätter.
	Den tekniska biten för en djupare sammansmältning av Bun och Soc miljörerna har fortsatt under 2013 och det vi gör under 2014 är att flytta över personalen i den gemensamma miljön. Förhoppningen är att alla ska ha ett och samma e-post system i slutet ...
	Under 2013 har vi avvaktat för att se vad det länsgemensamma arbetet skulle komma fram till angående e-tjänster. Under 2014 kommer vi att ta nya egna tag i frågan.
	Utbyggnad av bredband (fiber) och frågorna runt detta är något som bearbetades under 2013 och det lär inte bli mindre arbete under 2014.
	GIS systemet har efter lång väntan äntligen kunnat uppdaterats i slutet på 2013.
	Generera primärkarta utifrån beslut om verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp i omvand-lingsområden
	Åker har fått en förenklad kommunal primärkarta, det finns ett behov för Lantmäteriet att förbättra noggrann-heten på fastighetsgränserna.
	Fysisk planering och samhällsutveckling ska ske i öppen dialog med invånarna.
	En detaljplanen har genomgått samråd under året, Södra Park 1:2 (Nestors)
	Från 1 januari 2014 har kommunen initierat fler bussturer kvällstid för att öka tillgängligheten och närheten till Jönköpings utbud. Länstrafiken responderade mycket positivt på detta och utökade dessa turer till att gälla hela sträckan Värnamo-Jönköp...
	På landsbygden ersattes kompletteringstrafiken den 1 januari 2014 med anropsstyrd närtrafik, vilket innebär förbättrad tillgänghet till kollektivtrafik för boende på landsbygden.
	Belys förutsättningarna för en ökad anpassning av kollektivtrafiken till utbudet i Jönköping, t.ex. i form av en ”stadsbuss” på sträckan Jönköping-Vaggeryd-Skillingaryd.
	Frågan om gemensam förstudie med länstrafiken kommer att tas upp i den strategiska arbetsgruppen (TTA).
	197 Försäkringar
	Försäkringar budgeteras, upphandlas och administreras via ekonomienheten.
	Nya försäkringsgivare kommer att gälla från och med 2014 för egendom, olycksfall och fordon.
	Årets upphandling gav väsentliga sänkningar av premierna för egendoms- och olycksfallsförsäkringar.
	Under 2013 anställdes en ansvarig säkerhetssamordnare som är placerad på räddningstjänsten.
	Denna tjänst samordnar även arbetet i kommunens säkerhetsgrupp.
	Under 2013 slutreglerades brandskadan från 2012 som drabbade Fenix kunskapscentrum .  Självrisken på 10 basbelopp behövde utnyttjas och drabbade den försäkringsfond som finns inom kommunens egna kapital.
	Dokumentation och diarieföring av skadehändelser och tillbud skall ske i Platina.
	Samtliga kommunala verksamheter måste aktivt arbeta för att förebygga skador under självrisk, eftersom dessa i hög grad påverkar kommunens försäkringskostnader. Speciellt fastighetsenheten, räddningstjänsten och teknisk verksamhet har centrala roller ...
	Målet är att kunna bebehålla dagens höga servicenivå.
	430 TURISTBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

	BOKRTJ2013
	Antal anställda: räddningstjänst deltid: 34
	Antal årsarbetare adm. 4
	RÄDDNINGSTJÄNSTENS UPPGIFTER
	Kvalitetssäkring av personalens kompetens via väl utformade utbildningar och övningar är ett prioriterat område.
	Räddningstjänstens systematiska arbetsmiljöarbete sker utifrån beslutad arbetsmiljöplan.
	Under året så har vi ett antal arbetsuppgifter som vår personal måste klara för att kunna få utföra uppdrag som vi ställs inför. Ett klassikt kvalitetssäkringstest är rökdykning. Vi genomför 4 övningar per år i rökfylld miljö och med höga temperaturer...
	RäddsamF har beslutat om en gemensam arbetsmiljörutin. Detta innebär att vi ska ha samma krav på kunskap/teknik/taktik på alla kommuner i länet. Orsak till detta är att när vi samverkar i annan kommun så är det den som är ansvarigt befäl som måste kun...
	Utbildning av kommunledningens politiker och tjänstemän avseende krisledning.

	BOKTEKN2013
	TEKNISKA UTSKOTTETS UPPGIFT
	Förbättrad kundservice
	Framförallt har förbättringar av information och struktur på webbplatsen gjorts. Diskussion om att förbättra den generella strukturen på webbplatsen pågår. Digitala blanketter har lagts ut på hemsidan för ökad service och tillgänglighet. Viss informat...
	Generera primärkarta utifrån beslut om verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp i omvandlingsområden
	Upprätta uppdaterade skogsbruksplaner med extra hänsynstagande till friluftslivet.
	Upprätta en gång- och cykelplan för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet.
	Gång- och cykelplan är upprättad och fastställd av tekniska utskottet. Karta på kommunens utbyggnadsplaner samt befintligt gång- och cykelvägnät finns på kommunens webbplats.
	Anlägga cykelväg Skillingaryd – Tofteryd.
	Ett tidigt markägarsamråd har hållits där det framkom att markägarna är välvilligt inställda till en uppgörelse förutsatt att sträckan Skillingaryd – Tofteryd byggs i sin helhet.
	Formellt har Försvarsmakten avvisat GC-trafik över skjutfältet med motiveringen att det är farligt. Om Vaggeryds kommun föreslagna översiktsplan antas ska ett särskilt förordnade från Försvarsmakten genom Länsstyrelsen angående skjutfältet upprättas. ...
	En mindre del av byggnationen av GC-väg mellan väg 650 och Tofterydsbadet är genomförd genom att vägen är breddad, för säkrare trafik för oskyddade trafikanter
	Vid nyanläggning används gatulampor med LED-teknik.
	Ingen nyanläggning av gatubelysning har genomförts under 2013. Ekonomisk återhållsamhet har medfört en nedprioritering av förnyelse av gatulampor.
	Minska den tunga trafiken genom tätorterna.
	Ta fram en plan för att utveckla lekplatserna.
	Förslag till lekplatspolicy har varit ute på remiss och kommer att behandlas i kommunfullmäktige under 2014. Lekplatspolicyn kommer att utgöra en grund för det fortsatta arbetet med en lekplatsplan för att utveckla lekplatserna.
	Bygga en pocketpark i Skillingaryd.
	Byggnationen är genomförd.
	Åtgärdsplan för vattendragen i Vaggeryd
	Röjningen utmed Lagan och åtgärder för att öka tillgängligheten är genomförda. Ambitionsnivån i ett längre perspektiv är att fortsätta med åtgärder för övriga vattendrag för ökad attraktivitet.
	Sträva efter fordon och maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan.
	Miljöaspekten vägs in vid varje inköp.
	Gradvis överkoppling till fastighetsägarens elabonnemang.
	Bibehålla en generös bidragsnivå för vägunderhåll av enskilda vägar.
	Bidragsnivån är oförändrad.
	Förberedande Lantmäteriförrättning angående fastighetsbestämning och fallrättsförhållanden är genomförd, beslut sker januari 2014 med förslag om markägarbyte där kommunen föreslås äga bron vid Vaggeryds kvarn. Åtgärder på bron planeras till 2015 utifr...
	Successivt förstärka dagvattennätet för att klara de regnvattenmängder som är ett resultat av klimatförändringar.
	Inga större åtgärder har genomförts under året. Ekonomisk återhållsamhet har medfört en nedprioritering av uppdimensionering av dagvattennätet. Det långsiktiga arbetet kommer att finnas med i VA-planen.
	Vidareutveckla information om återvinning och återanvändning.
	Mindre förbättringar har gjorts på återvinningscentralen, mer kraft har inriktats på almanackan till alla hushåll med information om återvinningscentralen. Uppdatering av kommunens webbplats är gjord.
	Utveckla samarbetet med andra kommuner inom renhållningen för att möta framtida krav och behov.
	Bokslut
	Bokslut
	Bokslut
	Bokslut
	Budget
	Bokslut

	BOKREV2013
	Nettokostnad totalt 564 tkr

	BOKVAL2013
	Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad

	BOKÖF2013
	ÅRETS RESULTAT

	BOKMOB2013
	Nettokostnad totalt: 6 639 tkr
	MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS UPPGIFTER
	Personalredovisning
	Miljö- och byggnämnden har som verkställande organ miljö- och byggförvaltningen. På förvaltningen finns det sammanlagt elva tjänster.
	En livsmedelsinspektör projektanställdes under fyra månader.
	En bygginspektör anställdes efter en inspektörs hastiga bortgång.

	Ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling.
	Verka för en god byggnadskultur samt en god tätorts- och landskapsmiljö.
	Detaljplaner
	Bygglov, bygganmälan och kontrollplaner
	En viktig del i myndighetsutövningen är uppföljning av ärenden, t ex kontroll av påbörjade och avslutade lov mm. Det är här det saknas resurser.

	BOSTADSANPASSNING
	Bostadsanpassningsbidrag skall användas till sådant som underlättar och möjliggör den funktionshindrades dagliga liv i hemmet.
	Målet har uppfyllts.

	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD
	Miljö- och byggnämndens måldokument är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer för varje år. Tillsynsplanen omfattar utöver tillsyn enligt miljöbalken även livsmedelslagen.
	Skydda kommuninvånarna från hälsorisker och fusk i livsmedelshanteringen.
	Livsmedel
	NATURVÅRD
	För varje kalkningsprojekt finns måluppfyllelse vilka skall uppnås. Dessa mål är uppsatta i kalkplan för Jönköpings län.
	Kalkning
	Rådet har under året hållit tre möten.

	BOKKFN2013
	Riskanalyser görs på kylanläggningarna för bandybana och ishall.
	En riskanalys i dess helhet är inte framtagen. Ett par särskilt utsatta riskområden har dock åtgärdats på Vaggeryds IP. Det gäller fria utrymningsvägar i maskinrum samt tillgång till personlig skyddsutrustning i maskinrummet.
	Verka för ökad kompetens bland personalen som arbetar på idrottsplatserna.
	Idrottsplatsföreningarna har ansvaret för att personalen kompetensutvecklas. Vaktmästaren på Vaggeryds IP har genomgått förarutbildning på ismaskin och hur man gör is på bästa sätt.
	Sim- och sporthallar

	Genomföra de beslut som fattats i bowlingutred-
	ningen.
	Arbetsmiljöverket har ställt krav att arbetsmiljöförbättrande åtgärder måste göras i bowlinghallen. Det är åtgärder som skall öka säkerhet på den maskinella utrustningen. Åtgärderna är planerade att utföras efter det att bowlingsäsongen är avslutad vå...
	Framtiden för bowlinghallen finns belyst i en särskild utredning som är tänkt att behandlas i nämnden under 2014.
	Ungdomsstrategin – uppföljning av verksamheten med utgångspunkt från strategins innehåll och intentioner
	Utökade öppettider vid UC i Vaggeryd under eftermiddagar med målgrupp yngre ungdomar
	Vuxenvandringarna utvärderas och fortsätter under 2013 i samma omfattning som under 2012
	Föreningsbidrag

	Följa upp hur de föreningar som antagit en drog och mobbningspolicy efterlever de framtagna planerna och hur de redovisas i föreningens årsbokslut.
	De föreningar som antagit en drog och mobbningspolicy har uppmanats att i sina verksamhetsberättelser beskriva hur föreningen arbetat med frågan.
	Ett antal föreningar har redovisat sitt arbete, några relativt utförligt andra mer kortfattat.
	Det är dock svårt att få föreningarna att följa denna uppmaning, vilket inneburit att flertalet föreningar valt att inte nämna något om sina åtgärder i årsberättelserna.
	Något egentligt arbetet med uppföljning av föreningarnas drog och mobbingpolicy har inte gjorts under året. Anledningen är den rådande arbetssituationen inom förvaltningen.
	Fullfölja och slutföra projekt INFRA genom att skapa kontaktytor mellan föreningslivet och olika invandrargrupper
	Projekttiden för INFRA är förlängd och kommer att pågå tom mars 2014. Vid årsskiftet 2013/14 var 10 praktikanter utplacerade i olika föreningar i kommunen.
	Det totala antalet personer som varit ute på praktik under projekttiden är 28. ( 16 kvinnor och 12 män ).
	Ordna minst en föreningssamling.

	En föreningsträff ordnades under november med ett 80-tal deltagare som representerade ett 30-tal föreningar. Föreläsare var Magnus Carlsson som föreläste med temat engagemang i föreningslivet.
	Biblioteksverksamhet

	Etapp 2 i revideringen av den kulturhistoriska utredningen påbörjas, vilket innebär sammanställning av det inventerade materialet
	Hembygdsrådet har till nämnden överlämnat och redovisat det utredningsmaterial som tagits fram under namnet Hus med historia. Nästa steg i arbetet, etapp 2, är tänkt att bli en bearbetning av inventeringsmaterialet som kommer att ligga till grund för ...
	Undersöka möjligheten att införa elektronisk kultursamordning innebärande att arrangörer av kulturarrangemang själva kan lägga in evenemang i en elektronisk kalender.
	En ljusning kan skönjas i detta ärende. Kommunledningskontoret har meddelat att det är tekniskt möjligt för olika arrangörer/föreningar att själva lägga in arrangemang i en särskild databas för turism och evenemang.
	Nämnden stödjer minst ett kulturarrangemang som i första hand vänder sig till ungdomar.
	Siktet är instället på 2014 års konst-och kulturhelg med en särskild satsning på ungdomskulturen.
	Nämndens mening är att biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd skall vara attraktiva mötesplatser och samhällsinformationscenter där modern medieteknik skall erbjudas besökarna. Utvecklingen mot meröppna bibliotek går allt fortare liksom teknikutveckl...
	En av kultur- och fritidsnämndens viktigaste framtidsfrågor är att skapa en väl fungerande fritidsgårdsverksamhet. Under 2014 kommer ytterligare en fritidsledare att anställas. De närmsta åren innebär ett fortsatt arbete att utveckla den öppna ungdoms...
	Under 2013 har nämnden fördjupat sig i kulturskolans verksamhet vilket innebär att en ny stratregi tas fram. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014 och mynna ut i dokumentet ”Kulturskola 2015”.

	BOKELV2013
	Antal årsarbetare: Inga anställda

	BOKBUN2013
	Antal årsarbetare: 483
	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER
	NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
	Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått
	 2013(lå 11/12) var det 78,4% av eleverna som hade godkända betyg i alla ämnen då de slutade
	grundskolan våren 2012. (ranking 129 av Sveriges kommuner)
	NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE
	VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013
	Karriärtjänster
	Skolinspektion
	Under hösten gjorde Skolinspektionen tillsyn av nämndens samtliga verksamheter. Detta innebär i korthet att skolinspektionen har granskat alla skolor och utbildningsverksamheter i Vaggeryds kommun som en del av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkt...
	De brister som framkommit på såväl skolnivå som på huvudmannanivå ska nu ses som konkreta förbättringsområden där åtgärder måste vidtas. Senast den 14 mars 2014 ska Vaggeryds kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.
	Utbyggnad av förskoleavdelningar
	Glädjande nog kan nämnden konstatera att efterfrågan på fler förskoleplatser ökar. Detta har inneburit att Kommunfullmäktige - efter förslag från Nämnden - har beslutat om att inrätta två nya förskoleavdelningar i delar av Fenix lokaler. Detta har möj...
	Vidare har Kommunfullmäktige beslutat om ny-, till- och ombyggnation av Byarums förskola och skola. Detta innebär bland annat att ytterligare en ny förskoleavdelning tillskapas i början av 2015.
	Yrkeshögskola (YH)
	Från och med läsåret 2013/14 erbjuder Vuxenutbildningen en ny Yrkeshögskoleutbildning med inriktningen möbelproduktionstekniker. Utbildningen är en statsfinansierad utbildningsform som verkar för att skapa kontakter mellan studerande och arbetslivet. ...
	YH-ledningsgruppen består förutom av skolledningen av representanter från näringslivet som har ett stort inflytande på hur utbildningen utformas.
	Utbildningen har 16 studerande.
	EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
	PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN
	INTERN KONTROLL
	En genomlysning har genomförts av Fenix samtliga verksamheter. Vissa åtgärder kan dock ej genomföras med anledning av att Kultur och fritidsförvaltningen ännu ej genomfört fattade beslut.
	VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
	Arbeta fram tydliga gemensamma strukturer, rutiner och dokument för den nya organisationen och för det systematiska kvalitetsarbetet.
	Bidra till att höja den generella kompetensen och se till att samtliga förskolechefer och rektorer går den statliga rektorsutbildningen.
	Arbeta fram och förankra en gemensam och tydlig organisation som arbetar med fokus på att höja måluppfyllelse.
	En väl fungerande organisation för kommunens elevhälsa är nu på plats med en gemensam verksamhetschef som leder detta arbete.
	Andelen ekologisk mat har under 2013 ökat till 34 %. Detta förklaras främst av att endast ekologisk mjölk och MSC-märkt fisk har inhandlats.
	Förtydliga rutinerna i samverkan med entreprenören inför läsårsstart och information till vårdnadshavare.
	Rutinerna har förbättrats men visst arbete återstår. Utveckling av kommunens hemsida kvarstår. Det saknas tydlig information till berörda.
	Personalen ska vara väl förtrogen med och använda nya kunskaper och metoder kring basfärdigheterna så att de kan ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt.
	Höja elevernas studieresultat så att alla blir behöriga för vidare studier i gymnasieskolan.
	657 Gymnasieutbildning, studieplatser i annan kommun
	Vid starten av läsåret 2013/14 skall minst 60 % av eleverna i årskullen antas till en utbildning vid Fenix Kunskapscentrum.
	Anpassa lokalutnyttjandet till befintlig verksamhet.
	Andelen elever som fullföljt utbildningen inom 3 år ska öka med minst 10 % jmf med föregående år
	(Öppna jämförelser SKL)
	Öppna jämförelser grundar sig på alla elever som bor i Vaggeryds kommun. Detta innebär att även andra gymnasieskolor än Fenix ingår i statistiken.
	Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år ska öka med minst 10 % jmf med föregående år
	( Öppna jämförelser SKL)
	 2012 var det 65,6% av eleverna. (ranking 215 i av Sveriges kommuner).
	 2013 var det 77,6% av eleverna.(ranking 26 av Sveriges kommuner)
	Även detta är en stor resultatförbättring vilket innebär att andelen elever som uppnått behörighet till universitet och högskola inom tre år har ökat med 18,3%.
	Genomsnittlig betygspoäng ska öka med minst
	10 % jmf med föregående år
	(Öppna jämförelser SKL)
	Vidareutveckla vuxenutbildningen till att omfatta fler studerande.
	Yrkeshögskoleutbildningen startade vid läsårsstarten 2013 med 16 studerande. Ett utökat utbud för uppdragsutbildningen är framtagen.
	Integration av SFI-eleverna i arbetsliv, samhälle- och vidare studier.
	Fördjupa arbetet med samsyn kring betygsättning för år 6. Implementera nya styrdokument för gymnasiesärskolan.
	Att se över fritidshemmens förutsättningar och
	personaltäthet.
	Förbättra marknadsföringen på vår hemsida för möjligheten till vårdnadsbidrag.
	728 REMIDA Leaderprojekt
	Att kreativt återanvändningscentrum ska bli godkänd som ett ReMida.
	FRAMÅTBLICK AVSEENDE ÅREN 2015 OCH 2016
	Allmänt
	Utbildningssektorn i hela landet har fortsatt stora utmaningar framför sig de närmaste åren. Skollag och läroplaner ska implementeras och verkställas. Detta påverkar alla våra verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Det är viktigt att vi fort...
	Skollagen består av tre delar, den första delen har fokus på värdegrundsfrågorna och uppdraget, den andra delen på övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och den tredje delen på kursplanen och kunskapskraven. Vår verksamhet är en social och ...
	I skollagen är kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffad. För att vi ska kunna analysera våra resultat och vidta adekvata åtgärder i verksamheten är ett systematiskt kvalitetssystem framtaget. Arbete pågår nu med att implementera ...
	I vårt uppdrag ingår att arbeta med entreprenörskap i samtliga verksamheter. Entreprenörskap är ett pedagogiskt förhållningssätt lika mycket som det är en kunskap om företagande. Det handlar om att ta fram och utveckla barns och elevers inneboende nyf...
	Ett väl fungerande språk är en grundförutsättning för att alla barn och elever ska kunna uppnå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till. Tillgång till ett rikt språk är en demokratifråga i dagens samhälle och en förutsättning för det liv...
	Planen omfattar förskola och grundskola och ett arbete pågår med att den även ska innefatta gymnasieskolan. Syftet med denna plan är att uppnå en långsiktig uthållig och medveten språkutveckling från förskola till och med gymnasiet.
	I skollagen framgår det också tydligt att vi ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla svenska språket och sitt modersmål. I dag ges inte den möjligheten för barn/elever i förskola och förskoleklass. Moder...
	betssätt, material och miljö anpassas till barnets behov. Det är viktigt att betona att det inte handlar om under-
	visning på samma sätt som det är för elever i grundskolan, utan det handlar om stöd i form av tvåspråkig personal, modersmålslärare eller tekniska hjälpmedel
	På uppdrag av kommunstyrelsen har Barn- och utbildningsnämnden fått ett politiskt samordningsansvar av offentliga insatser för barn- och ungdomar 0-20 år. Detta har medfört en fördjupad samverkan med individ- och familjeomsorgen, kultur- och fritid oc...
	Att vi har lärare med rätt behörighet i rätt verksamhet och för det ämne de undervisar i blir en stor framtida utmaning. Förutsättningarna från staten förändrades kring Lärarlyftet II, vilket innebar att de planerade fortbildningsinsatserna uteblev. V...
	Fritidspedagogerna är en yrkesgrupp som står utanför behörighetskraven. Dock kan den som har fritidspedagogexamen nu möjlighet att söka legitimation med behörighet för undervisning i åk 1-6. Fritids-pedagogerna arbetar integrerat i skolan, vilket inne...
	Högskolan för lärande och kommunikation har återigen fått tillstånd att bedriva utbildning av förskollärare, vilket är mycket glädjande och som i sin tur kommer att underlätta rekryteringen av förskollärare.
	En stor framtida utmaning är att få fram konkurrenskraftiga lärarlöner. Ett arbete kring detta har påbörjats i kommunen. Det är viktigt att detta arbete får fortsätta
	Förskola
	I takt med att kommunens invånare växer krävs det att vi samverkar med andra förvaltningar kring hur vi ska planera och bygga ut förskolelokaler så att vi kan erbjuda förskoleplatser till de föräldrar som önskar det. Vi ska även fortsättningsvis ha fo...
	Grundskola
	Nämndens fokus är att höja måluppfyllelsen och meritvärdet för alla elever, vilket betyder att alla elever ska nå minst betyget E i den nya betygsskalan (tidigare godkänd nivå) men där inriktningen är att alla elever ska sträva efter en så hög måluppf...
	För att ytterligare driva på utvecklingen mot en ökad måluppfyllelse har Kommunfullmäktige tillfört extra resurser motsvarande 1,5 mnkr i utökad ram. Detta för att nämnden ska kunna intensifiera arbetet med  att nå en ökad måluppfyllelse.
	Fritidshem
	Fritidspedagogerna har påbörjat ett arbete med att utveckla och kvalitetssäkra fritidshemmens verksamhet. Kommande läsår deltar de i ”Entreprenörskap i skolan”. Ett projekt tillsammans med Gislaved, Gnosjö och Värnamos kommuner
	Gymnasiet
	Gymnasieskolan är nu inne i en period präglad av stora förändringar och utmaningar. Dessa består bl.a. i en ny gymnasieskola (Gy-11). Läsåret 13/14 är det sista året när man arbetar efter både den gamla och den nya läroplanen. Minskade elevkullar och ...
	Vuxenundervisning
	Vuxenutbildningen på Fenix består idag av vuxenutbildning för grundläggande och gymnasieal nivå, yrkesvux, svenska för invandrare (SFI), uppdragsutbildning, särskild utbildning för vuxna samt yrkeshögskola med inriktning möbelproduktionstekniker. Ambi...
	Särskola
	Särskolan måste under de kommande åren fortsätta sitt arbete med att utveckla såväl grundsärskolan som den nya gymnasiesärskolan. Detta för att bl. a kunna erbjuda alla särskoleelever möjlighet att genomföra hela sin skolgång i Vaggeryds kommun. Imple...
	Ett prioriterat område för gymnasiesärskolan är att integrera så många delar som möjligt i den utbildningsstruktur som nu finns på Fenix. Fokus kommer att ligga på den yrkesinriktade delen där såväl praktik som yrkesutbildning är centrala delar. Prakt...
	Förstelärare Statens satsning på karriärtjänster är viktig. Redan från starten, d v s läsåret 13/14 är Vaggeryds Kommun med i denna satsning. Nämnden startade med att inrätta de fem förstelärartjänster som vi fick oss tilldelade. Denna satsning kommer...
	En förstelärare ska ha följande kvalifikationer:
	 vara legitimerad
	 genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
	 ha en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
	 även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör undervisningen till
	Nämnden är övertygad om att denna satsning starkt ska bidra till att vi kan höja resultaten i alla våra skolor.
	Nedanstående sammanställning har som underlag för nyckeltalen endast kostnader inom Barn- och utbildningsnämndens budget/bokslut.  Inga fördelningar av centrala kommunala kostnader har gjorts varför nyckeltalen ej kan jämföras med SCB:s eller Skolverk...

	BOKSN2013
	Nettokostnad totalt: 226 157 tkr
	NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
	Socialnämnden arbetat aktivt med ekonomiska processer. En målmedveten styrprocess har påbörjats i syfte att påverka organisationens beteende i riktning mot att fattade beslut ska öka produktiviteten och effektiviteten. Åtgärder vidtas för att anpassa ...
	NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE
	INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
	ÄLDREOMSORG
	Socialnämnden verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt och har en aktiv och meningsfull tillvaro med andra. Socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnan...
	FUNKTIONSHINDEROMSORG
	Socialnämndens ansvarar för stöd till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.  Enligt SoL och LSS ska samhällets insatser inriktas på att ge den enskilde möjligheter till full delaktighet och jämlika levnadsvillkor vi...
	VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013
	INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
	Inom IFO gjordes en omorganisation från årsskiftet. Myndighet barn och unga och Familj- och ungdomsteamet fick samma områdeschef. En samordnartjänst inrättades i syfte att ge stöd i ärendehantering och att introducera ny personal. Ekonomiskt bistånd, ...
	VÅRD OCH OMSORG
	Från 1 januari 2013 har Vaggeryds kommun tagit över hemsjukvården från landstingets primärvård. Legitimerad personal har ställt inför nya utmaningar. Nya patientgrupper och nya diagnoser har tillkommit. Även hemtjänsten har påverkats av övertagandet d...
	Äldreomsorgens förebyggande och evidensbaserade arbetssätt bygger på analyser utifrån nationella kvalitetsregister vilket har lett till ökad kvalitet samt förbättrat ekonomiskt utfall. Prestationsmedel har betalats ut till äldreomsorgsverksamheten med...
	Den medarbetarundersökning som genomförts under året år är ett viktigt verktyg för att utveckla och förbättra organisationen och arbetsmiljön. Med utgångspunkt i enhetens resultat har förbättringsområden identifierats.
	Under året har flera verksamheter gjort särskilda anpassningar för enskilda individer med mycket krävande vårdbehov. Extra ordinära insatser har inte rymts inom den befintliga verksamhetsramen. Nämnden befarar att de ökade behoven av specialiserade vå...
	Under året började öppen verksamhet för äldre i ordinärt boende bedrivas på Furugården. Verksamheten erbjuder aktiviteter som efterfrågas av den äldre som till exempel hantverk och gymnastik samt varierade aktiviteter av social karaktär.
	INTERN KONTROLL
	Mål under 2013
	 Internkontroll ska genomföras avseende granskning av beslutade biståndsinsatser samt kontroll av det systematiska brandskyddsarbetet
	INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
	VÅRD OCH OMSORG
	PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN
	INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
	INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
	VÅRD OCH OMSORG
	De samlade resurserna för barn och ungdomar redovisas under detta delprogram. Delprogrammet omfattar familjecentral, socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövningen, Familj- och ungdomsteamet med behandlare och fältsekreterare, kontaktpersoner...
	Hemtjänsten har under längre tid arbetat med att komma tillrätta med förekommande brister i verksamhetens resurshållning. Trots flera extrainsatser har nämnden inte åstadkommit en långsiktig lösning på problemen. Gällande Bostad med särskild service ä...
	Inom demensvården har effektiv resursanvändning resulterat i positiv budgetavvikelse. Gruppbostadens flytt till Furugården samt kompentenshöjande insatser inom delprogrammet har möjliggjort ett mer målgruppsanpassat och salutogent arbetssätt. En likna...
	ADMINISTRATION
	770 VÅRD OCH OMSORG ADMINISTRATION
	Delprogrammet omfattar ledningsresurser, biståndsenhet, kompetenshöjande insatser, IT-stöd, resursenhet och övergripande gemensam administration. I kommunal verksamhet har myndighetsutövningen en central betydelse för att hantera förhållandet mellan ...
	MÅL UNDER 2013
	 Myndigheten ska genom evidensbaserat arbetssätt garantera den enskildes rättsäkerhet.
	Myndigheten arbetar för att den erbjudna insatsen i så stor utsträckning som mjöligt ska utgå från individens behov. Biståndshandläggare har utbildats i syfte att skapa kunskapsbas för en mer behovsstyrd bedömning. För att frigöra arbetstid har proces...
	MÅLET EJ UPPFYLLT
	ÄLDREOMSORG
	771 SÄRSKILT BOENDE
	Delprogrammet omfattar Furugården, Sörgården med tillhörande kostverksamhet samt nattorganisationen. Verksamheten vänder sig till äldre med så omfattande behov av service att insatser inom ramen för hemtjänst och andra öppna insatser är otillräckliga.
	MÅL UNDER 2013
	 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
	För att värdegrunden ska vara levande bland medarbetare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har medvetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och bidragit till ett gemensamt förhållni...
	MÅLET UPPFYLLT
	 Den enskilde ska garanteras trygghet.
	Samtliga brukare som önskar har aktuell genomförandeplan. Alla brukare har kontinuerlig egentid med utsedd kontaktman som hjälper brukaren med praktiska stöd- och hjälpinsatser. Via förbättringstavlor kan brukare respektive personal följa enhetens kva...
	MÅLET UPPFYLLT
	 Den enskilde ska ha inflytande över sin vardag
	Samtliga brukare som flyttar in erbjuds ankomstsamtal som syftar till att brukaren ska kunna påverka utformningen av vård- och omsorgsinsatser. Samarbete mellan Furugården och Sörgården har startats upp rörande aktiviteter som syftar till att utformas...
	MÅLET UPPFYLLT
	773 DEMENSVÅRD
	Delprogrammet omfattar gruppboende, korttidsboende samt dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Stöd och service erbjuds i en anpassad psykosocial miljö, som kännetecknas av trygghet, säkerhet och tillgänglighet med ett meningsfullt innehåll i v...
	MÅL UNDER 2013
	 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
	För att värdegrunden ska vara levande bland medarbetare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har medvetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och bidragit till ett gemensamt förhållni...
	MÅLET UPPFYLLT
	 Den enskilde ska garanteras trygghet.
	Arbete med kvalitetsregistret Senior Alert har pågått kontinuerligt under året för att kvalitetssäkra insatser kring fallrisk, undernäring, trycksår och munhälsa. Rehabiliteringspersonal har utbildats i hjälpmedelshantering. Administratörer har utbild...
	MÅLET UPPFYLLT
	 Den enskilde ska ha inflytande över sin vardag
	Med hjälp av levnadsberättelse och genomförandeplan upprättad tillsammans med brukaren och anhöriga beskrivs behovet av insatser. Välkomstsamtal erbjuds vid nyinflyttning. En gång per termin anordnas anhörigträffar.
	MÅLET UPPFYLLT
	776 HEMTJÄNST OCH ÖVRIG SERVICE
	Delprogrammet omfattar hemtjänst, anhörigvård, aktivitetshus äldre och korttidsboende. Service och omsorg erbjuds i ordinärt boende till brukare som inte klarar de vardagliga sysslorna självständigt.
	MÅL UNDER 2013
	 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
	För att värdegrunden ska vara levande bland medarbetare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har medvetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och bidragit till ett gemensamt förhållni...
	MÅLET EJ UPPFYLLT
	 Den enskilde ska garanteras trygghet.
	Den enskildes synpunkter ligger till grund för arbetet med möjliga förbättringsåtgärder. Med hjälp av bland annat kvalitetsregister kartläggs den enskildes riskområden så att lämpliga stödinsatser kan erbjudas.
	MÅLET EJ UPPFYLLT
	 Den enskilde ska ha inflytande över sin vardag
	Den enskilde har möjlighet att aktivt delta i insatsplanering vilket underlättar ett vardagsnära och självständigt liv.
	MÅLET UPPFYLLT
	FUNKTIONSHINDEROMSORG
	756 SOCIALPSYKIATRI
	Delprogrammet omfattar träffpunksverksamhet, boendestöd och gruppboende. Personer med psykisk funktionsnedsättning som inte klarar vardagen i ordinärt boende erbjuds boendestöd. För dem som trots stödinsatser inte klarar ordinärt boende finns gruppbos...
	MÅL UNDER 2013
	 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
	För att värdegrunden ska vara levande bland medarbetare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har medvetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och bidragit till ett gemensamt förhållni...
	MÅLET UPPFYLLT
	 Den enskilde ska tillförsäkras stort inflytande såväl individuellt som kollektivt.
	Träffpunktsverksamhet möjliggör olika typer av aktiviter där deltagarna själva kan påverka innehållet. Med hjälp av skattningsinstrument och personkännedom utvärderas individens förutsättningar vilket leder till professionens val av insatser som syfta...
	MÅLET EJ UPPFYLLT
	 Personalen ska ha adekvat utbildning och erfarenhet. Högskolekompetens eftersträvas.
	Samtlig personal har genomgått utbildning inom neuropsykiatriområdet. Av delprogrammets personal har 24 % högskoleexamen.
	MÅLET UPPFYLLT
	781 PERSONLIG ASSISTANS
	Delprogrammet omfattar personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken. Personlig assistans är en personligt utformad stödinsats som är knuten till den enskilde som beviljas av kommun...
	Entreprenadavtalet med Humana innehåller reglering för utförande samt kvalitetskrav. Avtalsuppföljningen för år 2013 visar att Humana lever upp till god service enligt de mål, riktlinjer och krav som framgår av kravspecifikationen i avtalet.
	782 ÖVRIGA INSATSER
	Med övriga insatser avses daglig sysselsättning, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn och boendestöd. Korttidstillsynsverksamheten är en fritidsverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar med funktion...
	MÅL UNDER 2013
	 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
	För att värdegrunden ska vara levande bland medarbetare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har medvetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och bidragit till ett gemensamt förhållni...
	MÅLET UPPFYLLT
	 Den enskilde ska tillförsäkras stort inflytande såväl individuellt som kollektivt.
	Vid nya ärenden framarbetas genomförandeplan tillsammans med familjen. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året eller när behov uppstår. På fritids och korttids lämnas önskemål efter förmåga till aktiviteter. Vid planering av föreslagna akti...
	MÅLET UPPFYLLT
	 Personalen ska ha adekvat utbildning och erfarenhet. Högskolekompetens eftersträvas.
	Inventering av medarbetarnas kompetens visar att samtliga medarbetare inom delprogrammet har adekvat utbildning. Utbildning inom autism, pedagogik och neuropsykiatri har erbjudits.
	MÅLET UPPFYLLT
	785 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE
	Delprogrammet omfattar bostäder med särskild service enligt LSS. Verksamheten som bedrivs i form av gruppbostad vänder sig till personer med stora och omfattande omvårdnadsbehov som inte klarar att bo i ordinärt boende.
	MÅL UNDER 2013
	 Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
	För att värdegrunden ska vara levande bland medarbetare har spetskompetens tillförs i form av utbildning av värdegrundsledare. Dialogen på arbetsplatsen har medvetandegjort innebörden av värdegrundens innehåll och bidragit till ett gemensamt förhållni...
	MÅLET UPPFYLLT
	 Den enskilde ska tillförsäkras stort inflytande såväl individuellt som kollektivt.
	Vid nya ärenden framarbetas genomförandeplan tillsammans med brukare/god man/anhörig. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året eller när behov uppstår. Med hjälp av exempelvis boråd arbetar enheterna med delaktighet och hänsyn till brukarnas...
	MÅLET UPPFYLLT
	 Personalen ska ha adekvat utbildning och erfarenhet. Högskolekompetens eftersträvas.
	Inventering av medarbetarnas kompetens visar att samtliga medarbetare inom delprogrammet har adekvat utbildning. Utbildning inom autism, pedagogik och neuropsykiatri har erbjudits.
	MILJÖARBETE
	MÅL UNDER 2013
	 Energieffektivisering transporter.
	Under hösten 2013 påbörjades projekt med effektivisering av hemtjänstresor för att minska energiåtgången med 10 %.  För att bidra till minskad energiåtgång har arbetet med insatsplanering och ruttoptimering initierats. Arbetet med kompetensutveckling ...
	MÅLET UPPFYLLT
	 Miljövänlig avfallshantering.
	Flertalet av förvaltningens enheter har påbörjat arbetet med förbättring av avfallshantering och källsortering.
	MÅLET EJ UPPFYLLT
	 Miljökrav vid upphandling och inköp.
	Förvaltningen använder ett beställningssystem som visar vilka produkter som är upphandlade och miljömärkta. Arbete pågår för att i högre utsträckning använda beställningssystemet.
	MÅLET EJ UPPFYLLT
	Värdegrundsarbete
	Värdegrundsarbetet, som är en av hörnstenarna i förvaltningens förbättringsarbete, ska vara en ständigt pågående process som ska leda till kvalitetshöjning i det dagliga arbetet med brukaren. För att uppnå god kvalitet inom vård och omsorg är det vikt...
	Demensvård
	Nämndens arbete präglas av socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvar för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Kompetenshöjande insatser för samtlig personal inom demensvården har genomförts. Högskoleutbildni...
	Hemsjukvård
	Från 1 januari 2013 har Vaggeryds kommun en skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Trots en omfattande förberedelseprocess uppstod initialt problem, men som under året till stora delar har undanröjts. Samverkansarbete mellan HSL...
	Omvårdnadslyftet
	Syftet med omvårdnadslyftet har varit att höja kunskapsnivån för vårdbiträden och undersköterskor. Genom omvårdnadslyftet har den grundläggande kompetensen samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter stärkts. Vård- och omsorgsverksamhet...
	Kurser för undersköterskor och vårdbiträden som har genomförts inom ramen för omvårdnadslyftet under år 2012-2013.
	Mest sjuka äldre
	Satsningar som underlättar sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre har påbörjats och kommer även i fortsättningen vara ett prioreterat område. Det dagliga arbetet ska stärka samverkan mellan kommuner och landsting. För att underlätta och f...
	Leda för resultat
	Samtliga chefer och stödfunktioner har genomgått utbildning för att tillsammans kunna möta nya utmaningar med hjälp av moderna kvalitetsmetoder, data och öppna jämförelser. Fokus har legat på utveckling inom evidensbaserad praktik, fria kundval, IT-st...
	Kvalitetsarbete
	Kvalitet syftar till att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ett verkt...
	eHälsa

	BOKVEAB2013
	BOKVSBO2013
	BOKNäringslivsråd2013
	Ägarna till bolaget har utgjorts tillika delar av Vaggeryds Näringslivsråd Ideell Förening, stiftare och Vaggeryds Kommun, komplementär. Vid årets slut fanns 103 företag med totalt 2231 årsanställda anslutna. Styrelsen har utgjorts av: från näringsliv...
	NÄRINGSLIVSRÅDETS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
	NÄRINGSLIVSRÅDETS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE
	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...
	VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013
	Väsentliga händelser i bolaget för verksamhetsåret har varit slutförande av ESF kompetensprojekt LOGKOMP inom logistikområdet. Sammanlagt 40 företag och drygt 500 medarbetare har deltagit i projektet där näringslivsrådet samarbetat med näringslivs-org...
	Visionen för platsen Vaggeryds kommun har utvecklats i en gemensam marknadsplan för kommunen och näringslivet. Kopplat till visions och marknadsutvecklings-arbetet finns även ett projekt om centrumutveckling där handeln och fastighetsägare har engager...
	70 företag är engagerade i Kreativt Återvinningscenter genom att bidra med överskotts-material till skolans pedagogiska arbete. Verksamheten under året auktoriserat till ett Remida-center. Näringslivsrådet deltar i arbetet med skolan i Teknikcollege o...
	Näringslivsrådet har deltagit i ett utvecklingsarbete för bildande av Gnosjöregionens Näringslivsråd för näringslivssamverkan inom startegiska områdena konkurrenskraft, attraktivitet, kompetensförsörjning och nätverksbyggande. Verksamheten är planerad...
	En förstudie för bildandet av Svenska Möbelklustret har drivits under året där 5 kommuner (Växjö, Värnamo, Vaggeryd, Tibro, Tranås) och TMF Trä och möbelföretagen deltagit. Verksamheten är planerad att starta under 2014 och syftar till att stärka före...
	Möbelriksdagen kommer att ingå som en del av verksamheten i det framtida Svenska Möbelklustret. Näringslivsrådet/kommunen har tillsammans med Möbelriket utvecklat Möbelriksdagen i en ny form inför genomförandet av Möbelriksdagen på Kinnarps, Skillinga...
	Konjunkturläget 2013 har präglats av en stor osäkerhet med en förstärkning under första halvan av året och i stort oförändrat läge under hösten. Näringslivsrådet har varit projektägare för ”200 i praktiken”, ett ungdomsprojekt som startats i syfte att...
	Näringslivsrådet arbetar med att bearbeta nya intressenter för etableringar i kommunen. Arbetet sker bl.a. i samarbete Regionförbundet och Business-Sweden. Under året har 8 förfrågningar inkommit och flera är i process. Regionen Jönköping/Vaggeryd/Näs...
	Inom besöksnäringen har Näringslivsrådet bidragit med samverkan och arrangemang tillsammans med kommunen som ansvarar för turistinformationen.  Näringslivsrådet har varit ansvarig samordning för Hjulafton som arrangerades den 8 juni.
	Kreativ Arena är Vaggeryds del av Science Park Systemet i Jönköpings län. Verksamheten innefattar företagsrådgivning och en inkubator för nystartade företag. Totalt har drygt 20 nya entreprenörer tagit del av servicen.
	EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
	- 1 122tkr som täcks av ägartillskott
	PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN
	Personalresurserna i näringslivsrådet har under verksamhetsåret utgjorts av näringslivschef 1 tjänst 100 % och affärsutvecklare 1 tjänst 90 % samt projektanställd personal (ungdomspraktikprojekt) 1 tjänst 100% .
	Näringslivsrådet arbetar för en ökad jämställdhet och tillgänglighet på företagen genom olika projektsatsningar bl.a. genom ESF-projektet LOGKOMP.
	FN:S BARNKONVENTION
	Näringslivsrådet stödjer riktlinjerna i Fn:s Barnkonvention för barnens rättigheter och förhindrande av barnarbete.
	INTERN KONTROLL
	Verksamheten mål och resultat kontrolleras av styrelsen och revideras av interna och externa revisorer.
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