ÅRSREDOVISNING

2014

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

En årsredovisning kan läsas med olika ögon. Oavsett hur så beskriver redovisningen den omfattande verksamhet
kommunen bedriver, där visst varit bra annat tyvärr mindre bra.
Under året har ett intensivt arbete kring infrastruktur och järnväg pågått. Vår idé om att bygga en ny förbindelse
Värnamo- Jönköping med ny sträckning Byarum- Tenhult, är idag Trafikverkets huvudalternativ. Denna nya
sträckning möjliggör restider under 50 minuter Värnamo- Jönköping, vilket skulle innebära en kraftig region och
arbetsmarknadsförstoring.
2012 gick kommunen med i Möbelriket med målet att utveckla det samma. Det är därför mycket glädjande att
möbelklustret, Interior Cluster Sweden, har bildats med en klar och tydlig målbild.
I syfte att skapa bättre förutsättningar för att söka utvecklingsmedel från EU: s strukturfonder, krävs numera
regional samverkan, därför har GGVV kommunerna gemensamt bildat Gnosjö Näringslivsråd.
Arbetet med att fördjupa kommunens och näringslivets gemensamma marknadsplan, har bland annat lett till en
gemensam plattform för utvecklingen av handeln i Vaggeryds kommun. Ett arbete där alla intressenter är
involverade har startats upp kring centrumutveckling.
Vi kan glädjas över det faktum att vi är en tillväxtkommun. Under året har en nybyggnadsboom skett. Som en
tillväxtkommun är planering, inte minst av framtida bostadsområden mycket centralt. Arbetet med att ta fram ett
Boendeutvecklingsprogram har startats upp. Den så kallade LIS- planen (Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen) har i princip färdigställts. Byarums skola har fått behövlig om och tillbyggnation, vilket innebär att vi har fått
en funktionell byggnad för skola och förskola.
Efter övertagandet av väg genom tätorterna Vaggeryd, Skillingaryd, har målsättning om att begränsa den tunga
genomfartstrafiken kunnat effektueras. Närtrafik som möjliggör ett helt annat utbud för vår levande landsbygd har
startats upp. Två bredbandsföreningar har bildats i kommunen, med ambition och tydlig inriktning att ge alla
tillgång till bredband, även för dem som bor utanför centralorterna.
Mycket glädjande är att vi igen har kunnat öka det ekologiska inslaget inom kosthållet med ytterligare 2 %, från
34- 36 %. Vi har gått i mål och skapat ett Miljöprogram, vilket inneburit ett brett engagemang för miljöfrågorna
som nu blivit ett centralt fokusområde.
Arbetet med ständiga förbättringar enligt Lean är nu påbörjat och implementerat inom samtliga förvaltningar. En
förnyad medarbetarenkät har genomförts. Likaså har en viktig enkät riktad till kommunens ungdom LUPP
genomförts.
Budgetföljsamheten har generellt varit mycket god. Undantaget är tyvärr socialnämnden vars resultat är mycket
oroande. Nämnden uppvisar ett negativt resultat på -19,7 mkr. Inom vård och omsorg har ett positivt resultat 2012
på 1,6 mkr förbytts till ett negativt sådant med 9,0 mkr, trots ekonomiska tillskott. Kostnadsutvecklingen inom
hemtjänsten har innevarande år varit dramatisk. IFO verksamheten uppvisar också ett kraftigt negativt resultat,
från ett i princip balanserat resultat 2011, har utvecklingen varit negativ och det negativa resultatet för
verksamheten är idag drygt 10 mkr. För att komma tillrätta med kommunens ekonomiska läge krävs ett enigt,
ansvarsfullt och kraftfullt agerande.
Berry Lilja
Kommunstyrelsens ordförande
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Bild från Bratteborgs ridskola.

VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIKT
Vaggeryds kommun har låg kommunalskatt (21:19)
samt länets bästa soliditet.

Befolkningen i Vaggeryds kommun har under 2014
ökat med 20 personer och uppgick vid årsskiftet till
13 229 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.

Övergripande nyckeltal:
Årets resultat

- 6,9 mkr

Nettoinvesteringar i kommunen
Soliditet (inkl pensionsskuld f 98)
Nettokostnadskvot

55,6 mkr
30,1 %
101,3 %

Nyckeltal för Vaggeryds kommun, beloppen är i miljoner kronor om ingenting annat anges
Nyckeltal

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Externa intäkter

828

816

797

775

795

769

771

740

709

669

Externa kostnader *

835

808

779

774

775

759

765

721

697

658

- 6,9

+7,0

+17,6

+0,9

+20,2

+10,3

+5,9

+18,7

+11,8

+11,0

Tillgångar

893

865

882

868

802

709

634

637

616

633

Skulder och
avsättningar

362

326

352

355

289

216

152

161

159

188

Eget kapital

+531

+538

+531

+ 513

+512

+492

+482

+476

+457

446

Soliditet (inkl äldre
pensionsförpliktelser)

30 %

30 %

29 %

27 %

32 %

32 %

35 %

35 %

39 %

39 %

Bruttoinvesteringar

59

39

52

101

152

90

55

45

18

57

Nettoinvesteringar

56

36

42

77

114

87

51

38

16

41

Avvikelse
investeringsbudget

+99

+68

+70

+72

-28

+12

+41

+45

+22

+20

-16,8

-6,8

-4,6

-12,7

-13,2

+2,7

-5,1

+4,3

+2,9

-0,7

98,6 % * 99 %

99 %

*98%

98 %

99 %

97 %

96 %

98 %

Årets resultat

Budgetavvikelse drift
Huvudprogram 0-8
exklusive affärsdrivande verksamheter
Nettokostnadskvot

101,3

Totala skatteintäkter
och skatteutjämning

657

644

625

606

592

570

566

543

512

486

Löner Arvoden exkl PO

342

326

306

304

314

311

306

289

274

262

1005*

956*

983

972

994

997

1 022

1 015

982

975

Antal årsarbetare
Eget kapital/invånare
(kr)

40 140 40 720 40 390 39 000 39 450 38 000 37 100 36 800 35 700 35 200

Anläggningstillgångar
**

717

696

700

698

605

546

530

528

548

541

Pensionsförpliktelse
tom 1997-12-31

262

282

274

277

253

267

259

252

215

200

Avsättning pensioner
fr.o.m. 1998-01-01

47

38

29

28

21

15

14

12

9

8

Pensionskostnad,
individuell del

20

18

17

18

18

17

17

15

13

13

Långfristiga lån

50

54

55

80

32

5

12

13

14

23

Antal invånare

13 229 13 209 13 148 13 160 12 991 12 959 12 981 12 939 12 816 12 665

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

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2014 så här…
30 kronor till (+1)
21 kronor till (-2)
14 kronor till
11 kronor till (+2)
6 kronor till
4 kronor till
4 kronor till
6 kronor till (-1)
1 krona till
1 krona till
1 krona till
1 krona till

Äldre och handikappsomsorg
Grundskola
Barnomsorg
Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning
Sociala insatser för invånare med problem samt socialbidrag
Bibliotek, Sim- och sporthallar samt övrigt inom kultur och fritid
Gatuförvaltning och övrig teknisk verksamhet
Kommunledning administration
Räddningstjänst
Miljö- och byggverksamhet inklusive bostadsanpassningsbidrag
Kollektivtrafik (I huvudsak trafik mot Jönköping och Värnamo)
Arbetslivsbefrämjande åtgärder

Och så här får kommunen sina pengar
61 % 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
6 % är statliga bidrag till kommunens olika
verksamheter
2 % kommer från försäljning av verksamhet och
varor
2 % kommer från hyror och arrenden

2

Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 2014
Månad
Januari

Prel kom.skatt Slutavr kom.skatt Fastighetsavg
2 025 532
42 283 299
132 165

Utjämnin
Strukturbidr gsbidrag Inkomstutjämni Kostnadsutjäm
ag
LSS
ngsbidrag
ningsavgift
114 452
601 681
9 442 290
112 251

Regleringsbidr
255 326

Summa
12 551 532

Februari

42 283 299

132 165

1 954 700

114 452

601 681

9 442 290

112 251

255 326

12 480 700

Mars

42 283 299

132 324

1 954 700

114 452

601 681

9 442 290

112 251

255 326

12 480 700

April

42 283 305

132 165

1 954 709

114 452

593 477

9 442 290

112 251

255 333

12 472 512

169 133 202

528 819

7 889 641

457 808

37 769 160

449 004

Maj

42 283 299

132 165

1 954 700

114 452

2 398 520
599 630

9 442 290

112 251

255 326

12 478 649

Juni

42 283 299

132 324

1 954 700

114 452

599 630

9 442 290

112 251

255 326

12 478 649

Juli

42 283 299

132 165

1 954 700

114 452

599 630

9 442 290

112 251

255 326

12 478 649

Augusti

42 283 299

132 165

2 162 729

114 452

599 630

9 442 290

112 251

255 326

12 686 678

Summa

Summa

1 021 311

338 266 398

1 057 638

15 916 470

915 616

898 008

42 283 299

132 324

1 954 700

114 452

4 797 040
599 630

75 538 320

September

9 442 290

112 251

255 326

12 478 649

Oktober

42 283 299

132 165

1 954 700

114 452

599 630

9 442 290

112 251

255 326

12 478 649

November

42 283 299

132 165

1 954 700

114 452

599 630

9 442 290

112 251

255 326

12 478 649

December

42 283 299

-1 912 069

2 144 468

114 452

599 630

9 442 290

112 251

255 326

12 668 417

Summa

507 399 594

-457 777

23 925 038

1 373 424 7 195 560 113 307 480
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1 347 012

2 042 615

49 985 444

3 063 919

100 108 069

150 212 433

Förvaltningsberättelse 2014
god plats att leva, bo och verka i. Möbelriksdagen i
januari satte fokus på våra möbeltillverkande företag
och deras underleverantörer. Bildandet av det
Svenska Möbelklustret, Interior Cluster Sweden,
sätter fortsättningsvis fokus på internationalisering,
innovation och affärsutveckling.
I september medverkade näringslivsrådet vid en
företagsmässa i Hannover.

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE
MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
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 ökade under år 2014 sin befolkning med
20 personer till 13 229 invånare. Marginalerna är
dock små och det långsiktiga strategiska arbetet för
en positiv befolkningsutveckling med koppling till
kommunens vision och övriga övergripande mål är
fortsatt en högt prioriterad fråga.



All kommunal handläggning skall ske effektivt och snabbt präglat av en hög serviceanda med respekt för lag och förordning.
SCBs medborgarundersökning visar gott resultat för
områdena Kontakt och Information med rekommendation att betygsindex kan bevaras. Områdena Påverkan och Förtroende bör prioriteras. Kommunens
arbete med ständiga förbättringar handlar om att
alltid sätta den man är till för i fokus för att försäkra
sig om bästa möjliga verksamheter och service.



Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall
präglas av öppenhet, vi skall vara lyssnande,
omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft
kunna agera för kommunen och dess invånares bästa. Jämställdhet och ett barn- och
ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.
De gemensamma utvecklingsdagarna för kommunens ledande politiker och tjänstemän hade temat
jämställdhetsintegrering. Med hjälp av medarbetare
på Sveriges kommuner och landsting lotsades deltagarna in i begreppet jämställdhetsintegrering i kommunal verksamhet innebär. Utvecklingsdagarna får
ses som ett första steg inför arbetet med att ta fram
en handlingsplan för CEMR-deklarationen som
kommunen skrev på 2006.



Kommunen skall upplevas vara en god och
attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
Det sammanfattande betygsindexet (Nöjd Region
Index) för hur medborgarna bedömer Vaggeryds
kommun som plats att leva och bo på blev 62 år
2014 (66, år 2010) och 49 % kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit (50 % år 2010).
Resultatet är en försämring jämfört med tidigare
mätningar och orsakerna som kan tänkas ligga
bakom behöver följas upp med åtgärder.
Hur bedömer medborgarna Vaggeryds kommun som
en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index)

Kommunens ledningsgrupp gjorde för sin del en
analys av hur väl man inom verksamheterna lever
upp till FNs barnkonvention.


Vaggeryds kommun har som mål att alla
barn skall lämna grundskolan med minst
godkända betyg.
Grundskola: Öppna jämförelser år 2014 (avser läsåret 12/13)
Nått målen i alla ämnen 73,4%
Medel i riket 77,0%

Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation
samt faktorerna efter sina betygsindex för Vaggeryds
kommun. Våren 2014
Jämfört med genomsnittsresultatet ligger kommunen
högre inom områdena Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Bostäder och Kommunikationer.

Gymnasiet: Öppna jämförelser år 2014 (avser läsåret
12/13) inkluderar både kommunala och fristående
skolor



Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år,82,9%
Medel i riket 71,6%




Fördelat på;
Studieförberedande 93,0%
Medel i riket 77,0%

Faktorer som bör prioriteras för att få nöjdare
medborgare: Fritidsmöjligheter, Arbetsmöjligheter, trygghet
Faktorer som bör förbättras om möjligt: Bostäder
Faktorer som bör bevaras: Kommersiellt utbud,
kommunikationer, utbildningsmöjligheter.



Vården av våra äldre och sjuka skall präglas
av trygghet och god kvalitet.
SCBs undersökning Nöjd Medborgarindex visar en
försämring jämfört med föregående mätning. 2014
hamnade resultatet på index 39. Medel för övriga
119 kommuner i studien var 51.

Yrkesförberedande 75,3%
Medel i riket 64,5%


Näringslivspolitiken skall stödja kommunens
befintliga verksamhet och aktivt arbeta för
att nya företag väljer Vaggeryds kommun för
nyetablering.
Kommunen och näringslivsrådet arbetar aktivt utifrån
den gemensamma marknadsplanen för att stärka
företagandet och marknadsföra kommunen som en

Åttonde bäst i landet på förbättringsarbete
Under perioden 2010–2014 har regeringen pekat ut
nationella målsättningar för äldreomsorgen. Alla
människor ska kunna åldras i trygg förvissning om att
det finns tillgång till vård och omsorg av hög kvalitet.
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Förvaltningsberättelse 2014
De allra sjukaste äldre skulle tas omhand på ett
bättre sätt än vad som var fallet då. Av vikt var att
äldre skulle få större inflyttande och större valfrihet.
Samtidigt var man klar över att det behövdes åtgärder för att stärka den kunskapsbaserade styrning av
äldreomsorgen. Förbättringar av uppföljning och
kontroll av kvalitet, resultat och effektivitet inom hela
svenska äldreomsorgen skulle åstadkommas.



Kommunen skall ligga i spets med tydligt
uppsatta strategiska klimatmål för långsiktlig
hållbarhet.
Ett miljöprogram har tagits fram och antagits av
kommunfullmäktige. Det nya miljöprogrammet ersätter följande styrdokument:

Miljöpolicy, antogs av kommunfullmäktige 200110-29, § 90

Miljöprogram, antogs av kommunfullmäktige
2003-10-27, § 88

Riktlinjer för miljöanpassad upphandling, antogs
av kommunstyrelsen 2008-02-06, § 22

Energi- och klimatstrategin, antogs av kommunfullmäktige 2012-05-28, § 58

Årliga mätningar har visat att det är möjligt att förändra och förbättra. Vaggeryds kommuns äldreomsorg har återigen visat på ett fantastiskt engagemang och vilja att göra skillnad.
Årets sammanställning av mätningar visar att Vaggeryds kommun sammantaget är 8:e bästa kommun i
Sverige i arbetet med förbättringsåtgärder utifrån
överenskommelsen.



Personalpolitiken skall präglas av öppen
dialog, medinflytande där personalens kunskap, erfarenhet och kompetens tillvaratas.
Prioriterade resultatområden i medarbetarenkäten
har följts upp av åtgärder efter beslut i kommunens
ledningsgrupp. Resultatet har inom kommunens
ledarskapsutvecklingsprogram kopplats till arbetet
med ständiga förbättringar.



Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun. En kulturstrategi skall upprättas för
kommunen med utgångspunkt i Fenix Kultur
och Kunskaps Centra.
Kulturföreningarna i kommunen är grunden för att
kunna vara en god kulturkommun. Flertalet av dess
föreningar gör idag ett fantastiskt arbete för att erbjuda allmänheten ett varierat kulturutbud.



Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och nämnder kring budgetföljsamhet
så att uppsatta kommunalekonomiska mål
kan uppnås.
Det ekonomiska läget är ansträngt och verksamheterna lägger stor vikt vid att hantera de underskott
som finns genom gemensamma åtgärder. Budget för
individ- och familjeomsorgen har kraftigt överskridits.
Budgetmedlen har inte varit tillräckliga för det ökande
antalet placeringar av barn i familjehem och på institution, placeringar av vuxna missbrukare i behandlingshem samt placering i skyddat boende föranlett
av hot och våld i nära relation

Ett bra exempel på ett nå framgång är Hembygdsrådets arbete. Tillsammans med övriga kulturaktörer i
kommunen ger detta möjlighet att erbjuda kommuninvånarna ett varierat kulturutbud som gör att kommunen kan sägas vara en god kulturkommun.
Årets Konst- och kulturhelg utgör ett inslag i detta
arbete. Arbetet med att revidera den tidigare förslagna kulturstrategi för Fenix har påbörjats och
kommer att slutföras under 2015.
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Förvaltningsberättelse 2014
Omvärldsanalys
God skatteunderlagstillväxt enligt
SKL
Tack vare tilltagande löneökningar och en snabb
utveckling av pensionsinkomsterna skjuter skatteunderlaget fart och visar det största ökningstalet sedan
2008. Nästa år fortsätter den konjunkturella återhämtningen med ytterligare ökning av antalet arbetade timmar, stigande timlöner och tilltagande pensionsinkomster. Det motverkas visserligen av minskade arbetslöshetsersättningar och en snabbare
ökning av grundavdragen, men skatteunderlaget
växer ändå i samma höga takt.

Under 2014 steg antalet arbetade timmar i ekonomin
betydligt mer än 2013 samtidigt som den automatiska balanseringen av inkomstanknutna pensioner
höll tillbaka pensionsinkomsterna. Det resulterade i
att skatteunderlaget växte i samma takt som året
innan exklusive effekter av regelförändringar.
Arbetade timmar ger ett stort bidrag till skatteunderlagstillväxten även i år, se diagram 1.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter

Källa: Skatteverket och SKL.

Skatteunderlaget fortsätter växa med god men avtagande fart perioden ut. Att ökningstakten avtar beror
främst på att arbetade timmar inte längre ökar i

samma utsträckning i och med att konjunkturuppgången beräknas övergå till en situation med ekonomi i balans under 2016.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges Källa SKL Cirkulär 15:7
2013

2014

2015

2016

2017

2018

BNP*

1,3

1,9

2,9

3,2

2,3

1,9

Sysselsättning, timmar*

0,4

1,7

1,3

1,6

0,7

0,4

Timlön, nationalräkenskaperna

2,0

2,0

3,0

3,2

3,4

3,5

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

2,8

3,0

3,2

3,4

3,5

Konsumentpris, KPI

0,0

– 0,2

0,2

1,6

2,9

3,1

Realt skatteunderlag**

1,5

1,6

2,4

1,8

1,5

1,2

*Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar.
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Enligt ekonomirapport SkL i december 2014 riskerar kommunernas resultat att försämras under de närmsta kommande
åren.

Bedömning enligt Konjunkturinstitutet
Liksom SKL gör konjunkturinstitutet löpande bedömningar över ekonmins utveckling.
Nedanstående tabell är senaste prognoser från dem.
Deras prognos för utveckling 2015 och 2016 är mindre optimistisk än den från SKL
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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. Angränsande kommuner är Jönköping, Nässjö, Sävsjö,
Värnamo, Gnosjö och Gislaved.
Kommunen har två centralorter, Vaggeryd och Skillingaryd 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 möbeltillverkning uppstod tack vare vagnstillverkningen och i Hagafors 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 logistikcenter. Kommunen tar en aktiv roll för att driva utvecklingen av järnvägen – med en elektrifiering vill vi skapa
fler och bättre kommunikationsmöjligheter till våra närliggande städer för både persontrafik och effektiv godstrafik.

Centralorten Vaggeryd med 4 984 (4 967) invånare.

Centralorten Skillingaryd med 3 998 (3 993) invånare.

Tätorten Hok med 641 (645) invånare.

Tätorten Klevshult med 271 (269) invånare.
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Befolkningsförändringar
Nedanstående tabell visar befolkningsförändringarna under de senaste fem åren. Över tid har kommunen har en befolkningsökning och under 2014
ökade befolkningen med 20 personer.

Antalet 0-åringar (barn födda under 2014) var vid
årsskiftet 122, vilket visar en fortsatt om än något
dämpad positiv trend sett till hela kommunen de
senaste fem åren.

En jämförelse mellan 2010 och 2014 visar att den
största numerära befolkningsökningen finns i centralorterna Vaggeryd (+1,2%) och Skillingaryd
(+2,6%), medan Hok (2,8%), Klevshult (+2,5%),
Byarums landsbygd (+2,6%), Bondstorps församling
(3,3%) och Åkers landsbygd (+2,3%) samtliga ökar
procentuellt snabbare än Vaggeryd.

En ökande befolkning ger positiva effekter för kommunen i form av höjda skatteintäkter. En tidigare
undersökning genomförd av kommunförbundet visar
att de kommuner som har en balanserad befolkningsökning på maximalt 1,5 % per år har bäst
ekonomi.

Befolkningsförändringar inom kommundelarna
2010
2011
2012
2013

2014

Diff.
10-14

Antal 0-åringar 31/14
2010
2011
2012

2013

2014
20
39

Vaggeryd

4 922

4 965

4 972

4967

4984

62

61

62

68

43

Skillingaryd

3 893

3 960

3 954

3 993

3998

105

43

41

34

53

Hok

623

639

626

645

641

18

11

13

11

8

Klevshult
Byarums
landsbygd
Bondstorps
församl.
Tofteryds
landsbygd
Åkers landsbygd
Hagshult
landsbygd
Svenarums
landsb.

264

257

269

269

271

7

7

3

4

7

958

965

955

972

984

26

18

14

16

11

18

352

367

360

368

364

12

7

10

5

5

1

534

547

536

543

533

-1

8

12

4

12

9

544

556

564

554

557

13

3

14

10

5

13

320

311

318

316

316

-4

2

4

6

3

4

581

593

586

582

572

-9

5

6

9

10

6

12 991

13 160

13 148

13 209

13 229

165

179

167

157

122

11
1

Totalt

250

*inklusive restförda som för år 2014 var 9 personer.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Vaggeryds kommun hade under 2014 en rödgrön majoritet med kommunstyrelsens ordförande från Socialdemokraterna. I
tabellen nedan syns förändringar gentemot mandatperiod 2007-2010.
Från och med år 2015 efter val 2014 finns en politisk majoritet från alliansen.
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Valresultatet för innevarande mandatperiod 2011-2014 gav en röd-grön majoritet då centerpartiet bytte block.

Antal Mandat per parti.
Moderata samlingspartiet
Kristdemokraterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

2007-2010
9
6
3
5
16
1
0
1

2011-2014
9
6
2
3
16
2
1
2

Kommunalskatt
Kommunalskatten är totalt 32:00. Det är oförändrat mot år 2013.
Kommunens skatteuttag på 21,19 innehåller en skatteväxling (sänkning) med 15 öre avseende ansvaret
för färdtjänsten. Landstinget har höjt utdebiteringen med motsvarande belopp.

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

Finansiell analys
Årets resultat
Inga AFA-pengar har erhållits under 2014 och detta
är en faktor som man måste notera när man jämför
resultaträkningarna för åren 2012 till 2013.

Kommunen redovisar 2014 underskott med -6,9
miljoner kronor

Föregående år påverkade en förändring av RIPSräntan kommunens resultat negativt med 2,4 mkr.
Ingen sådan effekt finns under detta redovisningsår.
Resultatpåverkande faktorer utanför verksamheternas kontroll
Skatteutfallet grundas till största del genom antalet
arbetade timmar i hela Sverige. En viss påverkan
finns också via det egna konjunkturläget i kommunen. Prognoserna för skatteutfallet som görs av SKL
skrevs ned ganska kraftigt mellan delårsbokslutet per
augusti och årsskiftet. Beräknat slutligt utfall blev
cirka tre miljoner lägre än beräknat belopp i delårsbokslutet.
Skatteutjämningsbidragen påverkas bland annat av
befolkningsutvecklingen i kommunen.
Befolkningen ökade med 20 personer jämfört med
föregående bokslut.

Faktorer som inte var kända vid budgeteringsbeslutet
Såväl 2012 som 2013 har Vaggeryds kommun erhållit medel av extraordinär karaktär för sänkta kostnader i AFA-systemet. År 2012 fick kommunen 12,3
mkr och 2013 11,5 mkr.
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Det finansiella nettot blev 1,3 mkr bättre än budgeten. Den så kallade reporäntan som har ett samband
med den Stibor ränta som styr räntenivån på kommunens lån sänktes etappvis under året och hamnade till slut på noll vid årsskiftet.

Kommunstyrelse
Det enda programmet med väsentliga svårigheter att
klara budgetanslagen inom nämnden är försörjningsstödet, ekonomiskt bistånd. Underskott 1,9 mkr.
Kostnadsökningen i programmet har bromsats upp
mellan 2013 och 2014 men tittar man på de senaste
fem åren redovisas en väsentlig kostnadsökning.
Avräkningen sker budgetmässigt i kommunstyrelsen,
men biståndsbedömning, planering och handläggning sköts av individ- och familjeomsorgen.
Kommunstyrelsen visar totalt sett ett överskott mot
budget.
Ett viktigt mål för kommunstyrelsen är att verka för
att kommunen upplevs vara en attraktiv kommun att
bo och verka i. Tyvärr visar Nöjd-Region-Index på ett
försämrat resultat under mandatperioden, men trots
allt har befolkningen ändå ökat mellan mättillfällena
med 238 personer.

En låg räntenivå är positivt för kommunens finansnetto. Kommunen gör också egna placeringar för att
kunna möta utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före år 1998
Vaggeryds kommun har en avvikande redovisningsprincip för reavinster och räntor på dessa pensionsplaceringar genom att avkastningen inte höjer resultatet utan istället bokförs som avsättningar mot pensionstagarna.
Genomsnittlig inflation mätt som KPI var minus 0,2
% (tabell nedan 2014 överst)
På slutet av året sjönk bland annat oljepriset.
Riksbanken vill gärna ha låg inflation men absolut
inte deflation som råder nu, därför är räntenivån nu
på historiskt låga nivåer.

Teknisk verksamhet
Teknisk verksamheters överskott på 1,1 mkr är fördelat på skattefinansierad verksamhet + 0,7 mkr och
taxefinansierad verksamhet, VA + 0,4 mkr samt
Renhållning +0,1 mkr.
Inom området Vatten och avloppsrening har under
året ett nytt verksamhetsområde i Åker byggts ut.
För den skattefinansierade verksamheten var vintern
gynnsam avseende kostnaderna för vinterväghållningen.
Teknisk verksamhet fick goda betyg i den Nöjd-index
undersökning som gjorts under 2014 hos kommuninvånarna.
Kultur och fritidsnämnd
Denna nämnd har av tradition god budgetföljsamhet
och året ger ett överskott med 0,4 mkr.
Ett undantag är dock kulturskolan som har ett överskridande med 0,4 mkr.
Ny fritidsledare har anställts för ungdomsverksamheten och lokalfrågan för verksamhet i såväl Vaggeryd som Skillingaryd diskuteras under kommande
budgetår.

Kommunens räntekostnader via koncernkonto är helt
i rörliga räntor vilka är lägsta möjliga, men kommunen måste bereda sig på ökade kostnader om räntenivåerna återigen skulle stiga.

Elverk
Det är nätdelen av energiverksamheten som drivs i
kommunal regi medan försäljningen sker i koncernbolaget Vaggeryds Energi.
Elverket har under året alstrat ett ekonomiskt överskott på 3,2 mkr, ett verkligt överskott, till skillnad
mot övriga nämnder där avräkning sker mot budget.
Under året har omfattande kabelinstallation skett
under mark, vilket ju ger säkrare driftsäkerhet.

Nämnder och styrelser ekonomiska resultat
Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen
Teknisk verksamhet/Va, Renh.
Räddningstjänst
Kultur- och fritidnämnd
Elverksstyrelse
Barn- o utbildningsnämnd
Socialnämnd
Miljö- och byggnämnd
Revisionsnämnd
Valnämnd
SUMMA

+/- Mkr

1,8
1,1
0,2
0,4
3,2
-0,6
-19,7
0,3
-0,0
+0,0
-13,3

Barn- och utbildningsnämnd
Det redovisade resultatet för år 2014 blev minus 0,6
mkr. Eftersom nämnden har en årlig omsättning på
över 300 mkr är avvikelsen inte stor om man räknar
procent. Dock skall noteras att förskoleverksamheten
har vissa problem att klara budgetramarna. Ett underskott mot budget noteras med 2,2 mkr trots att
extra volymkompensation skett under året med 0,7
mkr. Nämnden har också fått extrakompensation för
införande av ett förstelärarsystem med 0,4 mkr.
I stort verkar nämnden vara i långsiktig ekonomisk
balans.
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År 2011, Mkr
År 2012, Mkr
År 2013, Mkr
År 2014, Mkr
Avvik
Avvik
Avvik
Avvik
Budget Utfall else Budget Utfall else Budget Utfall else Budget Utfall else
Administration
3,9
3,6
0,3
5,0
5,0
0,0
5,2
5,0 0,2
5,2
4,7
0,5
Familjerådgivning
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1 0,0
0,1
0,2
-0,1
Insatser barn och unga
10,6 11,3 -0,7
12,5 13,8 -1,3
12,9 17,8 -4,9
12,7 19,6
-6,9
Insatser vuxna
4,0
4,8 -0,8
4,3
7,2 -2,9
4,9
8,0 -3,1
4,9
8,7
-3,8
Ensamkommande barn
0,4
-0,4

Socialnämnd
Socialnämnden har fortfarande inte en långsiktig
ekonomisk balans utan årets underskott måste beskrivas som omfattande och allvarligt för kommunens
ekonomi i ett större perspektiv. Det rör sig heller
inte om ett underskott under ett enskilt år, varför
möjligheten att uppfylla reglering mot kommunens
resultatfondssystem är obefintlig. Detta gäller både
vård- och omsorgsverksamheten och individ- och
familjeomsorgen. Personalomsättningen inom förvaltningarna verkar också varit högre än normalt och
hög personalomsättning förbättrar säkert inte vare
sig verksamhetsresultat eller ekonomiskt resultat.
Nämndens samlade resultat mot budget är – 19,7
mkr.
Det som är allvarligt jämfört med tidigare år är underskottet inom vård- och omsorg.

Totalt IFO

18,6 19,8

2 011
Budget
18,6

2012
Budget
21,9

2 011
Utfall
19,8

2012
Utfall
26,1

-1,2

21,9 26,1

-4,2

23,1 30,9

-7,8

2013
2014 Förändring 2011-2014
Budget Budget
Belopp
%
23,1
22,9
4,3 23,1
2013
Utfall
30,9

2014 Förändring 2011-2014
Utfall
Belopp
%
33,6
13,8 69,7

Standardkostnaden för verksamheten för 2014 är
knappt 2500 kr per invånare, vilket är den norm som
kommunen har att hantera.

Vård- och omsorg
Förvaltningen redovisar ett underskott med nio mkr.
Sju miljoner av detta underskott kommer från hemtjänsten.
Nämnden hänvisar i sin verksamhetsberättelse till att
den egna regins effektivitet inte varit lika hög som
antagits vid budgeteringstillfället. Det framgår dock
inte om effektiviteten ökat eller minskat jämfört med
föregående år.

För att komma i långsiktig balans krävs omfattande
åtgärder såväl genom prioritering av budgeterade
belopp inom och utom nämnden, liksom ansträngningar i verksamheten att undvika överskridanden.
Under år 2014 tillkom ansvar för HVB-hem för ensamkommande barn. Ett nytt hem öppnades i Vaggeryd under sommaren på Talludden.
Verksamheten är i huvudsak statlig finansierad men
en avsevärd eftersläpning finns för den statliga
finansieringen som därför i hög grad är bokad som
fordran i bokslutet.
Under 2015 beräknas verksamheten ytterligare öka
med ett hem även i Skillingaryd.

I realiteten verkar kostnaderna ha stigit främst på
grund av väsentligt ökat antal utförda hemtjänsttimmar. I bokslut 2012 redovisades cirka 42 000 utförda
timmar, år 2013 utfördes 51 000 timmar och år 2014
var volymen uppe i cirka 60 000 timmar.
Detta trots att antalet brukare uppgick till 252 personer i bokslutet 2013 och 246 personer i bokslutet
2014, alltså en minskning av antalet brukare jämfört
med 2013.
I verksamhetsbeskrivningen anges att andra halvåret
ändrades ersättning från utförd tid till beviljad tid.
Detta innebar tydligen att nämnden ökade utförda
timmar andra halvåret, trots att budgetuppföljningen
redan då visade på ett väsentligt underskott.

Miljö- och byggnämnd
Nämnden fick ett ekonomiskt överskott med 0,3 mkr.
Från och med 2014 avräknas inte längre programmet bostadsanpassning i denna nämnd, utan denna
redovisning är flyttad till socialnämnden.

Övrigt underskott inom vård- och omsorg kommer till
största del från funktionshinderomsorgen.

God

Individ- och familjeomsorgen
Den negativa budgetavvikelsen på 10,7 mkr beror till
största del på fler placeringar än beräknat och budgeterat. Programmet barn- och ungdomar har en
negativ budgetavvikelse på 6,8 mkr, som kan ställas
i relation till en årsbudget på 12,2 mkr alltså en budgetavvikelse på 55 %, vilket är mycket högt.
Volymmässigt är det främst placeringar i familjehem
som avviker mot budget. En helårsplacering i familjehem kostar cirka 350 tkr på år och enligt nämndens
nyckeltalsredovisning fanns 7,5 placeringar år 2013,
4,5 placeringar budgeterades under 2014 och verkligt utfall för året blev 13,2 placeringar.
Nämnas kan också att i bokslut 2013 redovisades en
kostnad per plats på 390 tkr för familjehem medan
budgeterat belopp var endast 230 tkr.

Ekonomiska och finansiella mål enligt
KF § 79

ekonomisk

hushållning

kräver balanserad ekonomi och effektiv verksamhet med god kvalitet

Utvärdering av dessa mål sker under egna rubriker

Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna skall inte överstiga 98 %

Även missbruksplatser för vuxna överskrider budgeterad volym.
Individ- och familjeomsorgens budget och utfall var
2011 i stort sett i balans och har sedan dess haft
följande utveckling enligt tabell:
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Soliditetsmålet sätts till 50 % inklusive pensionsskuld.
Definition: Det egna kapitalet skall ej långsiktigt
understiga 50 % av kommunens totala tillgångar. Ökningen ett enskilt år soliditeten skall
vara minst 1 % Soliditeten beräknas som inklusive pensionsskuld inom linjen



Investeringsramen för mandatperioden 20112014 motsvarar 162 mkr exklusive exploateringsfastigheter, varav den affärsmässiga verksamheten avses tillgodoföras 46 mkr, vilket motsvarar finansieringen från denna verksamhet .

22,9

33,6

-10,7

Förvaltningsberättelse 2014


De ekonomiska målen skall kommenteras och
utvärderas i förvaltningsberättelsen vid del- och
årsbokslut samt i av kommunfullmäktige antagen budget.



I årsbokslutet bör även förräntningen av eget
kapital kommenteras i förhållande till värdeminskningen under året. Budgeterat och beräknat resultat skall minst täcka värdeminskningen
av kommunens kapital.

Avstämning finansiella mål: Tabell
Finansiella mål 2014
Mål
Nettokostnadskvot
Soliditet inklusive
pensionsskuld
Investeringstak
2011-2014

Årets nettokostnadskvot 101,3 % är 3,3 procentenhet sämre än antaget finansiellt mål.

Utfall

<98%

101,3%

>50%

30,1%

160 Mkr

162 Mkr

Diagrammet visar att den justerade nettokostnadskvoten
ligger över ”ribban” d.v.s. 3,3 % sämre än Kommunfullmäktiges finansiella mål.

Årets nettokostnadskvot är avsevärt sämre än det
finansiella målet och förklaringen är inte yttre faktorer
utan orsaken är framförallt att en av kommunens
nämnder inte klarat att driva verksamheten med
budgeterade anslag.
Väsentliga budgetöverskridanden för hemtjänst och
placeringar av barn och unga i familjehem och på
institutioner gör att förutsättningarna inte funnits att
klara balanskravet eller att erhålla intern finansiering
av investeringsutgifterna.
Det är viktigt att kommunen återigen kommer ner
mot de 98 %, som är tak för nettokostnadskvoten.

Tabellen visar hur de viktigaste nyckeltalen utfallit i förhållande till målen.

Balanskrav
Avstämning av balanskravet
Vaggeryds kommun redovisar ett negativt resultat för
2014 och är därmed skyldig att upprätta en balanskravsutredning enligt Kommunal redovisningslag
4 kapitlet om förvaltningsberättelse § 3a
Årets resultat
Reavinst pensionsplaceringar
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

- 6,9 mkr
+ 6,7 mkr
-0,2 mkr

Investeringsuppföljning

---0,2 mkr

Den justeringspost på + 6,7 mkr som redovisas i
balanskravsutredningen härrör sig från realiserade
vinster under redovisningsåret 2014.
I enlighet med antagna redovisningsprinciper i kommunen enligt punkt 10.1 redovisas avkastning avseende pensionsmedel som avsättning och inte över
resultaträkningen.
Då detta åtagande gentemot pensionstagarna är helt
frivilligt, åberopar kommunen rätten att ta med årets
realiserade avkastning på 6,7 mkr som en positiv
post i balansutredningen.

Av kommunfullmäktige har beslut fattats om en investeringsvolym under mandatperioden 2011-2014
motsvarande 162 miljoner kronor, exklusive exploateringsområde Båramo och LogPoint.
Den ursprungliga investeringsramen för mandatperioden uppgick till 160 mkr.
Under året har 55,6 mkr investerats. Bland större
investeringsobjekt under året kan nämnas om- och
tillbyggnad av Byarums skola och förskola, nytt Vaområde i Åker, utbyggnad kombiterminal, nätinvesteringar Elverk och lokaler korttidsvistelse.

”Den som står i skuld är inte fri!”

Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna skall inte överstiga 98 %
Den tvåprocentiga marginalen skall bidra till att finansiera kommunens investeringar och syftar till att
säkerställa den långsiktiga betalningsförmågan genom att tillräcklig soliditet uppnås, liksom att kommunens kreditvärdighet även i fortsättningen skall vara
god.
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Justeringsbehov av eget kapital
Miljoner kr
2014
262
Den justerade soliditeten är 30,1 % vid bokslutstillfället. Att soliditetstalet inte minskat trots ett ekonomiskt underskott och relativt höga investeringsutgifter
beror på att den beräknade ansvarsförbindelsen för
pensionsåtaganden minskat med 20 mkr.
Målet om ökning av soliditeten ett enskilt år med en
procent har inte helt uppnåtts, men en viss ökning
har skett.

Finansiering och likviditet
Utfallet av genomförda investeringar under mandatperioden uppgår till 171 mkr samt 40 mkr vilka avser
exploateringsområde Båramo och LogPoint.

Finansiering av den kommunala verksamheten sker
till största delen genom skatteintäkter och generella
statsbidrag. Viss verksamhet som vatten- och avlopp, renhållning och elnät är dock taxefinansierad.
En avsevärd del av kommunens tillgångar är lånefinansierade. Hur mycket anges av kommunens soliditetstal.
För att möta löpande utbetalningar av löner, leverantörsskuld mm, har kommunen tillsammans med
koncernen handlat upp en total kreditvolym på 210
mkr, varav kommuns andel utom elverket är 150
mkr. Av beviljad kreditvolym hade kommunen utnyttjat 107 mkr vid årsskiftet.

En viss eftersläpning förekommer i redovisningen
eftersom inte samtliga investeringsobjekt slutförs
inom det kalenderår där budgetering skett. Summan
av genomförda investeringar kan därför inte jämföras
fullt ut med beslutad budget för samma period.

Kommunens soliditet
Soliditetsmåttet är det viktigaste nyckeltalet på lång
sikt, då det speglar den långsiktiga ekonomiska styrkan och väger samman faktorerna, eget kapital,
tillgångar, skulder och ansvarsförbindelse till ett
relevant mått. Måttet skall spegla organisationens
betalningsförmåga till alla intressenter inklusive betalningsansvar till pensionstagare so inte får redovisas som skuld.
Nyckeltalet är långt ifrån mål, men starkt jämfört med
genomsnittskommuner av Vaggeryds kommuns
storlek.

Kommunen har också lån från Kommuninvest på 50
mkr. Samtliga kommunens lån har konkurrenskraftiga räntenivåer knutna till Stibor ränta.
Begreppet kassa är alltså ganska missvisande i
kommunen som likviditetsbegrepp.
Ett bättre mått kan vara att mäta rörelsekapitalet som
är omsättningstillgångar minskat med kortfristiga
skulder.
Rörelsekapitalet har minskat under 2014 från -55
mkr till -75 mkr. Förklaringen är till största delen att
verksamhetens kostnader via driftsredovisningen
krävt ett ökat kreditutnyttjande av koncernkontot.

Rörelsekapitalet är negativt, men likviditetsbehovet är ändå säkerställt genom goda
kreditvillkor
2010
-69,9
Soliditetsmålet är av inriktningskaraktär och kommunen är långt ifrån måluppfyllelse. Jämfört med en
genomsnittskommun är nivån dock relativt stark.

2011
-72,2

2012
-76,6

2013
-55,3

2014
-75,8

Pensionsåtagande
Den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen disponeras från och med år 1998 av den anställde för
eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning 32,9
mkr avser i huvudsak pensioner enligt PA-KL och
kompletterande ålderspension.

Soliditetsmålet sätts till 50 % inklusive pensionsskuld. 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 pensionsskulder före år 1998, stämmer inte överens med
Vaggeryds kommuns uppfattning vad gäller god
redovisningssed. Rekommenderad redovisningsprincip innebär att kommunens förmögenhet, det egna
kapitalet överskattas med 262 miljoner kronor. Vid
beräkning av kommunens soliditet används därför ett
justerat eget kapital.
Kommunens ”verkliga förmögenhet” justeras därigenom i beräkningen ned från 531 miljoner kronor till
269 miljoner kronor.

Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas
inom linjen som ansvarsförbindelse med 261,7 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 kapitalförvaltning, reduceras till en del de kostnader för pensionsåtaganden som skjuts på framtidens skattebetalare.
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Vid placering av pensionsmedel sker huvuddelen i
kapitalgaranterade finansiella instrument. Nedan
följer en samlad redovisning av kommunens pensionsmedelsförvaltning.

Avkastning från kapitalförvaltningen har bokförts som
avsättning av pensionsmedel med 6,7 mkr. Detta är
ett avsteg från utfärdad redovisningsrekommendation men kommunen anser avvikelsen ligga i linje
med god redovisningssed, då den intjänade pensionsskulden före 1998 så småningom kommer att
belasta kommunens redovisning trots att den enligt
gällande redovisningspraxis inte får skuldföras.
Denna avkastning används som en positiv post i
balansutredningen, då den inte är bokförd som intäkt
under året.

Kommunen har också tillgångar på 121 mkr för att
möta kommande pensionsutbetalningar för pensionsrätter intjänade för 1998. Redovisning finns i tabell
nedan:
Medel avsatta för framtida pensioner
2012
2013
2014
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser from 199825,9
29,8
32,9
01-01
Avsättning, pensionsförpliktelser tom 19978,0
13,8
20,5
12-31
Ansvarsförbindelse
tom 1997-12-31
273,5 281,7 261,7
Finansiella placeringar,
bokfört värde
111,0 114,7 121,3
Totala förpliktelser./.
finansiella placeringar
(bokfört värde)
196,4 210,6 193,8
Finansiella placeringar,
Garanterat belopp
111,0 114,7 121,3
Marknadsvärde./. bokfört värde
1,8
4,8
11,2
Realiserat resultat o
avkastning året, Mkr
2,4
5,8
6,7
Realiserat resultat o
avkastning året, %
2,2
5,1
5,5
Återlån i verksamheten
196,4 210,6 193,8

Borgensåtagande
Tecknade borgensåtaganden 2014 uppgick till 298
mkr varav 258 mkr avser Vaggeryd Skillingaryds
Bostads AB och 40 mkr Vaggeryds Energi AB.
Utöver vanligt tecknad borgen finns ett solidariskt
borgensåtagande som medlem i Kommuninvest.
Vaggeryds kommuns andel av Kommuninvest totala
förpliktelser är 372 mkr, vilket är en ökning med 80
mkr.
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Fjärrvärmeverksamheten visar överskott trots varmare väder än normalt.
Elhandeln ger också överskott.
Övergången till komponentavskrivning har medfört
ökade avskrivningskostnader för företaget.

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
Det höga ekonomiska resultatet år 2014, plus 10,4
mkr före bokslutsdispositioner, är mest av teknisk
karaktär, då företaget infört komponentredovisning
av anläggningar enligt regelverk K3
Övergången till komponentavskrivningen har medfört
att en stor andel av det som tidigare bokfördes som
underhållskostnader istället aktiverats.
Bolagets soliditet är 9 %, vilket är en siffra man önskar höja på sikt till 15 %. Vakansgraden på uthyrning
har minskat under året.
Under året har 16 nya lägenheter färdigställts i Vaggeryd på kvarteret Mjölnaren i närheten av Södra
Park. Alla lägenheter är redan uthyrda.

Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB bildades
1996.
VSBo har cirka 1000 egna uthyrningslägenheter.
Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB betalar årligen
1 000 tkr till ägaren Vaggeryds kommun som ersättning för tecknade borgensavtal alternativt 0,5 % på
kommunens borgensåtagande.

Vaggeryds Näringslivsråd

Vaggeryds Energi AB bildades 1 januari, 1995
genom sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk
AB och elhandelsorganisationen inom Vaggeryds
Elverk i enlighet med förslag om ny ellagstiftning.
Bolaget har de senaste åren visat mycket goda ekonomiska resultat före bokslutsdispositioner.

Vårdar och kompetensutvecklar företag och jobbar
för nyetableringar. Även marknadsföring av Vaggeryds kommun. Vi hänvisar till företagets verksamhetsberättelse.

Vaggeryds näringslivsråd KB
är ett kommanditbolag med avsikten att tillsammans
med Vaggeryds kommun främja utvecklingen av
näringslivet i kommunen

Sammanställd redovisning + 3,0 mkr
Resultatet av koncernredovisningen visar ett
ekonomiskt överskott med tre miljoner kronor.
Det är bolagen Vaggeryds Energi och Vaggeryd
Skillingaryds Bostads AB som konsoliderats.

Vaggeryds Energi AB
Bolaget har tre verksamhetsgrenar:

Elhandel

Fjärrvärme

Optofiber
Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på
3,3 mkr före bokslutsdispositioner 2014 och 0,6 i
redovisat resultat efter disposition.

Båda bolagen visar överskott före och efter
bokslutsdispositioner. Vad gäller överskottet för
VSBo är en stor del av detta av teknisk karaktär
då övergången till komponentredovisning enligt
kraven för K3 , inneburit att mycket som tidigare
bokförts som underhåll istället aktiverats.
Se tabell nedan:

Årets resultat för konsolideringsenheten (Koncernen)
Ekonomiska, Konsolideringsenheten
Sammanställd redovisning
Vaggeryds kommun
Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB
Vaggeryds Energi AB
Vaggeryds Näringslivsråd

2010
+22,6
+20,2
+0,9
+0,3
-0,6

2011
+0,5
+ 0,9
-1,2
+0,3
-0,6

2012
+18,8
+17,6
-2,4
+0,5
-0,6

2013
+12,5
+7,0
+1,0
+0,6
-0,6

2014
+3,0
-7,0
+8,0
+0,6
-0,8

Redovisade resultat för bolagen utgörs av resultat efter bokslutsdispositioner och skatt. Vaggeryds Näringslivsråd har av
storleksskäl inte konsoliderats.
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Personal i Vaggeryds kommun

Medarbetare

Sedan 2006 sammanställer personalenheten ett
personalbokslut som en del av kommunens årsredovisning. Avsikten är att i personalbokslutet ge en
aktuell bild och en samlad beskrivning av kommunens personal vad beträffar omfattning och struktur.
Personalbokslutet syftar till att öka kunskaperna om
personalen och utvecklingen av den.
I denna personalredovisning redovisas tillsvidareanställda anställningar enligt Allmänna Bestämmelser
(AB). Timavlönad personal enligt AB-avtalet ingår
inte, det gäller även förtroendevalda, anställda på
beredskapsavtalet (BEA) och deltidsanställda
brandmän samt anhörigvårdare anställda inom
PAN-avtalet. Vid övriga urval, avgränsningar med
mera, redovisas dessa under berörd tabell.

Antal anställda efter anställningsform

I antalet visstidsanställda ingår även personal med
tillsvidareanställning som tidsbegränsat ändrat sin
tjänstgöringsgrad.
Ökningar av visstidsanställningar beror dels på att
förvaltningen Individ- och familjeomsorg startat ny
verksamhet, två HVB-hem för ensamkommande
flyktingbarn där man initialt provanställt dem under
sex månader. En ytterligare anledning till att visstider har ökat är att sjukfrånvaron i kommunen har
ökat.

I personalredovisningen skiljer vi på anställd och
anställningar. Med anställd avses personer. En och
samma person kan ha två anställningar i kommunen. Ytterligare en person kan vara helt tjänstledig
från en befattning och arbeta på en annan. Med
anställningar avses befattningar.
Antal anställningar är därför högre än antal anställda.
Antalet årsarbetare visar utförda arbetstimmar omräknat till motsvarande heltider, ej att förväxla med
anställda eller anställningar.
Slutsatser utifrån statistiken måste dras med försiktighet.
Uppgifter om personalvolym speglar den aktuella
bemanningssituationen den 31 december 2014.
Vid andra mätpunkter anges detta under tabellen.
Personer som arbetar 100 procent av normal arbetstid redovisas som heltid och de med en faktisk
sysselsättningsgrad mellan 1 och 99 procent som
deltid.

Antal månadsavlönande medarbetare, avtalsområde AB, per förvaltning
Tillsvidare Visstid

Förändringar som kan påverka statistiken
Under 2011 infördes också ett nytt personalsystem i
Vaggeryds kommun, Personec P. Bytet av personalsystem har till viss del begränsat men också ökat
möjligheten att redovisa statistik enligt samma underlag som tidigare år.
Under 2011 genomfördes en verksamhetsövergång
för personlig assistans från Vaggeryds kommun till
företaget Humana som sedan 1 april utför kommunens personliga assistans.

Totalt
2014

2013

2012

BUN

443

74

517

506

517

KLK*

56

4

60

83

61

KULTUR

28

8

36

38

38

MILJÖ

11

2

13

12

12

IFO

35

4

39

28

26

V&O

348

63

411

400

411

27

2

29

28

29

948

157

1095

1094

TEKNISKA
Tot

1105

Antal månadsavlönande anställningar, avtalsområde AB, per förvaltning omräknade till årsarbetare
Tillsvidare

BUN

Elverkets personal har sedan 1 juli 2011 överförts till
Vaggeryds Energi AB och redovisas där.

IFO
V &O

Socialnämnden är nu mera delad i två förvaltningar,
Vård- och omsorg (V&O) samt Individ och familjeomsorg (IFO). Statistik redovisas per förvaltning.
Under 2014 startade Individ och familjeomsorg ny
verksamhet i form av två HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.
Sammanfattning av personalbokslutet
Vaggeryds kommun har per den 31 december 2014

948 tillsvidareanställda

157 visstidsanställda

436 timavlönade

En total sjukfrånvaro på 5,8 %

Visstid

Totalt 2014

Totalt 2013

494,01

474,58

480,2

4

38

25

24,25

295,3 51,82

347,12

331,78

320,31

427,13 66,88
34

Total 2012

M/B

11

2

13

11

11,5

K/F

25,18

4,1

29,28

29,23

28,85

Tekniska

25,95

2

27,95

27,95

27,95

KLK

52,69

3,38

56,07

56,86

53,61

Tot

851,27

121 1 005,43

956,4

946,7

Förkortningar:
BUN – Barn- och utbildningsförvaltning
V&O - vård- och omsorgsförvaltning
IFO - individ- och familjeförvaltning
TEK – Teknisk förvaltning
KLK – Kommunledningskontor: kansli-, ekonomi-, It-, personal-, fastighet, service, arbetsmarknadsenheten, - och räddningstjänsten.

M/B – Miljö- och byggförvaltning
K/F – Kultur- och fritidsförvaltning
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Fördelning av antal årsarbetare per förvaltning
under 2014

Arbetsmiljö och hälsa
Sjukfrånvaro
Det kommungemensamma målet är en minskning av
sjukfrånvaron med 1 procentenhet jämfört
med 2013, det vill säga målet är 3,47 % för 2014.
Personalstrategiskt mål

Kvinnor
Män
Andel långtidssjukfrånvaro (>
60 dagar)

Årsarbetare per förvaltning 2014
Sysselsättning
Av kommunens anställda arbetar 63,8% % heltid
och 36,2 % deltid. Detta innebär en minskning av
antalet heltidsanställda jämfört med 2013. Av kvinnorna är det 58 % som arbetar heltid och av männen 95 %. Fördelningen av heltidsanställningar
varierar mellan förvaltningarna.

Mätetal
Utfall
Utfall
1/1 1/1 31/12
31/12
2013
2014

4,66
5,00
1,91

5,8
6,35
3,24

22,36

35,17

Bedömning
Prognos
helår
2014
5,2

Generellt har sjukfrånvaron i landet ökat även om vi
2013 hade vårt lägsta sjukfrånvarotal under en 10
årsperiod. Tyvärr har vi under 2014 sett en ökning av
sjukfrånvaron framförallt inom Barn och utbildningssamt Vård och omsorgsförvaltningarna. Tyvärr har
sjukfrånvaron ökat mer än tidigare bedömning under
2014.
Vi ser också en trend att psykiatriska diagnoser som
depression och utmattningssyndrom ökat sedan 2013.
De motsvarar för 2014 28 % av alla sjukskrivningar
med läkarintyg. Ofta innebär dessa diagnoser långa
sjukskrivningar.
Respektive förvaltning har arbetsmiljöansvar och ska
vidta åtgärder för att förebygga ohälsa vilket sker i
samverkan med fackliga organisationer. Expertresurser för arbetsrelaterad ohälsa finns inom företagshälsovården och personalenheten arbetar stödjande till
förvaltningar och chefer. Arbetet med tidiga insatser
är viktigt.

Åldersfördelning, medarbetare

Sjukfrånvaro per förvaltning

Antalet äldre ökar i förhållande till yngre medarbetare kommunen. Vilket innebär att vår medelålder
ökar och är nu 45 år.
Antal avgångar med ålderspension 2012-2014

Diagrammet visar sjukfrånvaron i % per förvaltning
2012-2014
Sjukfrånvaro, kvinnor och män per åldersgrupp,
under och över 60 dagars frånvaro
Antalet avgångar med ålderspension var under
2014 26 stycken fördelat 62-67 åringar.

Medelålder
45 år

Medellön
26954 kr/ mån
Kvinnor 26 342 kr/ mån
Män 29 509 kr/ mån
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Diagrammet visar sjukfrånvaro, totalt och över 60
dagar, fördelad per åldersgrupp, kön.
Den totala långtidsfrånvaron har ökat för motsvarande period 2014. Men trots ökningen är den låg
och det visar att det är viktigt att uppmärksamma
medarbetare med återkommande korttidsfrånvaro.

Jämställdhet
Årets gemensamma utvecklingsdagar 8-9 maj, för
förvaltningarnas presidier och förvaltningschefer
hade temat jämställdhetsintegrering. Med hjälp av
medarbetare på Sveriges kommuner och landsting
lotsades deltagarna in i begreppet jämställdhetsintegrering i kommunal verksamhet innebär. Utvecklingsdagarna får ses som ett första steg inför arbetet
med att ta fram en handlingsplan för CEMRdeklarationen som kommunen skrev på 2006.

Friskvård
Under 2014 har medarbetare i kommunen varit med
och kämpat i två friskvårdstävlingar, en som arragerades tillsammans med företagshälsovården Previa
och en webbaserad tävling, ”15 med Paolo”. Friskvårdsbidraget har utbetalats vid två tillfällen. Friskvårdsinvesteringarna hamnar 2014 på drygt
330 000 kr.
Friskvårdstävlingen som arrangerades tillsammans
med Previa gick ut på att man som lag skulle förbättra sin kondition på en period om sex månader.
Tävlingen pågick fram till november och avslutades
med en prisutdelning. Totalt 196 anmälde sig och
påbörjade tävlingen och 161 stycken var med och
avslutade.
Tävlingen ”15 med Paolo” startade i november och
pågick i 5 veckor. Totalt anmälde sig 235 av kommunens medarbetare i tävlingen och 224 valde att
delta.

Personalförsörjning
Under året 2014 har det varit stora svårigheter att
rekrytera förskollärare, sjuksköterskor och socialsekreterare, som också nationellt uppmärksammats
som bristgrupper. Vissa lärargrupper, bl. a. med
behörighet för matematik och No-ämnen är en bristgrupp som är svår att rekrytera. Även biståndshandläggare har visat sig vara en yrkesgrupp där det är
svårt att rekrytera till vakanta tjänster. Vid vissa
tillfällen har verksamheterna anlitat bemanningsföretag för att klara verksamheterna.
Personalomsättning
Hög personalomsättning i dessa bristgrupper påverkar våra verksamheter negativt.
Det är viktigt att arbeta långsiktigt med personalförsörjning och att Vaggeryds kommun är en attraktiv
arbetsgivare.

Medarbetarenkät
Medarbetarenkäter är ett viktigt kvalitativt verktyg att
arbeta med för att utveckla medarbetarskap och
kommunen som arbetsgivare.
Utifrån den första medarbetarenkäten 2013 har vi i
år valt att göra en ny enkät kring, hur Vaggeryds
kommun ska bli en bra arbetsgivare.

Rekrytering
Under 2014 har vi publicerat 202 annonser till 280
tjänster inkl. semestervikariat. Av de ansökningar
som inkommit totalt 3275 st vilket motsvarar 15,75
ansökningar per tjänst, är 92 % digitala och 8 %
pappersansökningar som scannas in i vårt rekryteringsverktyg, Offentliga Jobb.

Uppföljande enkät 2014
Resultatet på påståendet ”Jag tycker Vaggeryds
kommun är en bra arbetsgivare” svarade 82 % av
medarbetare tycker Vaggeryds kommun är en bra
arbetsgivare men 18 % anser inte att Vaggeryds
kommun är en bra arbetsgivare.
Under hösten 2014 skickades därför en uppföljande
enkät ut till medarbetare i Vaggeryds kommun.
Syftet med denna enkät var få en bild kring medarbarnas syn på vad som är en god arbetsgivare och
vad som kan göras bättre. Enkäten bestod av öppna
frågor och skickades slumpmässigt ut till 250 medarbetare i kommunen. 119 valde att besvara enkäten.
Resultatet analyseras av Centrala Samverkans
gruppen, samtliga chefer i chefsutvecklingsprogrammet och förvaltningscheferna under våren
2015.
Chefsutvecklingsprogram
Chefsutvecklingsprogram för kommunens och de
kommunala bolagens ledare har planerats och startats under upp året i november 2014. Programmet
kommer att pågå fram till februari 2017.
Målet med programmet, som är ett led i visions-,
värdegrunds- och kvalitetsarbetet, är att cheferna i
Vaggeryds kommun ska få mer kunskap och förståelse över vad det innebär att vara chef och ledare i
en kunskapsorganisation.

19

Miljöredovisning 2014
Miljöfrågorna är en del av alla nämnders och kommunala bolags ordinarie arbete och inget som kan ligga vid
sidan om eller skötas av en ensam person. Det politiska ansvaret i nämnder, kommunstyrelsen och kommunala bolag bör fortsätta att öka. Planering- och redovisningscykeln hjälper till att tydliggöra kopplingen mellan
miljöfrågorna och budgetprocessen.

Planering- och redovisningscykeln

Hänt under 2014
Här följer ett urval av händelser under 2014.
Nytt Miljöprogram för Vaggeryds kommun
Det nya miljöprogrammet antogs den 29 september 2014 av kommunfullmäktige. Syftet med det nya programmet är att det ska utgöra plattform för ett långsiktigt och strategiskt miljöarbete. Miljöprogrammet gör miljöarbetet tydligt och handlingsinriktat.
Energieffektiviseringsstödet är avslutat
2014 var sista året som Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd kunde användas. Stödet 2014 finansierade följande åtgärder:
•
energikartläggning av fastighetsenhetens lokalbestånd. Även specifik inventering av belysning har genomförts i 8 fastigheter.
•
utbildningen Miljöanpassa transporterna. 160 personer har gått utbildningen. Efter utbildningen har arbetsplatsspecifika handlingsplaner tagits fram av flera verksamheter.
•
utbildning i EcoDrive – att köra sparsamt. 130 personer har under senhösten genomfört körpass i EcoDrive-utbildningen.
Förbättrad källsortering
Översyn och förbättring av källsortering och avfallshantering i fastighetsenhetens lokalbestånd (35-tal fastigheter/enheter) påbörjades under året. Arbetet startade i maj med Furugården och Sörgården och har sedan
fortsatt i övriga lokaler med inventering och förbättringar.
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Miljöredovisning 2014
Elektrifiering av järnvägen
Vaggeryds kommun har under 2014 ingått i arbetet med Trafikverkets åtgärdsvalstudie för järnvägssträckan
Värnamo-Jönköping. I studien ingår även alternativet med en ny sträckning mellan Byarum-Tenhult som ett av
tre möjliga val. Redan beslutade åtgärder, med genomförande 2015-2018, är fjärrblockering, hastighetshöjning
och två mötesstationer i Hörle respektive Båramo.
Earth Hour-dag och Miljöhörnan i Skillingaryd
Den 29 mars genomfördes för tredje året i rad en Earth Hour-dag. Programinnehållet var varierat med bland
annat workshop för barn, föreläsningar om solceller och utställare.
I höstas invigdes Miljöhörnan i Skillingaryd och nu finns det miljöhörnor både i Vaggeryds och Skillingaryds
bibliotek. I samband med invigningen förläste Daniel Mendoza, grundare av Good News Magazine, om att
skapa optimism och framtidstro.

Det fortsatta arbetet
Med det nya miljöprogrammet går miljöarbetet in i nästa fas – genomförande samt att fortsätta driva på och
utveckla. För att säkerställa fortsatt utveckling bör det politiska ansvarstagandet i nämnder, kommunstyrelsen
och kommunala bolag öka.
Miljöarbetet går framåt, även om det går sakta. I ett samhällsperspektiv är det långt kvar till ett hållbart samhälle och en hållbar samhällsutveckling.
Mer information om miljöresultat och -arbete finns i den separata miljöredovisningen för 2014.
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Årets händelser 2014
Januari

April

Närtrafiken ersätter kompletteringstrafik
Från den första januari 2014 ersätts kompletteringstrafiken på landsbygden av anropsstyrd närtrafik.
Det är Länstrafiken/Landstinget som då tar ansvar
för dessa. Med närtrafiken kan du som bor på
landsbygden med byadressplats och har mer än 1
km till närmaste hållplats, resa tur och retur till en
gatuadress i någon av kommunernas tätorter (närtrafik gäller inte för sommarstugeägare och turister).

Höstens kulturvecka drag igång 22 april

Möbelriksdagen kom, såg och segrade
Idel ädel formgivaradel minglade i Fenix 2:s vackra
byggnad och togs på en rundtur av såväl engagerade elever som lärare. 3D-skrivaren förevisades
häpna åskådare och de stora möjligheterna i programvaran Solid Works spred en spirande förväntan
av kommande stordåd från nya, fräscha produktionstekniker som skolan producerar och släpper ut
varje vår. Därefter bjöds deltagarna vid årets Möbelriksdag på en fin middag med både underhållande
samtal och uppträdanden från scenen. Priser delades ut och årets mottagare av det ärofulla Hederspriset blev Sven Lundh, grundaren av företaget
Källemo i Värnamo, som lanserat många kända
möbler från stora formgivare

Rebecca spelar teater, Robin spelar gitarr fast bara
hemma och nere i källaren och när ingen hör. Jag
har hört att Anna är jätteduktig på att fotografera.
Och dansa, förresten. Anton dansar också, jag – jag
sjunger mest. David gör jättefina målningar med
spray, han skejtar jättebra också. En annan jag vet
är superduktig på att rita original till tatueringar och
hon som bor granne med oss gör jättefina broderier
och virkningar. Sånt här gör man för att vi mår bra
av det, vi blir glada av det och för många av oss är
det ett sätt att vara tillsammans med andra.

Februari
Biblioteket i Vaggeryd får 160 000 kr
Regionstyrelsen har beslutat att tilldela biblioteket i
Vaggeryd 160 000 kr till projektet: Makerspace –
Biblioteksutveckling och näringslivsutveckling med
innovationskraften som gemensam nämnare. Syftet
är att utveckla och komma igång med det makerspace på biblioteket i Vaggeryd som kallas Skaparbibblan och som kommer invigas den 29 mars
2014. Långsiktigt vill man dels öka och utveckla
intresset för innovationer i regionen för att öka företagens kompetensförsörjning och skapa kunskapsintensiva företag med innovationskraft och dels
utveckla bibliotekens verksamhet mot nya målgrupper

Musikstipendiater får 10 000 kr
2014 års stipendier ur Ella och Ingeborg Jonsson
musikutbildningsfond tilldelas:
• Elvira Seger, Vaggeryd, studerande vid
Ljungskile Folkhögskola
• Olivia Seger, Vaggeryd, studerande vid Musikhögskolan Ingesund
• Aaron Lindström, Vaggeryds, studerande vid
Musikhögskolan Malmö
Stipendiesumman är på 10 000 kr per stipendiat och
kommer att överlämnas i samband med ortsfesten
Hjulafton den 31 maj. Ella och Ingeborg Jonsson
musikutbildningsfond kom till genom en donation till
Vaggeryds kommun. Syftet med fonden är att främja
högre musikalisk utbildning, vilket avser eftergymnasiala studier. Stipendiet kan sökas av ungdomar
från Vaggeryds kommun

Mars
Men den stora läxan är inget som går att se med
ögonen
En sen eftermiddag på vårt kommunala gymnasium
Fenix, är det två i arbetsgruppen som dröjer sig kvar
för att berätta om sitt projekt för oss. Det handlar om
att ta fram en logotyp för den nya mötesplatsen
Makerspace/Skaparbibblan som invigs på biblioteket den 29:e mars. Och fyra av våra egna elever
på teknikprogrammets mediakurs har nu tagit fram
sitt förslag.

Maj
Intresseanmälan för bredbandsutbyggnad
Vaggeryds kommun vill nu undersöka hur intresset
för bredband via fiber ser ut. Därför kan du
som fastighetsägare och intresserad av att ansluta
dig till bredband via fiber anmäler dig via formuläret
som du hittar här. Alla fastighetsägare kan anmäla
sig och du förbinder dig inte till något Ju fler anmälningar vi får in från ett område, desto större chans
att detta område prioriteras i en framtida bredbandsutbyggnad

Det var inte alltid vi var eniga, men efter kursens slut
finns det nog inget vi inte skulle kunna bli eniga om,
säger Markus Sivers och kompisen Anton Gunnarsson nickar instämmande.
För vad de här ungdomarna gjort, under sin mentor
Kjell Fricks trygga överblick, är att de fått prova på
något av de allra svåraste som finns: att grupparbeta sig fram till en samsyn på ett uppdrag och till
slut också en gemensamt framtagen lösning

Boxningslandskamp i Vaggeryd
För femte gången står nu klubben Vaggeryd Muay
Thai och Boxning värd för en boxningslandskamp
när Italien kommer för att möta Sverige i Multiarenan på Fenix. Något som självklart inte hade varit
möjligt utan eldsjälarna och förutsättningarna som
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Årets händelser 2014
Ny hemsida om att bo och leva i Vaggeryds
kommun
I dag lanserar Vaggeryds kommun en ny hemsida
om att bo och leva i Vaggeryds kommun – boivaggeryd.se. Målgruppen för hemsidan är de som kan
tänka sig att flytta hit, till exempel familjer i Jönköping, inpendlare och de som har en koppling till
kommunen. Men den är också till för de som redan
bor i kommunen och som funderar på att hitta ett
annat boende.

finns här. Det är boxningsprofilen Sören Andersson
som håller ihop trådarna för landskampen lördagen
den 24 maj.

Juni
Dagen som aldrig glöms bort

September
Valresultatet i Vaggeryds kommun
Måndagen efter valdagen börjar den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. Valet till riksdagen
räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och
sist valet till landstingsfullmäktige. Det sista resultatet brukar vara klart cirka tio dagar efter valdagen.
Preliminärt valdeltagande i Vaggeryds kommun var
riksdagsvalet 85,2 % jämfört med 84,1 % i valet
2010. I kommunvalet röstade 83,4 % jämfört med
82,1 % i valet 2010

Den är så kort, den lilla stunden, den dagen då alla
barnliv i en tar slut och man vet att nu – nu minsann
är man vuxen! Vi pratar om att sluta 9:an.

Oktober
Oktett ur Marinens musikkår ger konsert i Skillingaryd

Och då är det en illa dold stolthet man som kommuninvånare får vara med om en sådan skolavslutning
som bland andra Hjortsjöskolan bjöd sina elever på
när det var dags att säga adjö till årets kull av nyblivna vuxna.
Skolans brister åtgärdade
Skolinspektionen har gjort en uppföljning av de
brister som visades vid inspektionen av grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt kommunens ansvar för förskola,
fritidshem och vuxenutbildning under hösten 2013.
Uppföljningen gjordes i juni genom besök, intervjuer
med rektorer och företrädare för fritidshem och
huvudmannen (kommunen). Skolinspektionen bedömer nu att de påtalade bristerna har avhjälpts
eller är på god väg att avhjälpas. Tillsynen är därmed avslutad.

Under Smålands kulturfestival bjuder Marinens
Musikkår på konsert med musik skriven för klassisk
svensk blåsoktett eller militäroktett, i IOGT-lokalen i
Skillingaryd den 31 oktober kl 14.00. Musikerna
använder sig av äldre svenska instrument och de
handskrivna musikalierna är oftast specialarrangerade för Flottans Musikkårs oktett

Implementering av Oden företagspark
Det nya projektet ”Implementering av Oden företagspark” målsättning är att skapa större medvetenhet och kunnande lokalt och även regionalt om
socialt företagande. Projektet vill också belysa möjligheterna till offentlig upphandling med sociala
kriterier samt verka för att kommunen får en policy
om socialt företagande.
Augusti

Ny gemensam framtidssatsning i Gnosjöregionen
Torsdagen den 9 oktober bildades en ny förening
för näringslivssamverkan i Gnosjöregionen: Gnosjöregionens näringslivsråd. Medlemmar i föreningen är Gislaveds, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommun samt kommunernas näringslivsråd/föreningar. Syftet med föreningen är att främja
en långsiktigt hållbar utveckling i Gnosjöregionen.
Föreningen ska bidra till regionens konkurrenskraft
och stödja företagsutveckling och nyinvesteringar.
Representanter från de olika medlemsorganisationerna samlades för ett konstituerande möte i Hillerstorp.

När världen kommer till Vaggeryd
Det är igång nu, det nya boendet för ensamkommande barn. En strålande sensommarmorgon är
det chefen för enheten, Anders Svensson, och Isa
Shaban som pysslar i köket när vi hälsar på, medan
ungdomarna fortfarande ligger och sover. Det blir
kurdiska äggmackor, förtydligar Anders och säger
sedan något halvinternt på kurdiska till timanställde
Isa, som åker hit till Vaggeryd för att arbeta här två
dagar i veckan

November
Fortsatt samarbete kring västlig sträckning av
höghastighetsbanan
Kommunerna som tillsammans arbetar för en västlig
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Årets händelser 2014
Priser och förtjänsttecken delades ut vid kommunfullmäktiges årshögtid
Den 15 december var det kommunfullmäktiges
årshögtid med prisutdelning i teatersalongen, Skillingehus med efterföljande middag på Smålandsrasta. Göran Svensson, Kultur- och Fritidschef höll
ihop kvällen tillsammans med kommunfullmäktiges
ordförande Christer Holmgren. Vid prisutdelningen
var det underhållning av en kör under ledning av
Anna-Maria Toftgård.

sträckning av en höghastighetsbana genom södra
Sverige träffades i Värnamo fredagen den 21 november. Mötet resulterade i att kommuncheferna
fick i uppdrag att ta fram ett underlag för samarbetsavtal mellan kommunerna och ett förslag till en
projektorganisation som ska hålla samman det
gemensamma arbetet. Detta ska redovisas på ett
nytt möte i början av nästa år

December
Adventsmys på Sörgården
Söndagen den 23 november var det adventsmys på
ett av kommunens särskilda boenden, Sörgården, i
Skillingaryd. Det var öppet hus med försäljning av
dörrkransar, hembakat, lotterier och sedan var det
servering i matsalen med kaffe, lussekatt och pepparkaka där det spelades julmusik.
Det kom ca 100 personer i form av anhöriga, vänner
och bekanta. Allt blev nästan sålt och inkomna medel används sedan under året till underhållning,
utsmyckning, fikabröd mm. Nedan visas några bilder
från det uppskattade evenemanget

Följande priser delades ut:
Kulturpriset 2014
Tofterydsrevyn
Christer Djup, ACD Dans
Miljövårdspriset 2014
Annie Johansson, Kyllesjö Skog AB
Byggnadsvårdspriset 2014
Andreas Ekdahl

Äldreomsorgen får högt betyg i nationell undersökning
Återigen har Socialstyrelsen genomfört en enkätundersökning om vad äldre anser om kvaliteten inom
äldreomsorgen. Undersökningen är uppdelad mellan hemtjänst och särskilt boende. Sammanställning
av resultatet presenteras i rapporten Vad tycker
de äldre om äldreomsorgen .
Kommunens äldre tycker att verksamheterna fungerar bra och belönar alla som verkar inom äldreomsorgen med mycket högt omdöme. 90 procent av
äldre med hemtjänst är mycket nöjda eller ganska
nöjda. Motsvarande siffra för särskilt boende är 89
procent, vilket är 6 procent över riksgenomsnittet
och ger Vaggeryds kommun en tredje plats i länet
Utmärkelser för idrottsliga prestationer
Bernice Antonsson, veteranvärldsmästare i orientering
Mikael Linderoth, EM-vinnare 3D-bågskytte
Mikael Linderoth, Roine Oscarsson och Peter Nilsson, lagmästare Bågskytte-SM
Johanna Arvidsson och Linnéa Svensson, lag-SMguld i luftgevärsskytte
Oscar Malm, JSM-guld i ishockey med HV71
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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:
From år 2007 redovisas VA-kollektivets upparbetade resultat som avsättning, i enlighet med ny VAlag som gäller from år 2008.
Angående avsättning för pensionsmedel se rekommendation 17.

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.

11.4 Materiella anläggningstillgångar
Linjär metod tillämpas för avskrivningar.
Kommunens bedömning avseende ekonomisk
livslängd ligger i linje med av SKL:s tidigare utfärdade rekommendationer.

3.1 Redovisning av extraordinära poster och
upplysningar för jämförelseändamål
Inga extraordinära poster ingår i redovisningen för
delår 2014.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus investeringsbidrag. Redovisning
av ackumulerade avskrivningar i not till balansräkningen sker separat enligt bruttometod.
Exploateringsfastigheter redovisas som anläggningstillgång. Detta redovisningssätt är en avvikelse
mot god redovisningssed och avviker från RKR:s
idéskrift om klassificering.

4.2 Redovisning av skatteintäkter
Periodisering av skatteintäkter sker enligt gällande
rekommendation. Detta innebär att kommunen i
årsbokslutet för 2014 har bokfört periodiserade
skatteintäkter enligt SKL:s prognos i cirkulär 14:61
6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella
investeringar
Inga kostnader enligt ovanstående rekommendation
finns för redovisningsåret 2014.
7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Rekommendationen efterlevs helt och upplysningarna finns redovisade i förvaltningsberättelsen under 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 redovisningen.

11.4 Materiella anläggningstillgångar
Om Komponentavskrivning
I rekommendation 11.4 står följande: ”förväntas
skillnaden i förbrukning av en materiell anläggningstillgång vara väsentlig, ska tillgången delas upp på
dessa” Respektive komponen skall skrivas av separat. Vaggeryds kommun har bestämt att tillämpa
komponentavskrivning från och med årsredovisning
2014 alltså den innevarande redovisningen. Investeringar i fastigheter uppdelas från och med 2014 i
stomme, fönster , tak mm i olika avskrivningstider.
Olika byggnader är också redovisade i olika komponenter. Gator och vägar delas upp i slitlager där
avskrivning sker och i förstärkningslager som inte
skrivs av . Kommunen har således påbörjat arbetet
med komponentredovisning enligt denna rekommendation.
12.1 Redovisning av immateriella tillgångar
Inga immateriella tillgångar finns redovisade.

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.
10.1 Avsättningar och ansvarsförbindelser
Avkastning från kapitalförvaltning avseende pensionsmedel har redovisats som avsättning med
20,5 mkr. Detta är ett avsteg från utfärdad rekommendation men enligt kommunens bedömning i
linje med god ekonomisk hushållning.

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.

Förutbetalda intäkter avseende renhållningsverksamhet finns redovisade som avsättning.
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Redovisningsprinciper
15.1 Redovisning av lånekostnader
Rekommendationen efterföljs och kommunen använder sig av generella lånearrangemang. Räntekostnader periodiseras löpande.

Redovisning av kommunala anslutningsavgifter
Intäkter avseende anslutningavgifter för redovisningsåret 2014 är bokförda i investeringrsedovisningen
Korttidsinventarier och inventarier av mindre väde
Enligt kommunfullmäktiges beslut finansieras
mindre inventarieinköp och persondatorer genom
direktavskrivning i driftbudgeten.

16.1 Redovisning av kassaflöden
Kommunen följer i årsbokslutet rekommendationen
att redovisa en kassaflödesanalys som utmynnar i
en förändring av likvida medel.
17 Värdering och upplysning av pensionsförplikterser
Upplysningar enligt rekommendationen lämnas i not
till balansräkningen både vad gäller pensionsavsättning och för pensionsförpliktelser som redovisas
under ansvarsförbindelsen.

Redovisning av åtaganden för framtida verksamhet
Av praktiska skäl redovisar kommunen i vissa fall
kvarvarande medel på av kommunstyrelsen beslutade projekt, även om extern part ännu inte erhållit
vederlag.

Egna upplysningar

18 RKR Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning
En inkomst redovisas normalt som intäkt först när
samtliga
av följande villkor är uppfyllda:
- inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
- det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är
förenliga med transaktionen kommer att tillfalla
kommunen
- de eventuella utgifter som uppkommit eller som
förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Informationer från Rådet för kommunal
redovisning
Ankomstregistrering av fakturor
Samtliga leverantörsfakturor mottages centralt av
ekonomienheten och direkt ankomstregistrering
sker.
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Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse.



From intjänandeåret 1998 är pensionsåtagandet redovisat dels som avsättning vad gäller
PA-KL och KAP-KL pensioner och kompletterande ålderspension, dels som kortfristig skuld
avseende individuella delar enligt KAP-KL.



Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden.



Semesterlöneskuld avseende månadsavlönade
periodiseras löpande månadsvis och har
skuldbokförts.



Personalomkostnadspålägg har interndebiterats förvaltningarna med 38,76 %.

Resultat- och balansräkning, kommunen
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

Resultaträkning
Not
Verksamhetens intäkter

1

Varav jämförelsestörande intäkt från AFA

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Totala skatteintäkter inklusive statsbidrag

4

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiellt netto

6

3

5

7

ÅRETS RESULTAT

2014
+159,6
0,0
-785,8
-39,2
-665,4

Budget
+124,7
0,0
-739,4
-40,0
-654,7

2013
2012
2011
2010
+162,9 +165,4 +165,2 +197,8
+11,6
+12,3
0,0
0,0
-756,3 -730,5 -727,3 -734,6
-41,3
-40,3
-38,3
-36,2
-634,6 -605,4 -600,4 -573,0

+507,0
+150,2
+657,2

+507,6
+149,1
+656,7

+499,0 +469,8 +447,3 +444,4
+144,7 +155,1 +158,5 +147,3
+643,7 +624,9 +605,8 +591,7

+10,8
-9,5
+1,3

+7,9
-7,9
0,0

+8,8
-10,9
-2,1

+6,3
-8,2
-1,9

+4,2
-8,7
-4,5

+6,0
-4,5
+1,5

- 6,9

+2,0

+7,0

+17,6

+0,9

+20,2

2014

2013

2012

2011

2010

507,9
19,3
149,3

496,0
21,5
137,5

499,7
24,9
135,0

507,4
25,7
123,5

485,5
21,9
109,0

22,9
17,8
717,2

23,0
18,0
696,0

23,0
17,9
700,5

23,0
18,2
697,8

23,0
2,6
642,0

121,4
1,7
51,8
0,5
175,4
892,6

114,7
2,1
51,0
0,6
168,4
864,4

111,0
2,1
68,5
0,4
182,0
882,5

97,4
2,4
69,5
1,1
170,5
868,2

98,2
2,9
58,3
0,4
159,8
801,8

531,0
-6,9

538,0
+ 7,0

531,0
+17,6

513,5
+0,9

512,6
+20,2

53,4
1,1
54,5

43,6
0,6
44,2

33,9
0,9
34,8

27,9
1,7
29,6

21,4
6,0
27,4

55,8
251,3
307,1

58,5
223,8
282,3

58,0
258,7
316,7

82,5
242,6
325,2

32,2
229,6
261,8

892,6

864,4

882,5

868,2

801,8

2014
261,7
297,7
0,0
371,7

2013
281,7
294,6
0,0
292,1

2012
273,5
302,5
0,0
313,0

2011
276,5
262,7
0,0
297,5

2010
253,1
238,2
0,2
221,6

Balansräkning
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och anläggningar
Maskiner och inventarier
Exploateringsfastigheter
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Värdepappersplaceringar
Förråd m.m.
Kortfristiga fordringar inklusive kundfordran
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensionsförpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt tom 1997-12-31
Borgensförbindelse
Skuld för framtida återställande av deponin
Solidarisk borgensförbindelse Kommuninvest

8
9
10

11
12

13
14
15
16

17

18A
18B

19
20

21,22
22

23

27

Resultat- och balansräkning, kommunen
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

KREDITLÖFTEN:
Handelsbankens koncernkonto
varav kommunens andel inklusive elverk

Swedbank

2014
210,0

2013
210,0

2012
210,0

2011
210,0

2010
0,0

165,0

165,0

165,0

165,0

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

160,0

varav kommunens andel

20,0

20,0

20,0

20,0

110,0

Nordea

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Finansieringsanalys, kommunen
Kassaflödesanalys, formell uppställning
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
MKR
Årets resultat
Avskrivningar
Förändrad pensionsavsättning inklusive löneskatt
pensionsavsättning och ränta på pensionsavsättning
samt orealiserade valutakursvinster/förluster med
mera.
Ianspråktagna avsättningar (exklusive
pensionsavsättning)
Övriga ej likviditetspåverkande poster. Ökning(+)
Minskning (-)
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) / minskning (+) förråd
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder
Löpande verksamhet
INVESTERINGSVERKSAMHET
Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella
anläggningstillgångar
Försäljningspris materiella / immateriella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Erhållna investeringsbidrag, övriga
investeringsinkomster
Investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Övriga tillförda (+) / använda (-) medel
Finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

28

2014

2013

2012

2011

2010

-6,9
39,2

7,0
41,3

17,6
40,3

0,9
38,3

20,2
36,2

10,0

9,7

3,6

7,1

3,8

0,3

0,3

-0,8

-4,3

0,0

-2,2

-0,6

10,9

0,1

-5,0

-7,4
0,3
12,3
45,6

17,5
0,0
-34,9
40,3

1,0
0,3
6,1
79,0

-11,3
0,5
13,0
44,3

-8,7
0,0
41,4
87,9

-61,3

-39,2

-51,7

-101,2

-152,2

3,3

2,0

1,0

0,0

0,0

-1,0
0,0
2,6

0,0
0,0
1,3

-13,3
0,0
9,4

-15,6
0,0
23,8

0,0
0,0
38,2

-56,4

-35,9

-54,6

-93,0

-114,0

10,7
0,0
0,0
10,7
-0,1

0,0
-0,5
-3,7
-4,2
0,2

0,0
-25,1
0,0
-25,1
-0,7

50,0
-0,6
0,0
49,4
0,7

25,0
-0,1
0,0
24,9
-1,2

Notförklaringar, kommunen
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

Not 1
Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel
Taxor och avgifter
Hyresintäkter och arrenden
Bidrag
Jämförelsestörande intäkt från AFA
Överlåtelse av kraftverk till Vaggeryds Energi AB
Övriga intäkter
SUMMA

2014
2,2
91,0
16,4
41,9
0,0
0,0
8,1
159,6

2013
2,1
91,7
16,5
33,7
11,5
0,0
7,4
162,9

2012
2,6
91,8
15,7
33,3
12,3
0,0
9,7
165,4

2011
2,8
87,9
15,0
46,7

2010
4,1
88,7
15,1
71,1

0,0
12,8
165,2

4,4
14,4
197,8

Verksamhetens kostnader
Anläggningar och material
Bidrag och transfereringar
Entreprenader, Köp av verksamhet
Kostnader anställda och förtroendevalda
Externa hyreskostnader
Material, livsmedel och energi
Tjänster, data, tele mm
SUMMA

2014
25,9
28,3
91,9
487,0
30,4
57,1
65,3
785,9

2013
24,5
29,4
83,3
461,4
36,2
53,7
67,8
756,3

2012
25,5
31,9
147,0
439,5
7,3
50,8
28,5
730,5

2011
24,3
30,5
150,8
438,3
9,1
54,0
20,3
727,3

2010
27,7
32,9
137,5
445,5
9,9
53,8
27,3
734,6

Uttag från resultatutjämningsfonder:
Kommunstyrelsen
Kultur- och Fritidsnämnden
Teknisk verksamhet
Barn- och Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnd
Räddningstjänsten
Vatten och avloppsrening
Renhållning
SUMMA

2014
1,0
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7

2013
2,0
0,2
0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8

2012
2,5
0,4
0,0
0,4
0,5
0,4
0,0
0,3
0,0
4,5

2011
0,1
0,1
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
1,0

2010
0,1
0,3
0,1
1,5
0,0
0,0
0,1
0,4
0,0
2,5

2014
5,1
34,1
39,2

2013
5,9
35,4
41,3

2012
5,5
34,8
40,3

2011
4,0
34,3
38,3

2010
3,4
32,8
36,2

2014
508,3
-1,5
0,1
506,9

2013
501,9
0,3
-3,2
499,0

2012
463,8
0,1
6,0
469,9

2011
436,0
9,4
1,9
447,3

2010
438,2
0,3
5,9
444,4

2014
114,7
1,3
7,2
0,0
3,1
23,9
0,0
150,2

2013
111,8
-5,5
9,1
0,0
6,0
23,1
0,2
144,7

2012
112,0
1,3
13,5
0,0
6,5
23,0
-1,2
155,1

2011
108,7
1,0
14,1
0,0
13,3
21,4

2010
96,7
-1,1
14,8
12,7
3,3
20,9

158,5

147,3

Not 2

Not 3
Avskrivningar
Maskiner och Inventarier
Fastigheter och anläggningar
SUMMA

Not 4
Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning föregående år
Preliminär avräkning innevarande år
SUMMA

Not 5
Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag, införandebidrag
Kostnadsutjämningsavgift/bidrag
Utjämningsbidrag LSS
Tillfälligt konjunkturstöd
Reglerings- och införandebidrag
Fastighetsavgift
Landstinget trafik
SUMMA
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Not 6
Finansiella intäkter
Intäkter pensionsmedel samt övriga ränteintäkter
Räntebidrag
Ersättning för kommunens borgensåtagande
Övrigt
SUMMA

2014
8,1
0,0
2,4
0,3
10,8

2013
6,2
0,0
2,3
0,3
8,8

2012
4,3
0,0
1,9
0,1
6,3

2011
2,1
0,0
1,8
0,3
4,2

2010
3,3
0,2
1,6
0,9
6,0

2014
1,9
0,2
8,1
-0,7
9,5

2013
2,8
2,7
5,4

2012
4,2
0,5
3,5

2011
4,4
2,8
1,5

2010
1,0
0,3
3,2

10,9

8,2

8,7

4,5

Not 7
Finansiella kostnader
Räntor på lån
Ränta på pensionsskuld
Eliminering ränteintäkter och vinst pensionskapital
Övrigt upplösning kreditivränta
SUMMA

Not 8
Fastigheter och anläggningar 2014

Ingående
Anskaffn
värde

Inköp
2014

Avskrivning
2014

Total
Avskrivn

Restvärde

7,3
149,8
0,0
103,5
51,4
9,3
165,5
15,0
63,8
77,6
37,3
128,7
8,6
11,7
23,6
7,1
62,9
2,2
95,2
-7,9
1012,6

0,0
0,8
2,1
0,1
0,0
0,0
2,1
4,1
7,4
3,8
5,7
0,5
0,0
0,0
1,3
0,0
15,6
0,0
1,1
0,8
45,4

0,0
4,4
0,5
3,8
1,1
0,2
6,0
0,6
4,1
1,6
0,8
3,9
0,1
0,5
1,0
0,0
2,1
0,0
3,0
0,1
33,8

0,0
121,8
0,5
42,8
23,8
0,5
102,4
1,0
0,0
47,5
25,1
60,1
6,7
7,0
15,9
0,0
31,5
0,0
59,4
0,0
546,0

7,3
28,8
1,6
60,8
27,6
8,8
65,2
18,1
67,1
33,9
17,9
69,1
1,9
4,7
9,0
7,1
47,0
2,2
36,9
-7,1
507,9

Maskiner och inventarier

Ingående
Anskaffn
värde

Inköp
2014

Avskrivning
2014

Total
Avskrivn

Restvärde

Inventarier kommun
Maskin o Inventarier elverk
Maskiner
Bilar och transportmedel
Konst
SUMMA

35,9
10,6
9,0
11,0
1,2
67,7

1,0
0,2
0,7
0,6
0,7
3,2

3,4
0,4
0,8
0,7
0,0
5,3

25,2
9,9
7,4
8,8
0,0
51,3

11,7
0,7
2,3
2,8
1,9
19,4

Årets
Årets
anskaff Försäljn
ning
ing
15,2
3,4

Restvärde

Markreserv
Äldreomsorgsfastigheter
Demensboende
Fenix kunskapscenter
Sporthallar
Museum
Skolfastigheter
Omsorgsfastigheter
Elverk
Vattenverk
Avloppsreningsverk
Gator och vägar
Offentlig belysning
Parkanläggning
Idrottsanläggningar
Skogar
Barnomsorgsfastigheter
Tomträttsfastigheter
Övriga förvaltningsfastigheter
Eliminerade kreditivräntor o övrigt
SUMMA

NOT 9

Ingåend
e
Balans
137,5

NOT 10 Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter
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149,3

Notförklaringar, kommunen
Not 11
Aktier, andelar
Aktier Vaggeryds Energi
Aktier Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB
Aktier Logpoint mm
Andelar Kommuninvest
SUMMA

2014
14,4
5,0
0,0
3,5
22,9

2013
14,4
5,0
0,1
3,5
23,0

2012
14,4
5,0
0,1
3,5
23,0

2011
14,4
5,0
0,3
3,3
23,0

2010
14,4
5,0
0,3
3,3
23,0

2014
15,5
2,3
17,8

2013
15,5
2,5
18,0

2012
15,5
2,4
17,9

2011
15,5
2,7
18,2

2010
0,0
2,6
2,6

2014
121,3
20,4
121,3

2013
114,7
13,8
114,7

2012
111,0
8,0
111,0

2011
97,4
5,6
97,4

2010
98,2
6,1
98,2

2014
1,0
0,6
0,1
1,7

2013
1,3
0,7
0,1
2,1

2012
1,4
0,6
0,1
2,1

2011
1,7
0,7
0,0
2,4

2010
2,3
0,6
0,0
2,9

2014
12,2
0,0
9,8
2,9
0,4
0,0
6,1
4,1
9,0
7,3
51,8

2013
11,8
3,0
7,3
4,2
0,4
0,3
5,8
2,3
9,1
6,8
51,0

2012
9,9
15,4
10,0
2,9
0,4
1,1
8,9
4,1
9,1
6,7
68,5

2011
8,0
17,2
5,9
3,6
0,2
1,5
13,9
3,0
9,4
6,8
69,5

2010
7,1

2014
0,5
0,5

2013
0,6
0,6

2012
0,4
0,4

2011
1,1
1,1

2010
0,4
0,4

2014
0,1
4,9
13,3
6,7
1,7
-20,2
0,0
-24,9
6,4
0,2
0,1
4,1

2013
0,2
4,7
12,5
6,3
1,6
-12,0
0,0
-14,2
6,1
0,2
-0,1
4,1

2012
0,0
4,8
10,3
6,1
-1,8
-8,4
0
-6,3
6,0
0,1
0,0
4,1

2011
0,1
4,9
14,2
5,8
-2,3
-10,0
-16,9
-2,2
6,5
0,2
-0,0
4,1

2010
0,0
4,6
16,0
7,1
5,2
-10,0
-16,9
-1,1
6,9
0,2
-0,0
3,8

Not 12
Långfristiga fordringar
Folkparkens bostadsrättsförening
Övriga fordringar
SUMMA

Not 13
Värdepapper , Pensionsplaceringar
Värdepappersinnehav
Total ack fonderad avkastning
SUMMA

Not 14
Förråd
Elverkets förråd
Tekniska förvaltningens förråd
Presentförråd
SUMMA

Not 15
Kortfristiga fordringar
Fastighetsavgift
Skattefordran
Interimsfordringar
Fordran mervärdesskatt
Elverkets fordringar (07-10 inkl kundfordring)
Övriga fordringar
Kundfordran Allmän fakturering
Kundfordran mot Koncernbolag
Kundfordran från Elverk
Kundfordran från Vatten- och renhållning
SUMMA

11,1
4,4
0,3
0,0
15,9
2,8
10,0
6,7
58,3

Not 16
Kassa och bank
Övriga bankmedel
SUMMA

Not 17
Eget kapital
Revisionen
Kultur- och Fritidsnämnd
Kommunstyrelse
Teknisk verksamhet KS
Barn- och Utbildningsnämnd
Vård och omsorg
Individ och familjeomsorg före 2010
Individ och familjeomsorg from 2010
Miljö- och Byggnadsnämnd
Kalkning
Räddningstjänst
Framtida underhåll förvaltningsfastigheter
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Civilförsvarsfond
Elabonnenternas resultatfond
Försäkringsfond, försäkringsskador
Beläggningsunderhåll
Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa

1,3
17,8
3,5
1,6
521,3
-6,9
531,0

1,2
16,1
3,2
1,6
499,4
7,0
537,9

1,2
15,7
3,2
1,6
476,8
17,6
531,0

1,1
14,9
3,6
1,6
487,0
0,9
513,5

1,0
14,3
3,4
1,6
456,2
20,2
512,5

2014
29,8
-0,8
3,0
0,2
0,7
0,0
0,0
32,9

2013
25,9
-0,8
2,2
0,5
0,8
1,9
0,7
29,8

2012
22,3
-0,8

3,7
25,9

2011
15,2
-0,9
4,3
0,5
1,4
1,7
0,1
22,3

2010
14,7
-0,7
0,8
0,3
0,1
0,0
0,0
15,2

96%
20,5
53,4

96%
13,8
43,6

94%
8,0
33,9

80%
5,6
27,9

78,0%
6,2
21,4

2014
1,5
-0,4
0,0
1,1

2013
1,4
-0,8
0,0
0,6

2012
1,2
-0,3
0,0
0,9

2011
1,1
0,6
0,0
1,7

2010
2,9
1,5
0,6
6,0

2014
50,0
0,0
5,8
55,8

2013
50,0
4,5
4,0
58,5

2012
50,0
5,0
3,0
58,0

2011
75,0
5,0
2,5
82,5

2010
25,0
5,6
1,6
32,2

Not 18 A
Avsättning till pensioner
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående avsättning
Därav:
Förmånsbestämd ÅP, KAP-KL
23,9
Kompletterande ÅP, PFA
0,9
Ålderspension PA-KL,PBF
5,5
Ålderspension enl. överenskommelse 1,7
Efterlevandepension
0,8
Visstidspension
0,1

0,7

Antal personer som uppbär visstidspension och
ålderspension enl. överenskommelse är 2
Aktualiseringsgrad
Avkastning placerade pensionsmedel före 1998
SUMMA

Not 18 B
Övriga avsättningar
Renållningsverksamhet (tidigare deponi)
Vatten- och avlopp
Avsättningar förvaltningar
SUMMA

Not 19
Långfristiga skulder
Kommuninvest Lån
Övriga Långfristiga lån
Aktiverade anslutningsavgifter
SUMMA
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Not 20
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder mot Koncernbolag
Leverantörsskuld från Elverk
Elverket skulder
Skatteavräkning föregående o innevarande år
Koncernkonto, utnyttjad checkkredit
Arbetsgivaravgifter
Personalens källskatt
Läraravtal
Pensionskostnad individuell del
Särskild löneskatt individuell del
Semesterlöneskuld - okompenserad tid
Periodisering timlön mm
Försvarsmuseum
Övriga interimsskulder
SUMMA

2014
35,8
3,6
7,3
7,0
4,6
116,2
8,4
7,3
0,0
15,9
3,9
31,6
0,0
0,3
9,4
251,3

2013
31,8
4,4
6,9
2,2
0,0
105,0
8,0
7,0
0,0
14,2
3,4
29,8
2,8
1,8
6,5
223,8

2012
35,2
5,4
8,7
2,0
0,0
126,4
7,5
6,4
4,1
13,9
3,4
30,1
2,9
2,9
9,8
258,7

2011
26,2
2,7
4,9
1,9
0,0
133,4
7,1
6,0

2010
43,7

14,1
3,4
29,5
2,9
1,9
8,5
242,6

14,4
3,5
30,6
3,0
1,9
3,9
229,7

2014
295,5
-8,6
-1,4
-2,6
0,0
-0,7
282,2
96%
-20,5
261,7

2013
281,5
-8,5
6,6
2,7
16,9
-3,7
295,5
96%
13,8
281,7

2012
276,5
-9,0

14,0
281,5
94%
8,0
273,5

2011
259,3
-9,5
5,0
4,5
24,6
-1,8
282,1
80 %
-5,6
276,5

2010
270,0
-7,3
2,8
-2,1
-2,4
-1,7
259,3
77,0%
-6,2
253,1

2014
257,1
40,0
0,5
0,1
0,0
261,7
371,7
931,1

2013
244,0
50,0
0,5
0,1
0,0
281,7
292,1
868,4

2012
251,9
50,0
0,5
0,1
0,0
273,5
313,0
889,0

2011
242,1
20,0
0,5
0,1
0,0
276,5
297,5
836,7

2010
217,6
20,0
0,5
0,1
0,2
253,1
221,6
713,1

9,8
9,5
95,5
7,6
6,3

Not 21
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som intjänats för 1998
Ingående ansvarsförbindelse
Pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad
Avgår reavinst pension överfört till avsättning
SUMMA

0

Not 22
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelse VSBo
Borgensförbindelse Vaggeryds Energi AB
Övriga borgensförbindelser
Kommunalt förlustansvar för bostadslån
Beräknat åtagande, återställande deponi
Pensionsförpliktelser före 1998
Solidarisk borgensförbindelse Kommuninvest
SUMMA

Not 23 Observandum
Vaggeryds kommun har i januari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280
kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 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 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 mkr och
totala tillgångar till 290 729 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 372
mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 361 mkr.
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Driftredovisning
Beloppen är tusen kronor om inget annat anges.

Kostnad
utfall
2014

Intäkt
utfall
2014

Nettokostnad
2014

Avvikelse
budget
2014

Nettokostnad
2013

Nettokostnad
2012

676
744
832
1 276

0
0
453
491

676
744
379
785

-206
-44
46
15

569
564
14
718

465
681
12
796

205 942
9 728
2 904
16 567
19 690
1 011
15 707
468
6 852
45 059
11 053
46 595
19 145
11 163

111 914
38
1 315
2 601
1 718
0
10 038
0
906
45 059
1 251
18 225
19 525
11 238

94 028
9 690
1 589
13 966
17 972
1 011
5 669
468
5 946
0
9 802
28 370
-380
-75

3 462
-1 919
488
1 124
1 010
222
667
-52
531
0
239
697
380
75

92 756
9 286
2 134
13 280
17 097
828
6 033
1 235
6 066
-1 000
10 152
27 598
303
-256

93 660
8 814
3 972
13 087
17 097
1 597
5 119
1 709
5 371
-129
9 518
27 026
577
-98

Miljö- och byggnämnd

10 483

5 027

5 456

338

6 639

6 971

Kultur- och fritidsnämnd
Sim- och sporthallar
Bibliotek
Kulturskola
Övrig verksamhet

35 978
11 421
6 503
4 352
13 702

7 945
5 421
761
733
1 030

28 033
6 000
5 742
3 619
12 672

408
4
24
-405
785

28 055
6 787
5 388
3 571
12 309

26 529
6 907
5 071
3 095
11 456

Elverksstyrelse

36 779

39 987

-3 208

3 208

-1 932

-2 215

Barn- och utbildningsnämnd
Grundskola, förskoleklass, skolskjutsar
Särskola
Övrig verksamhet
Gymnasieskola
Barnomsorg

363 787
132 782
10 268
61 582
50 528
108 627

48 007
1 438
51
29 164
2 403
14 951

315 780
131 344
10 217
32 418
48 125
93 676

-642
-1 198
148
3 253
-621
-2 224

302 032
125 628
10 030
28 770
47 426
90 178

298 654
122 967
10 022
31 001
51 866
82 798

Socialnämnd
Socialnämnd
Individ- och familjeomsorg
Äldreomsorg
Funktionshinderomsorg

307 958
964
43 826
204 112
59 056

74 710
0
10 104
61 127
3 479

233 248
964
33 722
142 985
55 577

-19 722
6
-10 744
-6 816
-2 168

226 157
1 017
31 016
139 172
54 952

199 955
936
26 094
119 101
53 824

Summa nämnder och styrelser
Summa exklusive
affärsdrivande verksamhet

964 455

288 534

675 921

-13 137

655 572

625 508

897 368

217 784

679 584

-16 800

657 457

627 244

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndarverksamhet
Kommunstyrelse
Försörjningsstöd
Flyktingverksamhet
Kommunstyrelsen övrigt
Kommunledning administration
Fysisk planering
Arbetsmarknadsåtgärder
Kollektivtrafik
Tele- och datakommunikation
Fastighetsförvaltning
Räddningstjänst
Teknisk verksamhet, skattefinansierad
Vatten och avlopp
Avfallshantering
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Investeringsredovisning
Alla belopp är tusen kronor om inget annat anges.

Utgift 2014

Inkomst
2014

7 061
3 459
8 517
1 448
682
10 063
1 166
54
271
106
7 392
616
733
412
4 672
11 721
80
2 714
300
61 467

3 360

Verksamhet
Kommunstyrelse
Fastighetsenhet
Exploateringsfastigheter
Gator och vägar
Maskiner och bilar
VA verksamhet
Utomhusanläggning
Konst mm
Bibliotek
Bowlinghall
Elverk
Grundskola, Arbetsmiljöåtgärder
Förbättring av skolgårdsmiljöer
Kosttranssportbil
Förskolelokaler
Byarums skola och förskola
Demensvård, självfinansiering
Lokaler korttidsvistelse/korttidstillsyn
Inventariet korttidsvistelse/korttidstillsyn
Summa

Nettoinvestering
2014
3 701
3 459
8 517
968
682
8 054
1 166
54
221
106
7 392
616
733
412
4 672
11 721
80
2 714
300
55 568

480
2 009

50

5 899

Större investeringsobjekt 2014
Investeringsobjekt

Total
budget

Nettoinvestering
2014

Total
utgift

Avvikelse

Miliseum
VA Åker
VA Ledningsförnyelse befintligt nät
Elverket
Byarums skola och förskola
Nya förskolelokaler
Lokaler korttidsvistelse/korttidstillsyn

12 000
6 900
4 000
6 900
15 750
5 000
9 200

60
5 524
2 222
7 392
11 721
4 672
2 714

9362
6 981
3 591
7 392
11 946
5 490
8 942

2 638
-81
409
-492
3 804
-490
258

Nygamla skolan och förskolan i Byarum ger goda förutsättningar
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Resultaträkning, elverk Mkr
2014

2013

2012

2011

2010

Verksamhetens intäkter
Nätavgifter
Övriga intäkter
Engångsavgifter
Summa intäkter

+39,2
+0,4
+0,4
40,0

+39,7
+0,7
+0,2
40,6

+39,4
+0,4
+0,1
39,9

+37,6
+3,9
+0,3
+41,8

+35,6
+10,2
+0,4
+46,2

Verksamheten kostnader
Transiteringskostnader
Materialkostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
Avskrivningar, planenliga
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-19,9
-0,1
0,0
-11,8
-31,8
-4,4
3,8

-21,0
-0,1
0,0
-12,5
-33,6
-4,5
+2,5

-21,3
-0,1
-0,1
-11,1
-32,5
-4,6
+2,7

-20,7
-0,4
-2,4
-10,6
-33,9
-5,0
+2,7

-21,0
-1,2
-5,2
-7,3
-34,7
-4,9
+6,6

0,0
-0,6

0,0
-0,6

0,0
-0,6

0,0
-0,7

0,0
-0,8

+3,2
+0,0

+1,9
+0,0

+2,1
+0,1

+2,0
+0,1

+5,8
+0,1

+3,2
+1,7

+1,9
+0,4

+2,2
+0,7

+2,1
+0,6

+5,9
+4,4

100%

100%

100%

100%

100%

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT FÖRE
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Nedskrivning av konsolideringskaraktär
RESULTAT EFTER
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till resultatregleringsfonder/
Balanserad vinst
Kostnadstäckningsgrad

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.

36

Balansräkning, elverk Mkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Bilar och inventarier
./. ack. Avskrivningar
Sa: bilar och inventarier
Elanläggningar
./. ack. Avskrivningar
Sa: elanläggningar
Mark
Summa anläggningstillgångar

2014

2013

2012

2011

2010

10,6
-9,9
0,7
173,0
-106,1
66,9
0,2
67,8

10,1
-9,5
1,0
165,7
-102,1
63,6
0,2
64,8

10,1
-9,1
1,0
156,3
-97,8
58,5
0,4
59,9

9,6
-8,7
0,9
150,7
-93,6
57,3
0,4
58,4

9,6
-8,1
1,5
144,7
-89,3
55,4
0,4
57,3

Omsättningstillgångar
Lager
Interimsfordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

1,1
0,4
9,0
1,2
0,0
11,7
79,5

1,3
1,9
9,1
0,0
0,0
12,3
77,1

1,4
0,5
9,1
0,0
0,0
11,0
70,9

1,7
0,2
9,3
0,0
0,0
11,2
69,6

2,3
0,3
10,0
0,0
0,0
12,6
69,9

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Uppskrivningsfond
Balanserad vinst
Investeringsfond
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

21,0
22,0
0,0
3,2
46,2
1,0

21,0
21,6
0,0
1,9
44,5
1,0

21,0
20,9
2,2
44,1
1,1

21,0
20,3
2,1
43,4
1,1

21,0
15,8
5,9
42,7
1,2

Långfristiga skulder
Avsatt till pensioner
Koncernkonto
Vaggeryds kommun
Summa långfristiga skulder

0,0
8,4
10,6
19,0

0,0
12,9
10,6
23,5

0,0
5,3
10,6
15,9

0,0
8,4
10,6
19,0

0,0
5,4
10,6
16,0

7,3
0,9
0,0
5,1
13,3

7,0
1,1
0,0
0,0
8,1

8,7
1,0
0,1
0,0
9,8

4,9
0,8
0,4
0,0
6,1

7,2
1,4
1,4
0,0
10,0

79,5

77,1

70,9

69,6

69,9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Interimsskulder
Mervärdesskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Resultaträkning, vatten och avlopp
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Finansiella kostnader

2014
19,5
-15,6
-2,4
1,5
-1,1

2013
20,3
-15,4
-4,0
0,9
-1,2

2012
+19,9
-15,4
-3,8
+0,7
-1,3

2011
+19,3
-14,1
-3,9
+1,3
-1,8

2010
+18,1
-13,4
-3,7
+1,0
-1,8

ÅRETS RESULTAT
Kostnadstäckningsgrad

+0,4
100%

-0,3
100%

-0,6
100%

-0,5
100%

-0,8
100%

Balansräkning, vatten och avlopp
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
VA-anläggningar
./. ackumulerade avskrivningar
Summa VA-anläggningar
Avloppsreningsverk
./. ackumulerade avskrivningar
Summa avloppsreningsverk
Inventarier
./. ackumulerade avskrivningar
Summa inventarier
Summa anläggningstillgångar

2014

2013

2012

2011

2010

81,4
-47,5
33,9
43,0
-25,1
17,9
1,1
-0,5
0,6
52,4

77,6
-46,0
31,6
37,3
-24,2
13,1
0,5
-0,5
0
44,7

73,6
-44,3
29,3
36,1
-22,0
14,1
0,5
-0,5
0
43,4

71,8
-42,3
29,5
36,1
-20,1
16,0
0,5
-0,5
0
45,5

69,2
-40,3
28,9
34,9
-18,2
16,7
0,5
-0,5
0
45,6

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

5,4
5,4
57,8

5,1
5,1
49,8

5,0
5,0
48,4

5,1
5,1
50,6

5,0
5,0
50,6

-0,4
+0,4
0,0

-0,8
-0,3
-0,2

-0,3
-0,6
-0,3

0,6
-0,5
-0,4

1,5
-0,8
-0,4

58,2
58,2

50,6
50,6

48,7
48,7

50,0
50,0

49,1
49,1

57,8

49,8

48,4

50,6

50,6

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
därav: årets resultat
uttag fond
Skulder
Vaggeryds kommun
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Resultaträkning, renhållning
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Finansiella kostnader

2014
+11,3
-11,1
-0,1
+0,1
0,0

2013
+11,0
-10,6
-0,1
+0,3
0,0

2012
+11,8
-11,6
-0,1
+0,1
0,0

2011
+11,4
-13,1
-0,1
-1,8
0,0

2010
+12,0
-10,7
-0,1
+1,2
0,0

ÅRETS RESULTAT
Kostnadstäckningsgrad

+0,1
100%

+0,3
100%

+0,1
100%

-1,8
100%

+1,2
100%

Balansräkning, renhållning
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Renhållningsverk, miljöstationer
./. ackumulerade avskrivningar
Summa anläggningstillgångar
Maskin- och inventarier
./. ackumulerade avskrivningar
Summa maskin- och inventarier
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
därav: årets resultat
därav täckning enligt beslut
Skulder
Vaggeryds kommun
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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2014

2013

2012

2011

2010

3,8
-3,8
0

3,8
-3,8
0

3,8
-3,8
0

3,8
-3,8
0

3,8
-3,8
0

0,6
-0,4
0,2

0,6
-0,3
0,3

0,4
-0,3
0,1

0,4
-0,2
0,2

0,4
-0,1
0,3

1,9
0,0
1,9
2,1

1,7
0,0
1,7
2,0

1,7
0,0
1,7
1,8

1,7
0,0
1,7
1,9

1,7
0,9
2,6
2,9

1,5
0,1

1,4
0,3

1,2
0,1

1,1
-1,8

2,9
+1,2

0,6
0,6

0,6
0,6

0,6
0,6

0,8
0,8

0
0

2,1

2,0

1,8

1,9

2,9

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

Resultaträkning
2014
+252,4
-838,6
-55,2
-641,4

2013
+283,0
-841,3
-57,2
-615,5

2012
+262,1
-798,2
-55,6
-591,7

+507,0
+150,2
+657,2
+11,0
-21,7

+499,0
+144,7
+643,7
+9,0
-23,1

+469,9
+155,1
+625,0
+6,5
-20,8

-5,6

-14,1

-14,3

RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt

5,1
-2,1

+14,1
-1,6

+19,0
-0,2

ÅRETS RESULTAT

+3,0

+12,5

+18,8

2014

2013

2012

Verksamhetens intäkter
Not 1
Verksamhetens kostnader
Not 2
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Totala skatteintäkter inklusive statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiellt netto

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och anläggningar
Not 3
Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

979,1
117,3

929,6
116,7

923,9
118,3

4,0
17,8
1118,2

4,1
18,0
1068,4

4,0
17,9
1064,1

Omsättningstillgångar
Värdepapperplaceringar
Förråd m.m.
Kortfristiga fordringar
Skattefordran
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

121,4
5,4
50,0
1,9
7,5
186,2
1304,4

114,7
5,5
64,3
0,0
9,4
193,9
1262,3

111,0
5,5
94,7
0,0
10,4
221,6
1285,7

580,6
+3,0
59,8

577,6
+12,5
49,7

565,5
18,8
39,5

354,4
309,6
664,0

337,1
298,0
635,1

345,3
335,4
680,7

1304,4

1262,4

1285,7

261,7
371,7
170,8

281,7
292,1
158,5

273,5
313,0
150,3

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Därav årets resultat
Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Not 4

Not 5

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt tom 971231
Solidarisk borgen via Kommuninvest
Övriga borgensförbindelser
Not 6
Kreditlöfte
Not 7
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Sammanställd resultat- och balansräkning, koncernen
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

Bolagens resultat och koncernresultat

Vaggeryds
kommun

Vaggeryds
Energi AB

VSBO

Totalt

Koncernen

Verksamhetens intäkter

159,6

79,2

66,1

304,9

254,8

Verksamhetens kostnader

-785,8

-64,6

-38,3

-888,7

-838,6

Avskrivningar

-39,2

-8,5

-7,5

-55,2

-55,2

Verksamhetens nettokostnader

-665,4

6,1

20,3

-639,0

-639,0

Skatteintäkter

507,0

0,0

0,0

507,0

507,0

Generella statsbidrag

150,2

0,0

0,0

150,2

150,2

Utdelning från dotterföretag

-2,4

Ränteintäkter

10,8

0,1

0,1

11,0

11,0

Räntekostnader

-9,5

-2,2

-10,0

-21,7

-21,7

Resultat efter skatteintäkter
och finansiellt resultat

-6,9

4,0

10,4

7,5

5,1

Bokslutsdispositioner

0,0

-3,2

-1,4

-4,6

0,0

Skatt

0,0

-0,2

-1,0

-1,2

-2,1

Årets resultat

-6,9

0,6

8,0

1,7

3,0

Finansiella nyckeltal
2014
1,9 %
97,6 %
-123

Räntabilitet på totalt kapital
Nettokostnader/Totala skatteintäkter
Rörelsekapital

2013
2,8 %
95,6 %
-104

2012
3,1 %
94, 7%
-115

Info om justeringar i koncernbokslut
Mkr
Utfördelning
Eliminering

Obeskattade reserver, balansräkning
80 % till eget kapital 20 % Skatteskuld
Andelar o aktier i dotterföretag

Eliminering
Eliminering

Interna borgensåtaganden (inom linjen)
Förändring obeskattade reserver netto RR

Eliminering

Utdelning från Vaggeryds Energi och VSBo

-30,8
-19,5
-297,1
+3,7
-2,4

Noter Sammanställd redovisning

Mkr
Not 1
Not 2
Not 3
Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

Eliminerade koncerninterna intäkter
Eliminerade koncerninterna kostnader
Mark o byggnad inkluderar exploateringsfastigheter
Eget kapital innehåller 80 % av obeskattade reserver
Kortfristig skuld innehåller uppskjuten skatteskuld 20%
Övriga borgensförbindelser avser bankgaranti VSBo
Kreditlöfte V Kommun 165 V Energi 35 VSBo 10
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50,1
50,1
149,3
24,6
6,2
170,8
210,0

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

Kassaflödesanalys, koncernen
2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster

5,1

Justering för ej likviditetspåverkande poster

44,8

Betald skatt

-0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

49,7

Ökning (-) Minskning (+) Kortfristiga fordringar

14,3

Ökning (-) Minskning (+) Förråd och varulager

0,1

Ökning (+) Minskning (-) Kortfristiga skulder

-1,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

13,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av andelar i dotterföretag

0,0

Förvärv av anläggningstillgångar

-100,7

Försäljning av anläggningstillgångar

3,9

Kassaflöde från investerningsverksamheten

-96,8

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån

0,0

Amortering av långfristiga skulder

0,0

Utbetald utdelning

-0,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-0,6

ÅRETS KASSAFLÖDE

-1,7
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Ordförande: Berry Lilja (s)
Förvaltningschef: Bengt-Olof Magnusson
Antal årsarbetare: 56
Nettokostnad totalt: 56 986 tkr
Nettokostnad per invånare: 4 308 kr

En plats för möjligheter,
formad med tanke och om-

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag

Bokslut
2014
+61 675
-116 310
-54 635
-725
-1626
-56 986
+58 851

Budget
2014
+60 415
-117 136
-56 721
-700
-1430
-58 851
+58 851

Bokslut
2013
+59 345
-112 428
-53 083
-918
-1 814
-55 815
+56 301

Bokslut
2012
+56 837
-111 923
-55 086
-538
-1 478
-57 102
+55 383

+1 865

0

+486

-1 719

ÅRETS RESULTAT

Kommunstyrelsens resultaträkning inkluderar kommunfullmäktige.

KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens uveckling och ekonomiska ställning.

KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE
MÅL
Beskrivs under respektive mål under programområde
101.

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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
Vaggeryds kommun var värd för Möbelriksdagen år
2014.

I styrelsens styrfunktion ingår bland annat att:
•
utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunen lanserade en ny sida för boendeutveckling –
www.boivaggeryd.se, sidan är en samverkan mellan
kommun, näringsliv, fastighetsägare och mäklare.

Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Kommunstyrelsen
är även ansvarig nämnd för lokal beredskap vid krig och
civila katastrofer samt arbetslöshetsnämnd.
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för de kommunaltekniska frågorna och har för detta tillsatt ett tekniskt utkott. Kommunstyrelsen är trafiknämnd.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för
den centrala arkivverksamheten.

Kommunen lanserade nytt intranät som möjliggör nya
möjligheter för riktad information och kommunikation.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE
MÅLUPPFYLLELSE
Beskrivs under programområde 103.

Vaggeryd hamnar på 16:e plats i Ekomatsligan.
Kommunen har ökat andelen inköpta ekologiska
livsmedel som serveras på skolor och boenden till 34
procent.

Det kommunala leaderprojektet ”Handelsplats göra skillnad” avslutades 2014 och det arbete som togs fram håller
på att konsolideras i form av en arbetsgrupp för centrumutveckling och ett handelsutskott som förenar handlarna i
Vaggeryd och Skillingaryd.
Två val genomfördes utan anmärkningar och en ny
politisk ledning tillträdde i slutet av året.
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EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
Inom kommunstyrelsen återfinns den största avvikelsen
inom programmet försörjningsstöd med ett underskott
motsvarande 1,9 mkr. Kostnadsutvecklingen har varit
lägre under 2014 än under tidigare år.
För övriga programområden visas mindre avvikelser
såväl positiva som negativa.

Fördelat på;
*Studieförberedande 93,0%
Medel i riket 77,0%
*Yrkesförberedande 75,3%
Medel i riket 64,5%

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA
OHÄLSOTALEN

Näringslivspolitiken skall stödja kommunens befintliga verksamhet och aktivt arbeta för att nya företag
väljer Vaggeryds kommun för nyetablering.
Kommunen och näringslivsrådet arbetar aktivt utifrån den
gemensamma marknadsplanen för att stärka företagandet och marknadsföra kommunen som en god plats att
leva, bo och verka i. Möbelriksdagen i januari satte fokus
på våra möbeltillverkande företag och deras underleverantörer. Bildandet av det Svenska Möbelklustret, Interior
Cluster Sweden, sätter fortsättningsvis fokus på internationalisering, innovation och affärsutveckling.
I september medverkade näringslivsrådet vid en företagsmässa i Hannover.

Sjuksfrånvaro år 2009-2014
Kommunledningskontoret

6
4
2
0

3,53

5,17

2,80 3,36

4,54

KLK
2,09

2009 2010 2011 2012 2013 2014

All kommunal handläggning skall ske effektivt och
snabbt präglat av en hög serviceanda med respekt
för lag och förordning.
SCBs medborgarundersökning visar gott resultat för områdena Kontakt och Information med rekommendation att
betygsindex kan bevaras. Områdena Påverkan och Förtroende bör prioriteras. Kommunens arbete med ständiga
förbättringar handlar om att alltid sätta den man är till för i
fokus för att försäkra sig om bästa möjliga verksamheter
och service.

INTERN KONTROLL
Redovisas separat.
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
101 KOMMUNFULLMÄKTIGE
Regionförbundets befolkningsprognos skall gälla
som prognosunderlag med en befolkningsökning på
ca 60 personer om året till 14 000 invånare år 2025.
Kommunen ökade under år 2014 sin befolkning med 20
personer till 13.229 invånare. Marginalerna är dock små
och det långsiktiga strategiska arbetet för en positiv befolkningsutveckling med koppling till kommunens vision
och övriga övergripande mål är fortsatt en högt prioriterad
fråga.

Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv
kommun att leva, bo och verka i.
Det sammanfattande betygsindexet (Nöjd Region Index)
för hur medborgarna bedömer Vaggeryds kommun som
plats att leva och bo på blev 62 år 2014 (66, år 2010) och
49% kan starkt rekommendera vänner och bekanta att
flytta hit (50% år 2010). Resultatet är en försämring jämfört med tidigare mätningar och orsakerna som kan tänkas ligga bakom behöver följas upp med åtgärder.

Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av
öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för kommunen och dess invånares bästa. Jämställdhet och
ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den
kommunala planeringen.
De gemensamma utvecklingsdagarna för kommunens ledande politiker och tjänstemän hade temat jämställdhetsintegrering. Med hjälp av medarbetare på Sveriges kommuner och landsting lotsades deltagarna in i begreppet
jämställdhetsintegrering i kommunal verksamhet innebär.
Utvecklingsdagarna får ses som ett första steg inför arbetet med att ta fram en handlingsplan för CEMRdeklarationen som kommunen skrev på 2006.

Hur bedömer medborgarna Vaggeryds kommun som en
plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index)

Kommunens ledningsgrupp gjorde för sin del en analys
av hur väl man inom verksamheterna lever upp till FNs
barnkonvention.

Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt
faktorerna efter sina betygsindex för Vaggeryds kommun.
Våren 2014

Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall
lämna grundskolan med minst godkända betyg.
Grundskola: Öppna jämförelser år 2014 (avser läsåret
12/13)
Nått målen i alla ämnen 73,4%
Medel i riket 77,0%

Jämfört med genomsnittsresultatet ligger kommunen
högre inom områdena Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Bostäder och Kommunikationer.
•

Gymnasiet: Öppna jämförelser år 2014 (avser läsåret
12/13) inkluderar både kommunala och fristående skolor

•
•

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet
till universitet och högskola inom 3 år.
82,9%
Medel i riket 71,6%
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Faktorer som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare: Fritidsmöjligheter, Arbetsmöjligheter, trygghet
Faktorer som bör förbättras om möjligt: Bostäder
Faktorer som bör bevaras: Kommersiellt utbud,
kommunikationer, utbildningsmöjligheter.

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse
Vården av våra äldre och sjuka skall präglas av
trygghet och god kvalitet.
SCBs undersökning Nöjd Medborgarindex visar en försämring jämfört med föregående mätning. 2014 hamnade
resultatet på index 39. Medel för övriga 119 kommuner i
studien var 51.

ambitioner, kan dialog och samverkan med den privata
marknaden också underlättas.

Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun.
En kulturstrategi skall upprättas för kommunen med
utgångspunkt i Fenix Kultur och Kunskaps Centra.
Kulturföreningarna i kommunen är grunden för att kunna
vara en god kulturkommun. Flertalet av dess föreningar
gör idag ett fantastiskt arbete för att erbjuda allmänheten
ett varierat kulturutbud.

Detta beror framförallt på att översiktsplanen utgår i första
hand från kommunens behov av att planera användningen av mark och vatten. Ett boendeutvecklingsprogram
däremot, utgår från människors (befintliga och potentiella
invånares) behov av en god bostad i olika stadier i livet.
Bägge dessa infallsvinklar är dock viktiga att ha med i arbetet framöver. En samordning och tydlig koppling mellan
översiktsplanen och boendeutvecklingsprogrammet är
också självklar.

För de kommuner som endast har en översiktsplanering
finns en risk, enligt Boverket att boendefrågorna inte
kommer fram tillräckligt tydligt.

Ett bra exempel på ett nå framgång är Hembygdsrådets
arbete. Tillsammans med övriga kulturaktörer i kommunen ger detta möjlighet att erbjuda kommuninvånarna ett
varierat kulturutbud som gör att kommunen kan sägas
vara en god kulturkommun.

Det övergripande målet med ett boendeutvecklingsprogram är att det ska fungera som ett effektivt verktyg i arbetet mot kommunens tillväxtmål. Att sätta kommunens
utvecklingsmål i ett regionalt perspektiv är också viktigt.
Programmet ska förutom att belysa kommunens utvecklingsmöjligheter även lyfta behoven av ett gott boende för
gruppen äldre, unga, handikappade och ensamkommande flyktingbarn. Välfärdsperspektivet ska således gå
hand i hand med tillväxtperspektivet.

Årets Konst- och kulturhelg utgör ett inslag i detta arbete.
Arbetet med att revidera den tidigare förslagna kulturstrategi för Fenix har påbörjats och kommer att slutföras under 2015.
Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta
strategiska klimatmål för långsiktlig hållbarhet.
Ett miljöprogram har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. Det nya miljöprogrammet ersätter följande
styrdokument:
•
Miljöpolicy, antogs av kommunfullmäktige 200110-29, § 90
•
Miljöprogram, antogs av kommunfullmäk-tige
2003-10-27, § 88
•
Riktlinjer för miljöanpassad upphandling, antogs
av kommunstyrelsen 2008-02-06, § 22
•
Energi- och klimatstrategin, antogs av kommunfullmäktige 2012-05-28, § 58

Kommunen blir starkare i rollen som samordnande
kraft lokalt och stärker sin roll som regional aktör
med tillväxt i fokus.
Strategierna i den gemensamma marknadsplanen skapar
kraft och tydlighet kring de åtgärder och aktiviteter som
planeras och genomförs.
Kommunen är en aktiv och drivande part i arbetet med
långsiktig planering och satsningar på infrastruktur och
förbättrade kommunikationer i syfte att bidra till en vodgad arbetsmarknadsregion och kortare restider mellan
kommuncentra. Kommunen är en plats i rörelse med en
daglig in- och utpendling på cirka 1700 personer och vikten av att blivande och befintliga invånare ska kunna bo i
kommunen och samtidigt kunna ha närhet till utbud, studier och arbete på annan ort är lika stor som vikten av att
goda kommunikationer bidrar till att våra arbetsgivare har
möjlighet att lösa sina kompetensförsörjningsbehov.

Personalpolitiken skall präglas av öppen dialog,
medinflytande där personalens kunskap, erfarenhet
och kompetens tillvaratas.
Prioriterade resultatområden i medarbetarenkäten har
följts upp av åtgärder efter beslut i kommunens ledningsgrupp. Resultatet har inom kommunens ledarskapsutvecklingsprogram kopplats till arbetet med ständiga förbättringar.

Miljöarbetet bidrar till att utveckla kommunen som en
plats för utveckling och långsiktig hållbarhet. Miljöarbetet
har samverkat med lokala aktörer bl a vid Earth Hourdagen den 29 mars. Vaggerydsdagen i augusti och vid
Skillingaryds höstmarknad, Regionalt samverkar kommunen med fyra andra kommuner om att lämna energi- och
klimatrådgivning via Energicentrum A6

Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och
nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta
kommunalekonomiska mål kan uppnås.
Det ekonomiska läget är ansträngt och det är av yttersta
vikt att nämnder och styrelser har en löpande uppföljning
av verksamheterna för att i ett tidigt skede kunna åtgärda
eventuella avvikelser.
Individ- och familjeomsorgens överskridanden avser i likhet med föregående år placeringskostnader för barn och
unga samt institutionsplaceringar inom missbruksvård.
Vård och omsorg redovisar också ett överskridande under 2014 där största avvikelen hörrör från programmet
hemtjänst.

Miljöprogrammet skapar ytterligare kraft till det pågående miljö-, energi- och klimatarbetet.
Miljöarbetet fortsätter att utvecklas. Efter remiss i början
av året av förslaget till nytt miljöprogram tog antagandeprocessen vid och kommunfullmäktige beslutade den 29
september 2014 om det nya Miljöprogrammet.
Syftet med det nya programmet är ett gemensamt styrdokument med mål och åtgärder, istället för de tidigare fyra.
Ett gemensamt Miljöprogram ger en tydlighet och en konkret plattform för kommunens miljöarbete. Siktet är inställt
på ständiga förbättringar och att genomföra åtgärder. Ansvaret för genomförandet är fördelat av kommunfullmäktige till nämnder och bolagsstyrelser.

103 KOMMUNSTYRELSE
Boendestrategi anpassad för att möta befolkningsmålet på 14 000 invånare år 2025
Arbetet med att ta fram ett boendeutvecklingsprogram inleddes år 2014. Syftet med ett strategiskt boendeutvecklingsprogram är framförallt att få bra fart och tydlig riktning
på arbetet mot kommunens befolkningsmål. Genom att
lyfta fram och förtydliga kommunens boendeutvecklings-

Under året har genomfröandet handlat om energikartläggning och åtgärder i byggnader, utbildning i att miljö45
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anpassa transporterna, kurs i att köra sparsamt (EcoDrive), avfallsinventering och förbättring av källsortering
och att verka för elektrifiering av järnvägen. Utmaningen
är att ha fokus på och kunna förstärka genomförandet av
miljöprogrammet.

Grunden för det pågående arbetet utgörs av de erfarenheter och ställningstaganden som gjordes under förankringen av kommunens vision och värdegrund av en arbetsgrupp bestående av medarbetare från de flesta av
kommunens förvaltningar.

Resultatet av ungdomsenkäten LUPP, som analyseras och följs upp av tjänstemän tillsammans med
ungdomar, leder till ökat fokus och konkreta aktiviteter för barn och unga. Arbetet leder också till att ett
ungdomsråd etableras på ett sätt som ger kontinuitet.
Resultatet av LUPP gav viktig input som används som referens i pågående och planerade insatser, men än kvarstår mycket för att möta de tankar och önskemål som
ungdomarna gav uttryck för i enkäten.

Kommunens strategiska marknadsföring, med särskilt fokus på befolkningsutvecklingen, har i den med
näringslivet gemensamma marknadsplanen kopplats
till vision, värdegrund och fullmäktiges övergripande
mål som mäts genom:
•
SCBs medborgarundersökning
•
Svenskt näringslivs ranking
•
SCBs statisk för befolkningstillväxt
•
Kännedom och acceptans på kortare sikt och attityder till kommunen som plats på längre sikt

Satsningen på att matcha långtidsarbetslösa ungdomar med praktik fortsätter och kompletteras med liknande satsning för arbetslösa utrikesfödda.
Projektet ”200 i Praktiken” har överträffat de uppsatta målen och uppskattas ha bidragit till en allmän besparing för
statsapparaten motsvarande 3 mkr.

Marknadsplanen för platsen Vaggeryds kommun beskriver hur vi tillsammans bygger bilden av vår plats så att
fler invånare, inflyttare, besökare, företag och föreningar
upplever att Vaggeryds kommun är en attraktiv kommun
att leva, bo och verka i. Ju fler vi är som berättar historier
som stödjer varandra, ju starkare blir bilden av vår plats –
Vaggeryds kommun.

De sociaekonomiska vinsterna som nås genom att skapa
meningsfull sysselsättning och vardagsrutiner som bidrar
till ökad självkänsla och viktig arbetslivserfarenhet och
kontakter för ungdomarna är dock den stora vinsten. Liksom alla arbetsgivare som kunnat lösa en del av sin
kompetensförsörjning genom de rekryteringar som projektet bidragit till.

Marknadsplanens mål
Målet för marknadsplanen är också ett av kommunfullmäktiges övergripande mål 2011-2014:
Vaggeryds kommun ska upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

Visionen och värdegrunden förankras med stöd av
den kvalitetsarbetsgrupp som samordnas av kommunledningskontorets verksamhetsutvecklare under
år 2013-2014. I samband med det bryts kommunfullmäktiges övergripande mål ned på enhetsnivå. Detta
utgör grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete
som ska vara i gång i samtliga styrelser och nämnder
2013-2014.
På tjänstemannasidan utgör kommunens ledningsgrupp
styrgrupp för den kvalitetsgrupp som har som mål att
•
bidra till ständiga förbättringar och samsyn för gemensamma strategier i kommunens kvalitetsarbete.
•
säkerställa mått, mätetal och resultatåterkoppling för
de fyra övergripande fokusområden och dess processer för att bidra till bästa möjliga verksamheter
med helhetssyn och samverkan mellan kommunens
samtliga verksamheter.

Strategier
Marknadsplanen sätter fokus på två strategier – att leda
visionen i bevis genom berättelser och att sträva efter att
göra så mycket som möjligt tillsammans för att ge mer effekt för varje satsning och åtgärd:
Vi gör det tillsammans
Vi är många som gör vår kommun attraktiv att bo, leva
och verka i: företag, föreningar, kommunala verksamheter, medarbetare och eldsjälar inom olika områden.
Berättar vi samma historier får vi större genomslag. Om vi
samverkar och gör saker tillsammans blir det enklare och
ofta bättre. Kanske blir det till och med av. Dags att kroka
arm alltså, och tillsammans göra skillnad här i Vaggeryds
kommun.
Berätta!
Berättar vi inte om vår plats får ju ingen veta något om
varför det är bra att leva, bo och verka här. Bra och positiva berättelser sprider sig och bygger trovärdigt platsens
varumärke. Vårt gemensamma huvudbudskap utifrån visionen är: ”plats för att göra skillnad”.
För att ge ytterligare kraft och tydlighet i arbetet uppmanar vi till att använda vår gemensamma ”tagg” #mittvaggeryd och den gemensamma symbolen för platsen:

Värdeverkstaden fungerar som modell för kommunens
kvalitetsarbete.
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Sajten har fokus på att lyfta fram vår plats genom målande texter och attraktiva bilder och att presentera människorna som bor här på ett personligt och tilltalande vis.
Här finns också helt andra möjligheter än på den kommunala webben, att kroka arm med privata initiativ och
hjälpa till med marknadsföringen av till exempel olika
centrumutvecklande projekt, som stärker bilden av Vaggeryds kommun som en plats för att göra skillnad.
2015, som också är första året i en helt ny mandatperiod
med nytt politiskt styre, kommer marknadsplanen att
uppdateras i enlighet med de nya övergripande målen för
2015-2018. Ambitionen är även att konkretisera marknadsplanens strategier i form av en kommunikationsplan.
I införandet av ett systematiskt kvalitetsarbete hänger
medarbetarskap och ledarskapsutveckling samman
och bildar en modell som stärker kommunen som arbetsgivare och bidrar till att kvalitetssäkra rutiner för
kompetensöverföring och rekrytering
Kommunens kvalitetsarbete är en tydlig del i det tvååriga
ledarskapsutvecklingsprogram som påbörjades för kommunens samtliga chefer i slutet av år 2014.

All planering och enskilda uppdrag ska, där så är
möjligt, ske med koppling till långsiktig ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet och FN:s barnkonvention genom att vi alltid ska se till barn och ungdomars bästa i de verksamheter som bedrivs.
På kommunövergripande nivå fokuserar kvalitetsarbetet
på samsyn och samverkan i ett helhetsperspktiv inom
prioriterade områden i syfte att säkerställa bästa möjliga
verksamhet och resursanvändning.

Fokus ligger på ständiga förbättringar med individen och
dem vi är till för i fokus.
Kommunen är en pådrivande kraft i de externa samarbeten där vi ingår och arbetet präglas av omvärldsbevakning och öppenhet med kommuninvånarna i
fokus
Elektrifiering och upprustning av järnvägen VärnamoJönköping
Vaggeryds kommun har under 2014 ingått i arbetet med
Trafikverkets åtgärdsvalstudie för järnvägssträckan Värnamo-Jönköping (utpekad brist i nationell plan). Arbetet
fortsätter under våren 2015 med målet att kunna avrapportera och rekommendera åtgärder inklusive uppskattning av kostnader, effekter och konsekvenser.
.
Målsättningarna för arbetet är:
•
Skapa bättre förutsättningar för hållbar arbets- och
studiependling, samt regionförstärkning och regionförstoring.
•
Bidra till kollektivtrafikmyndighetens mål om fördubblat resande med tåg.
•
Restider under 50 minuter Jönköping – Värnamo.
•
Skapa utvecklingsmöjligheter för godstrafiken.
•
Framtida möjlighet att trafikera med elektrifierade
tåg.

Separata redovisningar säkerställer att arbetet med mål
och åtaganden fastställda inom ramen för miljöprogrammet.
Ett förslag till policy för socialt företagande i Vaggeryds
kommun finns under framtagande.
Barnperspektivet beaktas och resultatet av ungdomsenkäten LUPP har förts in i de sammanhang det varit aktuellt.
104 UTVECKLINGSPROJEKT
Ett långsiktigt strategiskt arbete för boendeutveckling med tydlig satsning på webben och utåtriktade
aktiviteter som positionerar kommunen som plats
Ny bosajt – boivaggeryd.se
Vaggeryds kommuns vision för platsen – plats för att göra
skillnad, ligger till grund för Vaggeryds näringslivsråds
och kommunens gemensamma marknadsplan för platsen
som arbetades fram under 2012. 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 ökad inflyttning och
fler företag till kommunen som följd. En offentlig presentation av marknadsplanen skedde 27 januari 2014, i
samband med ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.

Möbelriksdagen
I januari arrangerades Möbelriksdagen på Kinnarps i Skillingaryd. Riksdagsledamöter och branschen stod för innehållet på programmet som av arrangörerna själva beskrivs som oerhört lyckat och välplanerat, inte minst från
kommunens sida vilket framhölls vid utvärderingen.

Helt i linje med formulerade strategier i marknadsplanen
lanserade kommunen på sensommaren 2014 en ny och
efterlängtad bosajt – www.boivaggeryd.se. Sajtens
främsta syfte är att genom en professionell och attraktiv
inramning som är lätt att hitta och marknadsföra, skapa
ett ökat intresse för vår kommun som boendeort. På sajten samsas berättelserna om människorna som bor, lever
och verkar här, tillsammans med spännande reportage
om vad som är på gång i vår kommun.
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Arbetet med att utveckla den externa webbplatsen vaggeryd.se har börjat planeras och utvecklingen kommer
innebära att webbplatsens funktionalitet och tillgänglighetkommer att förbättras från grunden. Målet är att lansera den nya webbplatsen i slutet av året och därefter
fortsätta utvecklingsarbetet.
Koncept för boendeutvecklingen, externa aktiviteter
integrerat med webbsatsning
I augusti, i samband med Vaggerydsdagen, lanserades
hemsidan boivaggeryd.se med syfte att berätta om Vaggeryds kommun som plats att bo och leva på. Vi hade
också en lanseringsfest i syfte att fördjupa samarbetet
med fastighetsägare och mäklare. Hemsidan har marknadsförts även på Skillingaryds höstmarknad tidningen
Finnveden NU samt på jonkopingsposten.se och jnytt.se
Förbättra det interna kommunikationsarbetet genom
en kommunikationsstrategi kopplad till kvalitetsarbetet
1 oktober lanserades ett nytt intranät för alla anställda i
kommunen. Det innebar en klar kvalitetshöjning av den
information alla medarbetare och chefer kan ta del av
men också att alla anställda kan vara med att kommunicera och samverka genom gemensamma grupper. Intranätet behöver kontinuerligt fortsätta att utvecklas och förankras ännu mer ut i organisationen för att bidra ännu
mer till kvalitetssäkring och som verktyg för intern kommunikation.

Möbelriksdagen 2014 lockade såväl världskända formgivare,
partiledare och riksdagsledamöter som ledande företrädare för
den svenska möbelindustrin till en unik mötesplats i Kinnarps
produktionslokaler i Skillingaryd.
Arbetet med att forma det Svenska Möbelklustret har pågått under 2014 och sätter fortsättningsvis fokus på internationalisering, innovation och affärsutveckling.

Parallellt med utvecklingen av vaggeryd.se, som började
projektplaneras 2014, tar den interna arbetsgruppen fram
grunden för en kommunikationsstrategi.

105 KOMMUNALT PARTISTÖD
Partistödet har betalats ut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

120 FASTIGHETSENHET
Arbetet med energioptimeringen för att spara energi
fortsätter. 15 ventilationsaggregat kommer att bytas.
Detta arbete har precis påbörjats och kommer att
pågå under 2014. Förmodligen kommer fler aggregat
att bytas. På Skillingehus tak kommer solceller att installeras för produktion av egen el.
15 st. ventilationsaggregat ersattes med 11 stycken nya.
180 m2 soceller har satts upp på Skillingehus tak. Kommunen producerade nästan 23 000 kW el.

110 KOMMUNAL INFORMATION
Strategisk marknadsföring enligt marknadsplanen på
ett sätt som fördjupar samarbeten mellan olika aktörer och skapar mervärde till både egna och andras
aktiviteter
Under 2014 har flera kommunikativa insatser genomförts
i samarbete med andra aktörer. Året började med Möbelriksdagen i Kinnarps fabrik i Skillingaryd som gav en hel
del genomslag i media och besöktes av flera toppolitiker.
Tillsammans med bland andra näringslivsrådet och lokala
möbelföretag och leverantörer ansträngde vi oss för att
välkomna gästerna och ge ett positivt intryck av kommunen. Många upplevde det bra även om samverkan hade
kunnat vara ännu bättre.

Förskola för två (2) avdelningar kommer att byggas
på ”gamla” Fenix 1 lokaler.
Arbetet är genomfört.
Om – och tillbyggnaden av Byarums skola och förskola kommer att påbörjas i början av året. Arbetet
beräknas pågå under hela 2014.
Slutbesiktningen genomfördes den 28:e januari. Resultatet blev oerhört bra. Skolan står sig väl som en av Jönköpings läns finaste förskolor.

Under sommaren genomfördes en fototävling för att
bygga stolthet kring platsen Vaggeryds kommun och
sprida en vidare bild av platsen i sociala medier. Mer än
50 personer laddade tillsammans upp runt 250 bilder taggade med #mittvaggeryd på Instagram och Facebook.

131 KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Fortsatt utveckling av Platina som dokumenthanteringssystem och nämndadministration med mer gemensamma rutiner för nämnderna
Systemleverantörens utveckling av funktioner för mötesadministration direkt i systemet är ännu inte färdiganpassade för att kommunen ska kunna utföra mötesadministrationen i Platina.

Under året genomfördes Earth Hour-dagen, Kulturhelgen
och Smålands kulturfestival, exempel på evenemang där
flera aktörer samverkar och bilden av Vaggeryds kommun stärks. Även i centrumutvecklingsprojektet ”Handelsplats: göra skillnad” vad kommunen inblandad i det
kommunikativa och strategiska arbetet.
Utveckling och relansering av den externa webbplatsen vaggeryd.se och strävan efter fler e-tjänster
Under året har omarbetningen av vaggeryd.se inte kommit igång på allvar. Omvärldsanalys och utbildningar för
redaktörer har genomförts i förberedande syfte. Några etjänster/blanketter med koppling till dokumenthanteringssystemet Platina och med möjlighet till digital signering
med e-legitimation har lanserats.

Samtliga nämnder och styrelser är i gång med ett
systematiskt kvalitetsarbete i linje med kommunens
vision, värdegrund och övergripande mål med koppling till tidigare beslutade kvalitets- och tjänstegarantier
Kommunens kvalitetsarbete är förankrat inom samtliga
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verksamheter, men det varierar mellan olika verksamheter hur långt i arbetet de kommit. Via berättelser på kommunens webbplats och intranätet lyfts goda exempel på
förbättringsarbeten fram fortlöpande.

fram förslag till inriktning för det fortsatta arbetet med att
utveckla järnvägsförbindelserna i länet.
Inom turismverksamheten gjordes en hel del förbättringar
då produktionen av besökskarta och ägandet av besökstavlorna som speglar kartans innehåll togs över helt i
kommunal regi. Kartan, besökstavlorna och turismbroschyren fick ett gemensamt formspråk med en ökad tydlighet som resultat och med bättre exponering av den lokala turismnäringen.

På kommunens intranät kommer det via kommunens
verksamhetsutvecklare och kvalitetsgruppen att kommuniceras tydligare kring det arbete som sker i de olika
verksamheterna.
Kanslienhet
Kanslienheten arbetar löpande med:
•
Central administration och ärendeberedning, centrala
arkivet, post och diarium
•
Miljöstrategi
•
Infrastruktur
•
Kollektivtrafik
•
Boendeutveckling
•
Näringslivsutveckling
•
Mark och avtal
•
Driva och utveckla kommunens kommunikationskanaler, externt och internt
•
Strategisk och operativ kommunikation
•
Centrumutveckling
•
Destinations- och turismutveckling
•
Verksamhetsutveckling
•
Ledarskapsutveckling
•
Platsvarumärkesbyggande/attraktion

Serviceenhet
Enheten ansvarar för kommunens växel/reception, vaktmästeriet, serveringen, lokaluthyrning och lokalvården i
Skillingehus och Socialens lokaler på Stationsgatan.
För att stärka säkerheten i bemanningen och tillgängligheten har medarbetarna i enheten ett brett kunnande
inom olika områden i enheten. Säkerheten mot hot och
våld i receptionen har uppgraderats med larm och
knapplås. Även skyddsglas på disken kommer att monteras.
Serviceenheten har införskaffat nya projektorer till två
sammanträdesrum och en för utlåning. Datorn för utlåning är också förnyad. På så vis är standarden och funktionen lika i de större samanträdesrummen.
Servicenivån bibehålls genom att personalen fortsätter att
effektivt hantera alla arbetsuppgifter i växeln/receptionen,
hög servicenivå vid sammanträden, kopieringar och beställningar till olika ändamål.

2014 präglades av att kommunens intranät relanserades,
ett prjekt som leddes av kansliet. Det nya intranätet ger
nya och bättre förutsättningar för samtliga medarbetare
och verksamheter att delta i att kommunicera kring sitt
arbete och via öppenhet och transparens ta del av det
som sker inom övriga verksamheter.

Det givande konceptet inom lokalvården fortlöper.
Det är arbetslösa invandrare med lokalvårdsutbildning
som erhåller 6 mån. praktiktid med chans till 6 mån. förlängning.

Det kommunala leaderprojektet ”Handelsplats göra skillnad” avslutades 2014 och det arbete som togs fram håller
på att konsolideras i form av en arbetsgrupp för centrumutveckling och ett handelsutskott som förenar handlarna i
Vaggeryd och Skillingaryd.

Miljöarbetet fortsätter och kommer att utökas med fler insamlingsmöjligheter och nya tömningar av källsorterat
material.
Personalenheten
Personalenheten är en del av kommunledningskontoret
och svarar för övergripande strategiska arbetsgivarefrågor samt arbetar som en centralt stödjande resurs för
kommunens kärnverksamheter i förvaltningar och bolag
med personalstrategiska och operativa frågor.
Vi arbetar konsultativt stöd, råd, information och utbildning till kommunens chefer.
Ansvarar för att kommunens lönehantering som bygger
på såkallad självservice där medarbetare, administratörer
och chefer ansvar för sina olika roller.
Personalenheten företräder arbetsgivaren i arbetsrättsliga
tvister och vid tecknande av kollektivavtal.
Personalenhetens huvudsakliga arbetsområden;
- Avtal- och arbetsrättsliga frågor
- Arbetsmiljö, friskvård och rehablitiering
- Jämställdhet, mångfald och diskrimineringsfrågor
- Anställningsvillkor och personalförmåner
- Personal- och lönepolitik
- Lönehantering
- Rekrytering och kompetensutveckling
- Ledarutveckling
- Försäkringar och pensioner

Kanslienheten administrerade de två valen under ”Supervalåret” – val till europaparlamentet och val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige. Resultaten rapporterades in till länsstyrelsen i tid och utan anmärkningar.

Webbplatsen boivaggeryd.se lanserades 2014.
Den nya webbplatsen boivaggeryd.se lanserades under
hösten och är ett samarbete mellan kommunen, näringslivsrådet, fastighetsägare och mäklare i syfte att på ett
tydligare sätt sätta boendet i fokus och marknadsföra
kommunen som en attraktiv plats att leva, verka och bo
på.

Ekonomienhet
Ekonomienheten ansvarar för samordning av kommunens arbete med redovisning, budgetering, upphandling
och beställningar.
Arbetet omfattar bland annat:

Kommunen har aktivt deltagit i arbetet med att genom en
åtgärdsvalstudie (ÅVS) tillsammans med Trafikverket ta
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•
•
•
•
•
•
•
•

med ansökan om skuldsanering. För en person har därvid registrerats ansökningar två gånger. Ca hälften av
ansökningarna avser personer, som drivit företag i enskild firma. Några av dessa sträcker sig tillbaka ända till
1980- och 90-talet. Det finns också personer, som söker
skuldsanering utan hjälp från kommunen. Därför överensstämmer vår statistik inte helt med kronofogdemyndighetens officiella statistik. I 6 ärenden har antingen
verkställighet påbörjats eller beslut skett med förslag till
sanering. De avskrivna beloppen enligt dessa beslut
uppgår till ca 4,9 Mkr (1,2 Mkr föregående år). Förutsättningarna för dessa avskrivningar från kronofogden är att
betalningsplanen följs och att inte några nya skulder uppkommer under den aktuella betalningsperioden.

Sekreterarskap i budgetberedning och budgetregistrering
Hantering av samtliga leverantörsfakturor, scanning,
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
Kommunens försäkringar och skadehantering

Kommunens kvalitetsarbete har beaktats genom regelbudna tavelmöten varannan vecka. Inriktningen är att
följa processer i och utanför enheten för att ytterligare
höja kvaliteten. Inom upphandlingsområdet sker förbättringsarbetet också i samarbete med verksamheten vid
kravställandet i upphandlingar.

Under året har också registrerats tre avslag, vilket är en
betydligt lägre siffra än tidigare år.
Deltagande har skett i nätverksträff inom länet.
För barn 0-17 år redovisas hos kronofogden tyvärr ett
ärende med en totalskuld på 42.255 kronor. Vid föregående årsskifte fanns inte någon skuld registrerad. För
ungdomar 18-25 år redovisas däremot en glädjande
minskning från 1,6 Mkr (56 ärenden) till 1,1 Mkr (49 ärenden).

Ny dokumenthanteringsplan har antagits
Omsättning av kommunala lån från Kommuninvest har
skett.
Nya rekommendationer för anläggningsredovisning genom komponentredovisning har beaktats, och förändringar kommer att införas från och med redovisningsår 2014.
Principerna har stämts av med kommundirektör, fastighetschef, teknisk chef samt Vd för VSBo.

Kostnaderna för verksamheten uppgår till 80,1 tkr (85,8
tkr 2013).
Antalet ansökningar i länets kommuner enligt kronofogdemyndighetens officiella statistik:
Aneby 8 (7)
Nässjö 34 (34)
Eksjö 21 (18)
Sävsjö 10 (11)
Gislaved 33 (27
Tranås 20 (21)
Gnosjö 13 (8)
Vaggeryd 15 (14)
Habo 4 (10)
Vetlanda 24 (17)
Jönköping 119 (118)
Värnamo 21 (20)
Mullsjö 14 (8)
Länet 336 (331)

Utrustningen och versionen för scanning av leverantörsfakturor har också uppgraderats under året. Nya mallar
har gjorts för att ytterligare automatisera tolkningsmomentet. En väsentlig ökning av mottagna elektroniska leverantörsfakturor har skett. (Se nyckeltalsredovisning)
Utbildning i attestrutiner och beställningsrutiner sker av
nyckelpersoner i verksamheten. I övrigt skall verksamheten lösa kunskapsöverföring själva när personal byts
ut. En större utbildningsinsats gjordes under året i sessionssalen som omfattat upphandling och ekonomi.
Enheten har också tagit initiativ till ökat samarbete med
övriga kommunekonomer som inte ingår i ekonomienheten.

136 ARBETSMARKNADSENHET
Arbetsmarknadsenhetens ambition är att hela tiden
öka genomströmningen av deltagare med bibehållen
kvalitet genom att tillsammans med andra aktörer –
näringsliv och arbetsförmedling – underlätta för individer och grupper att inträda / återinträda på arbetsmarknaden
Arbetsmarknadsenhetens ansvar är att stötta människor
som står långt från arbetsmarknaden till en egenförsörjning genom arbete, studier eller till ”rätt” försörjningssystem.

Under året har ekonomienheten som internkontrollprojekt
tagit fram en ny exceleratorrapport för avtalsuppföljning
så att verskamhetsansvariga på lättare sätt kan följa upp
gjorda inköp av varor och tjänster, med fokus på att tecknade ramavtal används på rätt sätt. På så sätt kan upphandlingsenheten hitta nya områden som bör upphandlas.

Vårt arbete är ofta långsiktigt och måste få ta tid. Att genomföra förändringar i en besvärlig livssituation är en
process som kräver stöttning och samordning av samhällets resurser och det är AME:s uppdrag att bidra med.

Upphandlingsenheten har under 2014 genomfört cirka 64
upphandlingar, som i de flesta fall skett elektroniskt genom program e-Avrop.
Exempel på gjorda upphandlingar under året är: Personlig assistans, läromedel, resebyråtjänster, fastighetsskötsel bygg- och yttre miljö, städentreprenader skolor förskolor och fritidshem, revision, nyckelhantering hemtjänst,
kalkning, fordon och redskapsbärare, rivningar mm.
Skuldsanering
I 2013 års verksamhetsberättelse informerades om förslag till förbättringar och förenklingar för skuldsanering.
Det gällde också utredning om förslag till absolut preskription av skulder. Planerat ikraftträdande var 1 januari
2015. Det finns dock fortfarande inga lagförslag på området. Regeringen avser att under våren lägga fram en strategi på området.
Under året har 13 ärenden (11 föregående år) fullföljts

Integrationsarbetet är en fortsatt prioriterade fråga

50

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse
Förbättra resultaten från medarbetarundersökningen
och öka det gröna fältet från 67% till 70% och minska
det röda från 8% till 5%.

ner som en resurs och erbjuda arbete i större utsträckning. Vården skulle kunna använda anställningarna för att
pröva lämplighet och inspirera till vårdutbildning. Framtida
resurser inom yrkesområdet?

Arbetsmarknadsenheten formulerar fler mål gemensamt i
slutet av året och kommer att arbeta mer för att alla anställda ska bli delaktiga i målsättningen.

Arbetsintegrerade företag (Sociala företag)
AME stöttar med en viss handledning och i förhandlingar
med arbetsförmedlingen angående olika anställningsstöd.
De sociala företagen är en egen verksamhet och fristående från arbetsmarknadsenheten. De hyr lokaler och
vi köper tjänster av tex Allservice. Det är ett bra sätt att
stödja nystartade företag och fr o m 2015 har det sociala
företaget fått avtal att sköta tvätt av kommunens bilar.
Hoppas att samtliga förvaltningar använder deras tjänster!

Supported Employment
Resultatet har förbättrats mot 2013 och en av orsakerna
är att vi arbetar med en metod, Supported Employment
(SE). Personal från AME jobbar med personer som är inriktade på arbete, samarbetar med en arbetsgivare som
har rekryteringsbehov, introducerar den sökande, följer
och stöttar både den enskilde och arbetsgivaren så länge
som de gemensamt bedömer att behov finns. Insatsen
avslutas inte innan det finns en fast förankring på arbetsmarknaden. Allt sker i samråd med den enskildes
och arbetsgivarens önskemål. Metoden används för både
vuxna och ungdomar, de sistnämnda finansieras till viss
del av Samordnings- förbundet Södra vätterbygden i
samverkan med projektet 200 i praktiken. SE-coacherna
har 2014 jobbat med 30 personer och 16 personer har
fått jobb och två har börjat studera.

Vi har haft ett EU-projekt som syftat till att implementera
arbetet med arbetsintegrerade företag (Sociala företag).
Kommunen ska stötta men inte styra verksamheten och
målsättningen med projektet är att kommunen ska klara
ut sin framtida roll hur stöttningen kan ske och projektet
har tagit fram ett policyförslag som förhoppningsvis ska
politiskt ska beslutas om i början av 2015.
180 IT-ENHET
Att säkerställa funktion och stabilitet i befintliga /
kommande it-system samt utveckla dem för att möta
Vaggeryds kommuns framtida behov.
Detta är en naturlig del av vardagsarbetet inom IT enheten
Aktivt arbeta för att Vaggeryds kommuns medarbetare har högsta möjliga tillgång till sina it-system för
att kunna serva medborgarna på bästa sätt.
Arbetet fortlöpper med uppdateringar och utbyte av utrustning för att på ett optimalt sätt drifta våra system. Viss
störning på växelsystemets tekniska del inträffade under
hösten och kommer att åtgärdas med redundans och
komplettering av säkerhetsutrustning.
Att utveckla och integrera GIS till en naturlig del av
Vaggeryds kommuns medarbetares dagliga arbete
och en tillgång för våra medborgare.
Ny GIS samordnare på plats under 2014 och planerna för
att under 2015 kunna erbjuda GIS funktionallitet via hemsida och Esri-OnLine klara.

Välfärdsanställningar
Sista kvartalet har vi arbetat med att organisera de 25
Välfärdsanställningarna som kommunen beslutat tillsätta.
Speciella förutsättningarna gäller för att söka de jobb som
kommunens förvaltningar erbjuder. Man måste uppbära
försörjningsstöd, söka i konkurrens med andra och genomföra en anställningsintervju med arbetsgivaren. Arbetsgivaren erbjuder en anställning och formellt anställs
personen av Arbetsmarknadsenheten, men arbetar på
olika förvaltningar inom kommunen. Eventuella bekymmer som kan uppstå på en arbetsplats har personalen
på Arbetsmarknadsenheten ansvar för att hjälpa till att
undanröja. Vi har också ansvar för att följa upp anställningen och under de sista månaderna arbeta med jobbsökning och yrkesvägledning.

Att medverka till utvecklingen av e-tillgänglighet för
våra medborgare samt en effektivare och smartare eförvaltning internt.
Under 2014 har arbetet med att erbjuda e-blanketter till
invånarna påbörjats. Dessa gör det möjligt att signera och
skicka in blanketten med hjälp av e-legitimation.
181 TELEVÄXEL
Genom att uppdatera och samla information om förändringar från alla förvaltningar kan vi förbättra den
höga servicegraden av lättillgänglighet. På det sättet
blirt upplevelsen att det är lätt och går snabbt att
komma i kontakt med rätt tjänsteman och få svar på
sitt ärende.

Den positiva effekten av att ha ett arbete med lön, arbetskamrater, få möjlighet till kompetenshöjning och
framtida referenser från en arbetsgivare kan ge många
människor en andra chans på arbetsmarkanden. För
kommunens del innebär det att personen blir delaktig i
samhällets sociala nätverk med sjukpenning, arbetslöshetsersättning och det ersätter det kommunala försörjningsstödet. Att ge människor en chans att växa och visa
att man kan. Det gynnar alla i samhället, och inte minst
barnen när hela familjen får en bättre ekonomisk situation
och den struktur i vardagslivet som ett arbete innebär.
Förvaltningarna får en extra resurs som kan tillföra ny
kompetens och underlätta i det dagliga arbetet genom att
man är en person till för att dela på jobbet.
Önskvärt är att vården och skolan skulle se dessa perso-

161-169 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE
Löneadministration
Att utbetala rätt lön i rätt tid. Det är viktigt att hela
processen kring lönehanteringen blir rätt i alla led.
Arbete med att utveckla arbetssätt, metoder och teknik pågår kontinuerligt genom att bland annat utbilda
chefer och administratörer.
Att utbetala rätt lön i rätt tid till våra medarbetare är det
primära målen.
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Måluppfyllelsen är hög i att utbetala den i rätt tid, under
året har 361 extra utbetalningar löneskulder och förskott
hanterats av totalt 19074 utbetalda löner och arvoden
under året. Avvikelserna motsvarar 0,02% av utbetalda
löner och arvoden.
Måluppfyllelsen att betala rätt lön är också hög men här
finns även avvikelser i from av skriftliga rättelser från chefer och assistenter för åtgärder som inte gjorts i tid före
lönebearbetning, som för medarbetaren innebär att tillägg
och avdrag försenas. Rättelserna motsvar 6% av under
året i antal utbetalda löner. Här pågår ett förbättringsarbete för att förebygga fel före lönebearbetning från personalenhetens sida men även personalansvarigachefer
måste uppmärksamma och förebygga fel i tid.

2015.
Lönekartläggning genomföredes under maj 2014.
Arbetsmiljö
Driva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete ut ifrån
lagstiftning, författningar, och avtal. Det strategiska
arbetet sker via den centrala samverkansgruppen i
partsamverkan.
Arbetsmiljöarbetet drivs systematiskt inom verksamheterna men behöver lyftas kvalitetsmässigt. För närvarande
har kommunen inga elektroniska stödsystem för att
sammanställa arbetsmiljö och rehabilitering vilket gör det
svårt att kvalitativt sammanställa alla områden. Riktlinjerna kring arbetsmiljö har reviderats.
Lag och avtal, pension, försäkringar
Ger stöd, råd och information kring arbetsrätt, pension och försäkringar till chefer och medarbetare.
Under 2014 i samband med att ett nytt intranät lanserades har en ny chefshandbok tagits fram för att stödja
kommunens chefer.

Kompetensutveckling
Genomföra interna utbildningar inom arbetsmiljö, arbetsrätt, diskriminering, rekrytering, hälsa och friskvård. Speciell vikt kommer att läggas kring ledarutveckling för att stödja ledarskap i det pågående visions, värderings och kvalitetsarbetet.
Under 2014 har personalenheten genomfört internutbildning inom rekrytering, arbetsmiljö, förutom chefsutvecklingsprogrammet som genomförs i samarbete med Regionens utvecklingsenhet, Qulturum.

Medarbetarenkät
Allmän uppföljning av medarbetarenkät samt göra
uppföljning av arbetsgivarbegreppet, hot och våld.
Uppföljning av diskrimineringsområden kommer att
följas i medarbetarsamtal
En uppföljande medarbetareenkät har genomförts under
2014. Den är en uppföljning av en fråga från enkäten
2013. Resultatet på påståendet ”Jag tycker Vaggeryds
kommun är en bra arbetsgivare” svarade 82% av medarbetare tycker Vaggeryds kommun är en bra arbetsgivare
men 18 % anser inte att Vaggeryds kommun är en bra
arbetsgivare.
Syftet med denna enkät var få en bild kring medarbarnas
syn på vad som är en god arbetsgivare och vad som kan
göras bättre. Enkäten bestod av öppna frågor och skickades slumpmässigt ut till 250 medarbetare i kommunen.
Resultatet analyseras av Centrala Samverkans gruppen,
samtliga chefer i chefsutvecklingsprogrammet och förvaltningscheferna under våren 2015.

Hälsa och friskvård
Förbyggande arbetet för att förhindra ohälsa samt
rehabilitering.
Mål att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.
Ett aktivt friskvårdsarbete har bedrivits genom olika tävlingar som omfattat ca 400 medarbetare totalt förutom
friskvårdsbidrag för individuella aktiviteter.
Lönepolitik
Driva kommunens arbete kring lönepolitik för att attrahera och behålla personal god kompetens i kommunen. Översyn av lönesättningsprocessen.
Ett förslag till nytt lönepolitiskt program har tagits fram
under hösten 2014 och kommer att behandlas under
2015.

162 NÄRINGSLIVSBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER
Bli länets bästa företagarkommun genom att:

Rekrytering
Stödja verksamheterna i rekrytering av kompeten
personal i alla nivåer. Arbeta för att det externa rekryteringsarbetet når rätt kanaler, visa en positiv bild vid
t ex annonsering för att stärka platsen Vaggeryds
kommun
Under året har antalet rekryteringar ökat och vissa yrkesgrupper har visat sig svåra att rekrytera som t ex sjuksköterskor, socialsekreterare, förskollärare samt vissa lärargrupper inom specifika ämnesområden.
Personalenheten har under året gjort en specialinsats för
att stödja IFO i rekrytering av socialsekreterare och personal till den nystartade verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.

Arbeta för ökad delaktighet och engagemang bland
kommunens företagare i syfte att skapa tillväxt och
utveckling inom industri, handel, skola och miljö.
Vaggeryds Näringslivsråd (VN) har under hela året arbetat kontinuerligt med ett flertal branschnätverk och kompetensutvecklingsprojekt för både stora och små företag.
Två nya samarbetsplattformar Gnosjöregionens Näringslivsråd och Svenska Möbelklusteret(InteriorCluster Sweden) har etablerats under året. Genom de nya plattformarna skapas nya möjligheter till att driva gemensamma
utvecklingsprojekt i syfte att stärka företagens konkurrenskraft. Logistiksamverkan fortsätter mellan Vaggeryd/Nässjö/Jönköping genom Logkomp där VN samarbetat med näringslivs-organisationerna i Jönköping och
Nässjö, samt Science Park och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Introduktion
Under hösten 2014 har ett arbete påbörjats för att skapa
en övergripande introduktion för nyanställda, målet är att
kvalitetssäkra introduktionsprocessen.
Diskriminering
Att utveckal mångfaldsarbetet bland annat genom att
omarbeta Anitdiskrimineringspolicy och plan till en
mångfaldspolicy med handlingsplan. Lönekartläggning
En uppdatering har gjorts av diskrimineringsplanen samt
tillhörande handlingsplan. Den kommer att uppdateras ytterligare då en ny diskrimineringsgrund läggs till fr o med

Möbelriksdagen genomfördes på Kinnarps, Skillingaryd
9-10 januari 2014. Företagare, politiker, representanter
för akademin och möbelbranschen möttes för att diskutera och debattera möbelindustrins framtid och utmaningar. Arrangörer var Möbelriket, Vaggeryds kommun, Vaggeryds Näringslivsråd tillsammans med TMF, Trä och
Möbelföretagen som medarrangör. I samband med Möbelriksdagen arrangerades en utställning, där möbelindustrin historia i Vaggeryds kommun presenterades fram till
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dagens 40 företag som är kopplade till möbelindustrin i
kommunen.

markupplåtelse som säkerställer konstverkets placering
på västra sidan om motorvägen en bit norr om avfart 90.
Konstverket beställdes och producerades under året,
men hann inte färdigställas i tid till den planerade invigningen i december. Förhoppningen är att konstverket ska
invigas innan sommaren 2015.

VN deltar i arbetet med skolan i Teknikcollege, UF-Ung
Företagssamhet och Remida. En strategi för samverkan
mellan skolan och näringslivet har tagits fram under året.

Future Transport 2015
På samma sätt som tidigare två tillfällen, 2011 och 2013
beslutade Jönköping-Nässjö-Vaggeryd under året om en
gemensam satsning på Elmias transportmässa, Future
Transport 6-8 oktober 2015. I början av oktober skickades en ansökan in till Regionförbundet om ett bidrag på
ca 40 % av totalkostnaden, som också blev beviljad i sin
helhet. I en strategiskt placerad gemensam monter med
en ”speakers corner” öppen för debattinlägg, kommer
samarbetet att lyftas fram tillsammans med de många
transportslagen och det geografiska läget med lättillgänglig, attraktiv industrimark. Ledande politiker, Region Jönköpings län m.fl. kommer bjudas in för att diskutera hur vi
även i fortsättningen kan stå starka som ett av Sveriges
tre bästa logistiknav i konkurrens med Göteborg och
Norrköping-Linköping.

VN driver Kreativ Arena som är Vaggeryds del av Science Park Systemet i Jönköpings län. Verksamheten innefattar företagsrådgivning och en inkubator för nystartade företag.
Centrumutveckling
I början av 2012 startade kommunen och Vaggeryds Näringslivsråd (VN) ett gemensamt projektinriktat arbete för
att stärka handeln i Vaggeryd och Skillingaryd. Detta arbete konkretiserades och formaliserades ytterligare under
2013-2014 då vi genom ett beviljat EU-stöd från LEADER
Västra Småland bedrev ett affärsutvecklingsprojekt kopplat till handeln. Projektet, Handelsplats Göra Skillnad engagerade ett 20-tal handlare och startades i augusti
2013. Målet med projektet var att få handeln mer konkurrenskraftig genom ökad samverkan samt utveckling av
nya tjänster och produkter. Projektet avslutades sista maj
2014 och resulterade bl. a. i en gemensam marknadsplan, ett gemensamt marknadsföringskoncept ”Vår lilla
stad” samt en berättelsebank i ord och bild, en för varje
projektdeltagare/handlare. Tillsammans med VN beslutade Vaggeryds och Skillingaryds handlare även att
starta en gemensam handelsorganisation – Handelsutskottet, direkt under VN. Tanken med att organisera
handlarna i ett gemensamt utskott under VN:s paraply,
var att säkerställa att projektmålet, att genom ökat samarbete öka handelns konkurrenskraft, kunde fortleva och
vidareutvecklas.

Stödja befintligt näringsliv i utvecklingen mot ökad
nationell och internationell konkurrens i syfte att
trygga företagens framtida ekonomiska tillväxt.
Näringslivsrådet har under hela året arbetat kontinuerligt
med ett flertal branschnätverk och kompetensutvecklingsprojekt för både stora och små företag.
Utvecklingsprojekt
Handelsplats Göra Skillnad – Ett LEADER-finansierat affärsutvecklingsprojekt som startade i augusti 2013 och
avslutades i maj 2014. Engagerade ett 20-tal handlare i
Skillingaryd och Vaggeryd med syfte att öka samarbetet
och stärka deras konkurrenskraft.

Med den nya handelsorganisationen på plats, hoppas vi
under 2015 kunna konkretisera centrumutvecklingsarbetet än mer och tillsammans med de centrala fastighetsägarna arbeta fram en centrum- och etableringsstrategi med idékatalogen som utgångspunkt. Vårt kommunala bostadsbolag, VSBo kommer få en central roll i detta
arbete, framförallt med tanke på de allt för många tomma
lokalerna i Skillingaryd som på sikt riskerar underminera
handlarnas konkurrenskraft.

Framtid Gnosjöregionen – Ett samverkansprojekt mellan
kommunerna i Gnosjöregionen; Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Syftet var att kartlägga vilka utvecklingsområden som är viktigast för näringslivets kortsiktiga
och långsiktiga tillväxt. Projektet resulterade i en gemensam verksamhetsplan för Gnosjöregionen.
Främja ett ökat nyföretagande inom service-, handels- och tjänstesektorn i syfte att öka nyföretagandet i kommunen och mångfalden inom näringslivet
Genom Kreativ Arena, kommunens inkubator på Skänkelund 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 Skänkelund erbjöds utöver kontinuerliga affärsutvecklingssamtal, även administrativ service och viktig gemenskap med
andra nyföretagare.

Arbeta för ökad exponering och marknadsföring av
kommunen i syfte att nya företagsetableringar ökar
mer än riksgenomsnittet.
LogPoint South Sweden
I april månad 2014 meddelade Jönköpings kommun att
de ville upphöra med sitt hälften-åtagande i bolaget
LogPoint AB. Bolaget som funnits sedan 2009 och ägts
till hälften av Vaggeryds kommun och Jönköping har
bland annat arbetat med marknadsföring och utveckling
av det geografiska industrimarksområdet LogPoint South
Sweden, som sträcker sig från Vaggeryds travbana i söder upp till Torsviksområdet i norr. I maj fattade Vaggeryds kommuns fullmäktige sitt beslut om avveckling.

Trots ett lågt nyföretagande i kommunen jämfört övriga
Sverige, visade årets nyföretagarstatistik på en positiv utveckling. Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete
mellan Nyföretagarcentrum och Bolagsverket som regelbundet tar fram statistik över nyföretagandet i Sverige,
kunde visa att Vaggeryds kommuns nyföretagande ökat
med nästan 25 % mellan 2013 och 2014. Antalet nystartade företag gick från 21 företag 2013 till 26 nya företag
2014. Detta innebär att vi klättrade i den årliga kommunrankingen från en 261:a plats året innan till en 192:a plats
år 2014.

Samarbetet mellan kommunerna fortsätter trots nedlagt
bolag och minskade personella resurser. Framöver kommer dock fokus framförallt ligga på att stärka hela regionen, med Jönköping-Nässjö-Vaggeryd i spetsen, som Sveriges tredje bästa logistikläge. Ett samarbete som funnits
sedan den gemensamma satsningen på Emias transportmässa, Future Transport 2011.
Arbetet med projektet Konst-på-väg, som är en del av det
politiskt antagna gestaltningsprogrammet för LogPoint
South Sweden, fortskred under året och resulterade i en
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170 FYSISK PLANERING
Generera primärkarta utifrån beslut om verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp i omvandlingsområden
Under året har en förenklad kommunal primärkarta producerats för utvidgningen av Bondstorps samhälle. Utvidgningen är gjord utifrån tillkommande vatten- och avloppsverksamhetområdet i Bondstorp. Lantmäteriet
kommer att förbättra noggrannheten av fastighetsgränserna utifrån gjorda inmätningar.

272 LOKALSERVICE SKILLINGEHUS
Serviceenheten håller en hög nivå av service genom
att alla medarbetare i enheten är delaktiga och kunniga i arbetet på alla områden som enheten har ansvar för.
Vi uppnår en flexibilitet i verksamhetenmed att flera medarbetare är kunniga på flera områden som berör lokalservicen.
Inköp av nu teknisk utrustning har också bidragit till bättre
service.

Fysisk planering och samhällsutveckling ska ske i
öppen dialog med invånarna.
Översiktsplanen vann laga kraft 2014-04-28 efter att ha
varit överklagad till kammarätten. En plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) har tagits fram
under året. LIS-planen ska bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den gick under slutet av året ut på samråd.
Under samrådstiden hölls ett möte dit allmänheten och intresseföreningar i kommunen bjöds in för att diskutera
och lämna synpunkter på planen. Samrådstiden går ut
2015-01-13.

430 TURISTBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER
Antal besökare vid turismbyrån v 23-35 år 2014: 2811
personer. 2013 var antalet besökare v23-35 2703 personer.
Destinations- och turismarbetet fortsätter utvecklas i
samklang med kommunens strategier för tillväxt och
attraktion, med tydlig koppling till våra traditioner
inom möbler och design
•
Besökstavlorna (fem st placerade i Vaggeryd, Skil
•
lingaryd och Klevshult) friköpte. Text och bild lyfter
fram det som är unikt för platsen och varje skylt har
en låda med genomskinlig front för turistbroschyr och
besökskarta.
•
Besökskartan producerades helt i egen regi med införsäljning för de medverkande via näringslivskontoret
•
Turismbroschyren och besökskartan speglar
varandra grafiskt och kompletterar varandra innehållsmässigt
•

368 KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafiken utvecklas med nya bussturer på försök, med marknadsföring kopplad till boendeutvecklingen
De kompletterande bussturerna kvarstår och innebär
ökade möjligheter för kommunens invånare att ta del av
utbudet i Jänköping och Värnamo.
Kommunen arbetar aktivt för utformning och införande av närtrafik
Närtrafik har införts och ersätter den tidigare kompletteringstrafiken. Med närtrafiken kan de som bor på landsbygden med byadressplats och har mer än 1 km till
närmaste hållplats, resa tur och retur till en gatuadress i
någon av kommunernas tätorter (närtrafik gäller inte för
sommarstugeägare och turister). De kan även åka till
närmaste hållplats utefter någon av Länstrafikens busslinjer.
197 FÖRSÄKRINGAR
Dokumentation och diarieföring av skadehändelser
och tillbud skall ske i det nya systemet Platina.
Genom ekonomienheten dokumenteras ansvarsskador
alltså skador mot tredje man via ekonomienheten.
Även större egendomsskador dokumenteras av ekonomienheten, men tillbud och skador på fastigheter under
ett basbelopp dokumenteras av andra enheter

Besökstavlorna har friköps och sedan restaurerats av arbetsmarknadsenheten. Text och bild lyfter fram det som är unikt för
platsen och varje skylt har en låda med genomskinlig front för
turistbroschyr och besökskarta.

Alla verksamheter måste aktivt arbeta för att förebygga skador under självrisk, då dessa i väsentlig
grad påverkar kommunens kostnader. Viktigaste enheter i detta förebyggande arbete är Räddningstjänsten inklusive säkerhetssamordnare samt fastighetsenheten och teknisk verksamhet.
Ett ökat arbete under 2014 avseende riskhanteringsoch säkerhetsarbete under ledning av säkerhetssamordnare från Räddningstjänsten

Fortsätta vara delaktiga vid externa evenemang och
arbeta sträva efter både hög tillgänglighet och att arbeta uppsökande (som t.ex. gentemot Hapimag 2013)
Sommarens största evenemang i Vaggeryds kommun var
Diggiloo som lockade många besökare till Hooks Herrgård. Turistvärdar från kommunen fanns på plats med
besöksmaterial.

Nya rutiner är utarbetande under ledning av räddningstjänsten. Rörande förebyggande arbete se verksamhetsberättelse från Räddningstjänsten.

För gästerna på Hapimag ordnades särskilt anpassat
material på flera språk i form av

Försäkringsgivare från och med 2014
Nya avtal gäller från och med 2014-2016
Egendom och ansvar: Länsförsäkringar
Motorfordonsförsäkring: Länsförsäkringar
Olycksfallsförsäkring: Länsförsäkringar
Tjänstereseförsäkring: If

Möjligheten att tillsammans med några av de möbeltillverkande aktörerna få in företagens produkter i
t.ex. ”En rundtur i designens tecken” undersöks
Genom erbjudande i form av ”Guldkorn” erbjöd sju olika
aktörer inom turismnäringen till besök och upplevelser via
besökskartan, bland dem bland annat Skillingaryds Design Center, Pålskogs Smide och Hooks Herrgård.
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Möjligheten att fördjupa samarbetet gentemot handeln undersöks tillsammans med näringslivsrådet
Med kommunen som avtalspart gentemot företaget Nordic Travel ges den lokala turismnäringen möjlighet att erbjuda försäljning och bokningsbara erbjudanden online
direkt på kommunens turismsida via systemet City Break.
Vid en föreläsning med Nystedts Hysky Tur & Natur före
sommaren gavs inspiration för hur aktörerna kan få mervärde och bli delaktiga i Smålands Turisms kampanjsatsningar genom att samverka med varandra om paketerbjudanden i City Break.

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, som är för
Jönköpings, Vaggeryds, Mullsjö och Habo kommuner,
Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen,
finansierar projekt som syftar till att enskilda ska få stöd,
hjälp, rehabilitering etc. för att nå egenförsörjning. Fyra
individer aktuella vid IFO har deltagit i Enter, ett av de av
förbundet finansierade projekten.

I framtagandet av besökskartan exponerades den lokala
handeln inom ramen för leaderprojektet ”Handelsplats
göra skillnad”. Kommunen är positiv till att även fortsättningsvis söka synergier som stödjer handeln i koppling till
besökskartan och besökstavlorna.

758 FLYKTINGMOTTAGNING
Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet med att ge
flyktingarna en anställning, via de arbetsmarknadspolitiska åtgärdena, för att fler ska få arbetslivserfarenhet, referenser och tillgång till det sociala nätverk
som samhället erbjuder

Enkätundersökningar ska genomföras för att få klienternas uppfattning om bemötande och kvalitet i insatser.

Kommunen verkar tillsammans med näringslivet för
att i anslutning till turistbyrån presentera aktörer och
produkter med koppling till möbler och design
Möjligheterna för detta belystes vid ett antal möten med
olika aktörer och flera av de lokala möbeltillverkarna var
positiva till att avtala om försäljning och exponering av
sina produkter lokalt. Utrymmet för verksamheterna i anslutning till turistbyrån sätter dock begränsningar och gör
att dessa tankar i nuläget inte kunnat realiseras.

Avtalet med Migrationsverket innebär att kommunen förbinder sig att ta emot 25 flyktingar som anvisas från migrationsverket och 10 som bosätter sig på egen hand.
Under 2014 har totalt 25 flyktingar kommit till kommunen.
Alla vuxna nyanlända flyktingar ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och kommunen ansvarar för att
det finns bostäder att anvisa. För samtliga som kommit
2014 har bostadssituationen löst sig på ett bra sätt.

444/471 FRITIDS- OCH
KULTURVERKSAMHETSLOKALER
Fortsätta verka för en högre nyttjandegrad
av lokalerna i Skillingehus för t.ex. seminarier och
konferenser
Kostnad för att utrusta Teatersalongen med projektorsutrustning ses över av kommunledningskontoret i syfte att
bedöma om denna kompletterande utrustning av lokalen
skulle kunna generera högre grad av användning.

Att notera är att sju personer har tackat nej till en erbjuden 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.
När det gäller välfärdsanställningar har ungefär hälften av
jobbet tillsatts med personer med flyktingbakgrund. För
denna grupp är det ett bra sätt att visa vad man kan men
även tillfälle att prata och lära sig svenska. Gruppen får
också tillfälle att knyta kontakter som ger möjlighet till referenser som i dagens arbetsmarknad är viktiga, speciellt
i en mindre kommun. Men för den arbetsplats som får en
extra resurs blir det också ett mervärde att lära känna en
person från en annan kultur.

752 FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Förbättringsarbete ska genomföras för att öka andelen som når egenförsörjning.
Mål uppfyllt genom planering för välfärdsanställningar. Effekterna kan mätas först under 2015.
Budgetmässigt ligger kostnaden för det ekonomiska bistånd som utbetalas till enskild sedan 2010 under kommunstyrelsen. Individ- och familjeomsorgen utför biståndsbedömningen på delegation från kommunstyrelsen
och ansvarar för handläggning, planering och uppföljning
av insatser.
Antal hushåll
2013
228 varav 20 % under 25 år
2014
245 varav 25 % under 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.
Det finns struktur för samverkan i individärenden med
AME (kommunens arbetsmarknadsenhet), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vårdcentralerna och
kommunpsykiatrin. IFO och AME har haft strukturerad
samverkan runt 26 individer.
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DRIFTREDOVISNING, TKR

Budget 2014

Bokslut 2014

Avvikelse

Bokslut 2013

Bokslut 2012

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunledningskontor
IT-kommunikation och televäxel
Fastighetsförvaltning
Arbetsmarknadsåtgärder
Flyktingmottagning
Försörjningsstöd
Fysisk planering
Kollektivtrafik
Övrig verksamhet

470
3 601
18 982
6 477
0
6 336
2 077
7 771
1 233
416
11 488

676
3 970
17 972
5 946
0
5 669
1 589
9 690
1 011
468
9 995

-206
-369
1 010
531
0
667
488
-1 919
222
-52
1 493

569
3 505
17 097
6 067
-1 000
6 033
2 133
9 286
828
1 235
10 062

465
3 463
17 097
5 371
-129
5 119
3 972
8 814
1 597
1 709
9 624

TOTALT

58 851

56 986

1 865

55 815

57 102

NYCKELTAL
Antalsuppgifter:
Manuella leverantörsfakturor
Scannade leverantörsfakturor
Elektroniska fakturor
Elektroniska beställningar
Bokföringsorder
Elektroniska Bokföringsorder
Dagrapportsposter
Allmän fakturering antal
Ramavtal samt övriga avtal
Upphandlingar
Diarieförda ärenden
Beräknade löner

Bokslut
2014
2 654
12 367
18 206
3 270
1 089
2 334
2 441
40 817
358
64
594
19 074

Bokslut
2013
2 536
14 554
13 113
2 795
1 068
2 311
2 736
41 465
325
41
492
17 853
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Bokslut
2012
2 157
16 070
10 329
2 640
1 145
2 142
2 849
41 741
307
49
547
19 022

Bokslut
2011
2 205
16 615
9 910
2 700
1 039
1 989
2 959
42 464
301
40
649
19 868

Bokslut
2010
2 993
17 670
7 180
2 730
1 059
1 901
3 174
41 127
325
50
720
21 065

Verksamhetsberättelse Räddningstjänst
Ordförande: Berry Lilja (s)
Förvaltningschef: Fredrik Björnberg
Antal anställda: räddningstjänst deltid: 34
Antal årsarbetare adm. 4
Nettokostnad totalt: 9 802 tkr.
Nettokostnad per invånare:741 kr.

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag

Bokslut
2014
+1 251
-10 417
-9 166
-64
-572
-9 802
+10 041

Budget
2014
+1 408
-10 807
-9399
-65
-577
-10 041
+10 041

Bokslut
2013
+1 680
-11 094
-9 414
-89
-649
-10 152
+10 062

Bokslut
2012
+1 622
-10 573
-8 951
-70
-497
-9 518
+9 571

+239

0

-90

+53

ÅRETS RESULTAT
RÄDDNINGSTJÄNSTENS UPPGIFTER
Kommunen har en lagstadgad uppgift att förebygga
bränder och andra olyckor samt kunna ingripa vid inträffade olyckor. Kommunfullmäktige har uppdragit åt
räddningstjänsten att arbeta med detta samt att genom
avtal med Region Jönköpings län inom Vaggeryds
kommun åka på hjärtstoppsassistans. Dessutom har
räddningstjänsten en samordnande roll kring säkerhetsoch krisberedskapsfrågor. Vidare ska räddningstjänsten
arbeta med utbildning, rådgivning och information gällande brand-, risk- och säkerhetsfrågor till allmänheten
och inneha kommunens expertroll inom dessa områden.

Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv
kommun att leva, bo och verka i.
Genom det politiskt givna uppdraget har räddningstjänsten under 2014 på flera fronter arbetat med kommunens både faktiska och upplevda trygghet.
RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÖVERGRIPANDE
MÅLUPPFYLLELSE
Den enskildes egen förmåga stärks genom utbildning och information
Räddningstjänsten har under 2014 mött motsvarande
nästan 10% av kommunens befolkning i samband med
utbildnings- och informationsinsatser.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS BIDRAG TILL ATT
UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES
ÖVERGRIPANDE MÅL
Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas
av öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för
kommunen och dess invånares bästa.
Räddningstjänsten har under 2014 varit en aktiv del i
flertalet samverkanssammanhang för att skapa en god
omvärldsanalys.

Ett brett och samordnat förebyggande arbete mot
brott. olyckor och kriser sker
Räddningstjänsten har under 2014 varit en aktiv del i
RäddSam F, F-samverkan, kommunens säkerhetsgrupp, lokalt brottsförebyggande råd samt kommunens
grupp för psykiskt och socialt omhändertagande
En god förmåga att agera vid inträffade olyckor och
kriser upprätthålls
Räddningstjänsten har under hela 2014 upprätthållit
beslutad beredskapsnivå för den utryckande verksamheten. Genom samverkan har räddningstjänsten tillgång till nödvändiga specialresurser/-kompetenser.

All kommunal handläggning skall ske effektivt och
snabbt präglat av en hög serviceanda med respekt
för lag och förordning.
Räddningstjänsten har dygnet runt en tillgång på sakkompetens inom räddningstjänstens fackområden för
såväl akuta händelser som frågor av myndighetsart.
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Samverkan med andra myndigheter, organisationer
och näringsliv sker
Räddningstjänsten har under 2014 varit en aktiv del i
flertalet samverkanssammanhang vilka mer i detalj
återges nedan.

För att hålla en hög kvalitet på rutiner och policys inom
räddningstjänstens skadeavhjälpande verksamhet sker
utveckling, framtagande och uppföljning av sådana i
samverkan med övriga räddningstjänster i länet
INTERN KONTROLL
Den övnings- och utbildningsverksamt som bedrivs
inom räddningstjänsten för den utryckande personalen
registreras. Kompetenser som har ett förfallodatum följs
fortlöpande upp.
Räddningstjänstens ekonomi följs fortlöpande upp mot
antagen budget.

Tillsyn och kontroll av särskilt farliga verksamheter
genomförs
Räddningstjänsten har under 2014 genomfört tillsyn
enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.
Ständig förbättring genom uppföljning och analys
sker
Räddningstjänsten har under 2014 en kontinuerlig uppföljning av genomförda räddningsinsatser, tillsyns- och
rådgivningsverksamhet och arbetar i linje med kommunens övergripande kvalitetsarbete.

VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Räddningstjänst
Utbildning och information till 4 % av kommunens
invånare
Räddningstjänsten har under 2014 mött motsvarande
nästan 10% av kommunens befolkning i samband med
utbildnings- och informationsinsatser.53% av dessa var
kvinnor och 47% män. Allmänheten har utbildats i att
kunna hantera akuta situationer i samband med brand
och sjukdomstillstånd. Delar av kommunens egen personal har genomgått en övergripande säkerhetsutbildning (se nedan).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013
Under våren valde dåvarande räddningschef att flytta till
motsvarande tjänst i Sävsjö kommun. Efter rekrytering
tillsattes Fredrik Björnberg som ny räddningschef. Hans
tjänst blev då vakant varför ett nytt rekryteringsbehov
uppstod. Efter sommaren tillsattes David Högberg på
tjänsten som stf räddningschef.
Vid den omfattande skogsbranden i Västmanland under
sommaren 2014 fick RäddSam F en förfrågan om att
delta i släckningsarbetet. I fyra omgångar under nio
dygn skickades personal och materiel till branden.
Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun deltog med
personal.
Till skillnad från den stora branden i Västmanland har
Vaggeryds kommun under 2014 varit förskonad från
behov av större räddningsinsatser.
Inom vår utbildningsverksamhet har räddningstjänsten
haft två större satsningar under 2014. Dels har allmänhet i Bondstorp utbildats i hjärt-lung-räddning och användning av hjärtstartare. Dessutom har en säkerhetsutbildning av kommunens egen personal påbörjats.
Målet är att all kommunal personal ska ha genomgått
denna utbildning och under 2014 har 222 personer
utbildats.

Uppgradera systematiskt säkerhets-/brandskyddsarbete och stödja förvaltningarna i detta
arbete
Under 2104 har delar av kommunens egen personal
genomgått en övergripande säkerhetsutbildning som
innehållit moment kring såväl brand, olyckor som allmänna säkerhetsfrågor med avseende på kommunens
olika verksamheter. Räddningstjänsten har också påbörjat en uppgradering av kommunens säkerhetsgrupp.
Varje enskild brandman skall öva 60 timmar/ år.
I genomsnitt har varje brandman övat 60 timmar under
2014. Övningarna har innehållit de olika moment som
brandmannen har att hantera (brand, trafikolycka, sjukvård etc).
Förvaltningen skall samverka inom RäddSam F , FSamverkan och näringsliv.
Räddningstjänsten har under 2014 varit en aktiv del i
RäddSam F, F-samverkan, kommunens säkerhetsgrupp, lokalt brottsförebyggande råd samt kommunens
grupp för psykiskt och socialt omhändertagande. Via
räddningstjänsten deltidsorganisation finns en fortlöpande kommunikation med det lokala näringslivet.
Dessutom stöttar räddningstjänsten näringsliv, organisationer och kommunens verksamheter med rådgivning.

EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
Räddningstjänsten redovisar ett överskott för 2014 med
132 tkr. Det har varit ett år präglat av få stora kostnadsdrivande räddningsinsatser samt vakanser inom heltidsorganisationen. Då den absolut största delen av
räddningstjänstens driftbudget utgörs av personalkostnader är detta förklaringen till det positiva resultatet.
När det gäller befolkningsskydd och krisberedskap
redovisas för 2014 ett överskott med 107 tkr. Även
inom detta område har heltidsorganisationen haft vakanser som förklarar resultatet.
Samtliga vakanser är till 2015 återbesatta varför räddningstjänsten inte förväntar sig motsvarande resultat för
de kommande åren.

Tillsyn enligt fastlagd tillsynsplan gällande Lagen
skydd mot olyckor och Lagen extra ordinära händelser.
Under 2014 har räddningstjänsten inte nått upp till fastlagd tillsynsplan. Detta beror på att tjänster under delar
av året har varit vakanta då personalbyte skett på såväl
räddningschefsposten som stf. räddningschefsposten.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA
OHÄLSOTALEN
För att kontinuerligt arbeta förebyggande med personalens hälsa har samtliga av räddningstjänstens medarbetare möjlighet att träna på arbetstid. Dessutom genomgår allt personal i utryckningstjänst årligen för rökdykningsmomentet lagstadgade läkarundersökningar
samt genomför två gånger per år lagstadgat konditionstest.

Att införa ett kvalitetsarbete i linje med visions-och
värdegrundsarbetet i kommunen under 2014
Räddningstjänsten har under 2014 påbörjat ett kvalitetsarbete genom initial kartläggning av verksamhetens
olika processer.
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FRAMÅTBLICK
Räddningstjänsten har fortsatt en omvärld och verksamhet stadd i snabb förändring där nya hot och risker
måste kunna hanteras.
På lokalt plan ser räddningstjänsten utmaningarna med
kompetensförsörjningen av vår deltidsorganisation.

Befolkningsskydd och krisberedskap
Under 2014 har beredskapssamordnaren varit föräldraledig. Den tillsatta vikarien fick tidigt under sitt vikariat
annan anställning varför tjänsten har varit vakant under
stor del av året. Ambitionsnivån för verksamheten har
därför tvingats till anpassningar. Detta till trots har
räddningstjänsten deltagit i de länsgemensamma forum
som behandlar befolkningsskydd och krisberedskap.

Detta är av avgörande betydelse för vår operativa förmåga.
Räddningstjänsten har behov av att genomgripande
analysera framtida organisationsmöjligheter för att möta
ovan angivna rekryteringsutmaningar i kombination
med nedan angivna förändringar i omvärlden. Vilka
organisationsformer utöver de traditionella hel- och
deltidsformerna kan tillskapas för att möta framtiden?
På det regionala planet ser räddningstjänsten ett behov
av att fortsätta och utveckla den samverkan som finns
mellan olika krishanterande organisationer. Detta för att
möta framtida kriser på ett effektivt sätt.
På ett nationellt plan ser räddningstjänsten att flera
utretningar, bl.a. utredningarna efter den stora skogsbranden i Västmanland samt alarmeringsutredningen
som bl.a. tittar på 112-funktionen, kan komma att medföra stor påverkan på räddningstjänstens arbete de
närmaste åren
På det internationella planet ser räddningstjänsten att
utvecklingen i bl.a. Ukraina och de ökade militära hoten
kommer att sätta ett förnyat fokus på det civila samhällets beredskap samt förmåga att hantera eventuella
militära kriser.

Ett av dessa forum har hanterat skyfallskartering av
länets tätorter. Vidare har systemet för utomhusvarning
i kommunen moderniserats med anslutning för styrning
via radiokommunikationssystemet Rakel.

Sotningsverksamhet
Från årsskiftet 2013/2014 har kommunen en ny entreprenör för brandskyddskontroll och rengöring, GÖSAB.
Övergången har inneburit en hel del administrativa
problem för den nye entreprenören varför den konkreta
brandskydds- och rengöringsverksamheten inte kunde
påbörjas direkt. Av fristade/planerade rengöringar har
67% genomförts.
Under året har kommunen fått in en stor mängd ansökningar om att antingen själv stå för rengöringen av sin
eldstad eller låta någon annan än den av kommunen
upphandlade entreprenören göra det. Ansökningarna
har behandlats av räddningstjänsten

DRIFTREDOVISNING, TKR

Budget 2014

Bokslut 2014

Avvikelse

Bokslut 2013

Bokslut 2012

Räddningstjänst
Befolkningsskydd och
krisberedskap

10 031

9 899

132

10 149

9 528

10

-97

107

3

-10

TOTALT

10 041

9 802

239

10 152

9 518
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RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATSER
Antal händelser per olyckstyp
Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Automatlarm ej brand
I väntan på ambulans/hjärtstopp
Trafikolycka
Utsläpp av farligt ämne
Stormskada
Vattenskada
Drunkning/ -tillbud
Förmodad räddning
Förmodad brand
Falsklarm brand, uppsåtlig
Annat uppdrag
Totalt antal insatser

2014 2013 2012 2011 2010
17
18
32
23
28
10
32
19
27
37
64
62
58
72
62
12
18
14
6
5
45
51
66
46
76
10
7
3
6
7
1
0
0
1
0
7
2
2
9
4
1
1
0
1
0
7
10
4
6
10
11
16
9
8
18
0
0
0
3
2
29
29
14
31
38
214 246 221 239 287

Antal händelser per område
Stationsområde Vaggeryd
Stationsområde Skillingaryd
Till annan kommun
Totalt antal insatser

2014 2013 2012 2011 2010
106 136 108 131 157
99
97
97
83
99
9
13
16
25
31
214 246 221 239 287

Antal utryckningar per styrka
Räddningsstyrka Vaggeryd
Räddningsstyrka Skillingaryd

2014 2013 2012 2011 2010
124 160 138 144 178
123 131 134 111 152

NYCKELTAL INOM RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAMHET
Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2014
2014
2013
2012
2011
2010

Släck- och räddningshjälp, tkr:
Från andra kommuner
Till andra kommuner

170
73

180
100

224
111

148
88

132
63

206
68

Insatstid räddningsstyrka:
1:a timma
Följande timmar
Ob-ersättning 1:a timma
Ob-ersättning följande timmar

1035
693
583
489

1 220
1 000
575
600

1 320
1 177
631
741

1 189
1 233
664
775

1 186
797
627
490

1 448
967
674
586

Antal utbildade

1286

528

1058

1075

606

340

741 kr

759 kr

768 kr

724 kr

660 kr

692 kr

Nettokostnad per innevånare
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Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet
Ordförande: Besim Matoshi (s)
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren
Antal årsarbetare: 27,95
Nettokostnad totalt: 27 915 tkr
Nettokostnad per invånare: 2 110 kr

Markberedning Kvarnen, Vaggeryd

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag

Båramo-bron

Återvinningscentralen, Vaggeryd

Bokslut
2014
+48 988
-62 334
-13 346
-6 938
-7 631
-27 915
+29 067

Budget
2014
45 736
-58 913
-13 177
-6 861
-9 029
-29 067
+29 067

Bokslut
2013
+46 114
-56 201
-10 087
-8 063
-9 495
-27 645
+28 206

Bokslut
2012
+50 417
-61 141
-10 724
-7 800
-8 981
-27 505
+27 254

1 152

0

+561

-251

ÅRETS RESULTAT

HELÅRSRESULTAT
tkr
Skattefinansierad verksamhet
+697
Vatten och avlopp (taxefinansierad)
+380
Renhållning (taxefinansierad)
+75
Totalt
+1 152
TEKNISKA UTSKOTTETS UPPGIFT
Tekniska utskottet ansvarar för kommunens gator och
vägar, järnvägar, allmänna platser och torg, parker och
planteringar, lekplatser, dricksvatten- och avloppsanläggningar, 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.

och Vaggeryd har pågått under hela året. På grund av
utbyggnaden av VA-verksamhetsområdet och tidigare
kapacitetsbrist har en ny råvattenbrunn anslutits i
Bondstorp.
Leverera hållbar kommunalteknisk service med
långsiktigt socialt och ekonomiskt samhällsperspektiv.
Utifrån tillgängliga medel för kommunalteknisk service
eftersträvas ständigt bättre effektivitet med hög serviceanda. Merparten av tekniska utskottets ansvar är i
grund och botten miljöförbättrande åtgärder såsom till
exempel sophämtning och kommunala VAverksamhetsområden. Samtidigt 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 samhällsplanering i trafik- och fysisk miljö.
Kommunens övergripande mål att vara en god och
attraktiv kommun att leva, bo och verka i genomsyrar
tekniska utskottets arbete där beslut fattas i dialog
mellan allmänheten och de anställda. Det gäller till
exempel utbyggnaden av gång- och cykelvägar och
framtagande av aktivitetspolicy. Barnens behov i offentliga miljöer har vägts in.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
Nytt kommunalt VA-verksamhetsområde har byggts i
Åker för att minska de enskilda avloppsanläggningarnas
negativa inverkan på miljön.
Arbetet med att utöka VA-verksamhetsområdet för
Bondstorp har påbörjats under året bland annat genom
att ledningsrätter har bildats. I samband med utbyggnaden har också ny råvattentäkt kopplats in, vilket har
inneburit att kapacitetsbristen är eliminerad.
För att säkra råvattentillgången har provpumpning för
ny vattentäkt gjorts i Vaggeryd vid Västra strand.
För att öka intermodaliteten och minska miljöbelastningen av företagens transporter har investeringar
gjorts på Båramo kombiterminal tillsammans med Tillväxtverket. Träslipers har ersatts med betongslipers i
befintliga spår. En parallellväg har byggts för att sära på
truckar och lastbilar, samt försetts med refuger och
säkerhetsskydd för chaufförernas säkerhet vid lastning
och lossning. En spolplatta med oljeavskiljare har
byggts på området.

Utveckla våra offentliga miljöer där grönområden
och vattendrag tas tillvara för att skapa ökad attraktivitet.
Tekniska utskottet har strävat efter att utveckla offentliga miljöer där grönområden och vattendrag tas tillvara
för att skapa ökad attraktivitet genom bland annat röjningsinsatser kring vattendragen i Vaggeryd.
Säkra tillgången på dricksvatten av hög kvalitet och
med säker hantering.
Arbetet med att hitta säkra vattentäkter för Skillingaryd
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VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Gemensam teknisk administration
Utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån
kommunens vision
Regelbundna dialogmöten med fokus på förbättringar
genomförs inom tekniska kontorets alla enheter. Förbättringsåtgärder genomförs succesivt i verksamheten.
Ett utvecklingsarbete genomfördes för att forma mötesstrukturen inom tekniska kontoret i syfte att anpassa
den till respektive grupps behov. Skapandet av gruppernas möteskultur bedöms fortsätta under en längre
tid. Tekniska kontorets medarbetare deltar regelbundet i
kommunens övergripande utvecklings- och kvalitetsarbete.

Efter ett dammbrott vid kvarnen i Vaggeryd har berörd
fordonstrafik tvingas använda en gång- och cykelvägssträcka då bron inte håller för fordonstrafik längre. Bron
åtgärdas under kommande år.
Beslut om förbud för tung genomfartstrafik genom tätorterna Skillingaryd och Vaggeryd har fattats och genomförts genom omskyltning.
Efter upphandling har nya entreprenörer börja samla in
hushållens sopor och tömma slambrunnar. Efter vissa
smärre inkörningsproblem har entreprenaderna sedan
fungerat väl. Insamlingsentreprenaden har option för
införande av insamling av matavfall och hushållsnära
tidnings- och förpackningsinsamling (FTI).

Införa digital synpunktshantering
Ett formulär för felanmälan och synpunkter till tekniska
kontoret har publicerats på kommunens webbplats.

EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
Resultatet för den skattefinansierade tekniska verksamheten genererar ett överskott på +697tkr. I huvudsak beror det positiva resultatet på färre vintervägsinsatser än beräknat under året.

Allmän markreserv
5% ökade röjnings- och gallringsinsatser.
Under 2014 har röjningsinsatserna ökat med 18 % (5
Ha). Gallringsinsatserna var dock något lägre än föregående år. Röjning av kommunal mark runt Hjortsjön
genomfördes under hösten 2014. Underhållsgallring är
genomförd i Stigamo. Målet kommer att uppnås.

Helårsresultatet för VA-verksamheten blev +380tkr.
Under hela året har återhållsamhet gällt för att reducera
ett befarat negativt helårsresultat. Inga större haverier
har skett och vattenledningarna har inte behövt luft- och
vattenspolas under året.

Gator och vägar
Bygga mer än 500 meter cykelväg per år.
Omkring 520 meter gång-och cykelväg har anlagts
längs Smedbygatan och 240 meter längs Ödestuguvägen i Vaggeryd.

Renhållningen gav ett mindre överskott på +75tkr, vilket
i praktiken är i nivå med budget
Årets resultat tillförs respektive resultatregleringsfond.
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA
OHÄLSOTALEN
Personalpolitiken ska präglas av dialog där medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kompetens tas
tillvara.
Under året har regelbundna personalmöten genomförts
i de olika arbetsgrupperna. Där har det egna förbättringsarbetet varit ett stort fokusområde. Därutöver samlas hela tekniska kontoret vid några tillfällen om året för
att utbyta information och erfarenheter.

Genomföra hastighetsöversyn som resulterar i en
hastighetsplan
Hastighetsöversyn är genomförd och ett förslag till
hastighetsplan har godkänts av tekniska utskottet.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till tekniska
kontoret för en kostnadsredovisning och till partigrupperna innan beslut.
Anlägga cykelväg Skillingaryd – Tofteryd.
Ett tidigt markägarsamråd har hållits där det framkom
att markägarna var villigt inställda att nå uppgörelse för
markupplåtelse för GC-vägen förutsatt att hela sträckan
mellan Skillingaryd–Tofteryd byggs samtidigt. Formellt
har Försvarsmakten avvisat GC-trafik över skjutfältet
med motiveringen att det är farligt. Efter antagen översiktsplan kom ett särskilt förordnade från Försvarsmakten genom Länsstyrelsen angående skjutfältet. Kommunen avser att återuppta dialogen med försvarsmakten angående GC-trafik över skjutfältet. En mindre del
av byggnationen är genomförd mellan väg 650 och
Linnerydsbadet genom en breddning av vägen för en
säkrare trafikering för oskyddade trafikanter. Detaljprojektering och kostnadsberäkning för projektet är genomförd. Markförhandling med berörda fastighetsägare har
påbörjats.

Efter sommaren införde kommunen ett nytt intranät där
tekniska kontoret har varit aktiva för att sprida information om den egna verksamheten. Flera grupper skapades för att underlätta kunskapsutbytet i de olika arbetsgrupperna.
Mötesstrukturen i form av arbetsplatsträffar, driftmöten
och ledningsgruppsmöten diskuterades under hösten
och en något förändrad mötesstruktur införs 2015.
Detta har gjorts för att bättre möta kommunens visionsoch kvalitetsarbete samt öka dialogen mellan medarbetarna.
INTERN KONTROLL
Kontrollerna har genomförts utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö.
Tekniska utskottet beslutade 2012 att ha dels tjänsteoch kvalitetsgarantin kring snöröjning och dels lokala
trafikföreskrifter som kontrollmoment 2014. Kontrollerna
har gjorts utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö.
Kontrollen visade att snöröjningen har skett i enlighet
med tjänste- och kvalitetsgarantin under 2014. Kontrollen av de lokala trafikföreskrifterna visade på två mycket små brister när det gäller vägmärken.

Minska den tunga trafiken genom tätorterna.
Beslut om förbud för tung genomfartstrafik genom tätorterna Skillingaryd och Vaggeryd har fattats och genomförts.
Parker och lekplatser
Ta fram en plan för att utveckla lekplatserna med
förbättrad tillgänglighet.
Förslag på en lekplatspolicy har tagits fram och lämnats
till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till tekniska kontoret för att göra om lekplatspolicyn till en policy för aktivitets- och lekplatser.
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Enskild väghållning
Bibehålla bidragsnivån för vägunderhåll av enskilda
vägar.
Bidragsnivån är oförändrad.

där erfarenhet och tjänster utbyts.
Återvinning
Översyn av öppettider för ökad servicenivå på återvinningscentralen
Översynen har genomförts och medfört en övergång till
lördagsöppet under hela året. Det är en dubblering av
antalet dagar med lördagsöppet jämfört med tidigare.
Servicenivån har förbättrats väsentligt.

Vattenförsörjning
Påbörja arbetet med en VA-plan som prioriterar och
beskriver underhållsåtgärder och förnyelsebehov
med perspektiv på en långsiktig vattenförsörjning.
Projektplan har fastställts, projektgrupp har utsetts och
det egentliga arbetet med en VA-översikt har påbörjats.

Sidoordnad verksamhet, renhållning
Utveckla samarbetet med andra kommuner inom
renhållningen för att möta framtida krav och behov.
Under året har en utredning om sammanslagningen av
renhållningsverksamheterna i Habo, Mullsjö, Jönköping,
Värnamo, Gnosjö, Gislaved och Vaggeryd presenterats.
Inriktningsbeslut fattas successivt i de olika kommunernas kommunstyrelser.

Säkra dricksvattentillgången genom att söka nya
vattentäkter i Skillingaryd, Vaggeryd och
Bondstorp.
Arbetet med att säkra råvattentillgången för Skillingaryd
och Vaggeryd pågår. I Bondstorp har en ny råvattenbrunn anslutits.
Möjliggöra nyanslutningar till kommunalt vattenverksamhetsområde.
Anslutningen av samtliga fastigheter i Åker till kommunalt VA har gjorts i enlighet med länsstyrelsens föreläggande. Förberedelser för att kunna genomföra motsvarande arbete i Bondstorp under 2015 har påbörjats.
Nyanslutningar i mindre omfattning har även skett i
Skillingaryd och Vaggeryd tätorter kontinuerligt under
året.

Ett informellt samarbete finns med VESU (Vetlanda,
Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge), numera Avfall Småland,
där erfarenhet och tjänster utbyts.
FRAMÅTBLICK
De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas delvis av konjunkturläget och delvis av politiska beslut.
Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att
kommande mandatperioder kommer att ge en utbyggnad av allmänna järnvägsspår, gång- och cykelvägar,
nya och växande industriområden samt bostadsområden.

Rening av avloppsvatten
Påbörja arbetet med en VA-plan som prioriterar och
beskriver underhållsåtgärder och förnyelsebehov
med perspektiv på en långsiktig avloppshantering.
Projektplan har fastställts, projektgrupp har utsetts och
det egentliga arbetet med en VA-översikt har påbörjats.

Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna för offentliga miljöer såsom parker, torg och lekplatser, ställer krav på kommunen att genomföra förbättringsåtgärder.

Successivt förstärka dagvattennätet för att klara de
regnvattenmängder som är ett resultat av klimatförändringar.
Inga åtgärder har gjorts under året. Större åtgärder
planeras inom VA-planearbetet och miljöprogrammet.

Volymökningarna kommer att kräva resurser och medför ökade krav på prioriteringar inom de tekniska verksamheterna. Normalt effektiviseras verksamheten för
att klara mindre tillkommande åtaganden med förbättrad teknik och effektivare maskiner.

Möjliggöra nyanslutningar till kommunalt avloppsverksamhetsområde.
Anslutningen av samtliga fastigheter i Åker till kommunalt VA har gjorts i enlighet med länsstyrelsens föreläggande. Förberedelser för att kunna genomföra motsvarande arbete i Bondstorp under 2015 har påbörjats.
Nyanslutningar i mindre omfattning har även skett i
Skillingaryd och Vaggeryd tätorter kontinuerligt under
året.

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 kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen underhålls i motsvarande grad som förslitningarna.
Annars tappar kommunens infrastruktur i värde. Om
värdebortfall uppstår medför detta också försämrad
service mot kund.

Besiktning och mätning
Öka kundernas möjligheter till självservice
Servicenivån ökar successivt sedan den nya typen med
fjärravlästa vattenmätare började installeras 1 januari
2013. Efter 2015 beräknas samtliga vattenmätare i
Skillingaryd vara utbytta, vilket möjliggör tätare och
enklare avläsning. I samband med inkoppling till kommunalt VA i Åker installerades denna mätartyp.

En del av tekniska utskottets kostnader är energikostnader (el, diesel, bitumen m.m.). Utvecklingen av energiprisläget och omställning till bättre energiutnyttjande
har betydelse för den framtida kommunala servicenivån
och en minskad miljöbelastning.
Problematiken med brunt dricksvatten (järn och
mangan) har kommit med tätare intervaller. I huvudsak
är problemet störst i Vaggeryd och Bondstorp. Kostnaderna för renspolning av vattennätet motsvarar kostnaderna för ett vattenverk med järn och manganavskiljning. När långsiktig placering av vattentäkterna är avgjorda kommer vattenverk med järn- och manganavskiljning kunna förverkligas. Kommunen anses generellt
ha ett mycket gott vatten med bra kvalitét och kapacitet.
Abonnenter som drabbas av brunt vatten tappar förtroendet för vattenkvaliteten och anser vattnet som icke
drickbart.

Bortforsling av avfall
Utveckla samarbetet med andra kommuner inom
renhållningen för att möta framtida krav och behov.
Under året har en utredning om sammanslagningen av
renhållningsverksamheterna i Habo, Mullsjö, Jönköping,
Värnamo, Gnosjö, Gislaved och Vaggeryd presenterats.
Inriktningsbeslut fattas successivt i de olika kommunernas kommunstyrelser.
Ett informellt samarbete finns med VESU (Vetlanda,
Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge), numera Avfall Småland,
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DRIFTREDOVISNING, TKR

Budget 2014

Bokslut 2014

Avvikelse

Bokslut 2012

Bokslut 2012

Gemensam administration
Förråd
Allmän markreserv
Gator och vägar
Enskild väghållning
GS-personal
Maskiner och bilar
Parker och lekplatser
VA-verksamhet
Avfallshantering
Övrig verksamhet

390
435
3278
18 025
1 995
-112
-332
3 798
0
0
1 590

477
434
3748
16 261
1 808
-47
-564
4 389
-380
-75
1 864

-87
1
-470
1 764
187
-65
232
-591
380
75
-274

272
-36
4 518
16 631
1 591
-450
-743
3 895
303
-256
1 920

288
-103
3 687
17 396
1 752
-771
-579
4 215
577
-98
1 141

TOTALT

29 067

27 915

1 152

27 645

27 505

NYCKELTAL
TEKNISK VERKSAMHET
Antal torgplatser
Nettointäkt per torgplats, kr

Bokslut
2014
5
-10 000

Budget
2014
6
50

Bokslut
2013
6
1 000

Bokslut
2012
6
833

Bokslut
2011
6
50

4 860
675

4 860
595

4 850
569

4850
587

4 500
609

Nettokostnad gator och vägar, tkr
Nettokostnad per invånare, kr

16 262
1 232

18 025
1 366

16 631
1 260

17 295
1 330

14 875
1 144

Antal gårds- och vägbelysningar
Nettokostnad per belysning, kr

1 150
1 398

1 150
1 304

1 150
1 257

1 150
1 255

1 150
1 305

Enskilda vägar utan statsbidrag
Nettokostnad per väg, kr
Bidragsberättigad väglängd, km
Nettokostnad per km, kr

118
1 695
62
3 226

118
2 119
62
4 032

118
1 229
62
2 339

118
1 593
62
3 032

118
1 534
62
2 919

Enskilda vägar med statsbidrag
Nettokostnad per väg, kr
Bidragsberättigad väglängd, km
Nettokostnad per km, kr

92
18 935
270
6 452

92
18 967
270
6 563

92
11 935
270
4 067

92
17 000
270
5 793

92
12 826
270
4 370

500 000
8,78
333
81
158
636 297

500 000
7,85
302
81
157
680 000

500 000
7,79
295
78
145
666 637

500 000
8,43
324
78
145
679 835

500 000
5,90
227
78
145
704 000

Antal kommunala ljuspunkter
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad

2

Parkmark och grönområden, yta m
2
Nettokostnad per m , kr inkl. kapital och lekplats
Nettokostnad per invånare
Dagvattenledningar, km
Vattenledningar, km
3
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m
Avloppsledningar, längd, km
3
Behandlat avloppsvatten. m
Kostnadstäckningsgrad VA
Hushålls-& hushållsliknande avfall till
förbränning, ton

143
142
133
133
133
1 099 702 1 275 000 1 002 474 1 176 524 1 196 000
100%
100%
99%
97%
97%

2 317
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2 350

2 567

2 233

2 211

Verksamhetsberättelse Kommunrevisionen
Ordförande: Daniel Paulsson (fp)
Nettokostnad totalt 744 tkr
Nettokostnad per invånare 57 kr

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag

Bokslut
2014
0
-744
-744
0
0
-744
+700

Budget
2014
0
-700
-700
0
0
-700
+700

Bokslut
2013
0
-564
-564
0
0
-564
+700

Bokslut
2012
0
-681
-681
0
0
-681
+700

-44

0

+136

+19

ÅRETS RESULTAT
KOMMUNREVISIONENS UPPGIFTER
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges granskningsorgan och har till uppgift att granska nämnders
och styrelsers verksamhet. Revisorerna skall bedöma
om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt,
om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas
interna kontroll är tillräcklig.
Kommunrevisionen skall enligt Kommunallagen
granska all kommunal verksamhet årligen. Detta ställer
krav på revisionen att noggrant följa kommunens verksamhet och granska besluten, så att de följer lagar och
fastställda regelverk

Kommunrevisionens arbete
Under verksamhetsåret 2014 har revisorerna granskat
delårsbokslut och årsredovisning. Dessutom har vi
genomfört fem fördjupningsgranskningar.
De fem fördjupningsgranskningarna har varit:
•
En förstudie av socialnämndens budgetunderskott.
•
En granskning av den interna kontrollen.
•
En granskning av kommunens va-nät.
•
En genomgång av fastighetsunderhållet.
•
En granskning av budgetprocessen.
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Verksamhetsberättelse Valnämnd

Ordförande: Katarina Gustavsson (s)
Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad
Nettokostnad totalt: 379 tkr

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag

Bokslut
2014
0
-379
-379
0
0
-379
+425

Budget
2014
0
-425
-425
0
0
-145
+425

Bokslut
2013
+0
-14
-14
0
0
-14
+14

Bokslut
2012
0
-12
-12
0
0
-12
+25

+46

0

+11

+13

ÅRETS RESULTAT

VALNÄMNDENS UPPGIFTER
Valnämnden handhar alla uppgifter och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting
och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet.

INTERN KONTROLL
Redovisas separat.
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Valnämndens mål var att genomföra valen med god
ordning och utan störningar så att valhandlingar skulle
kunna överlämnas till länsstyrelsen i tid och utan anmärkning – detta mål uppnåddes vid bägge valtillfällena.

Verksamheten är lagreglerad och kan förutom ovanstående val, även omfatta till exempel lokala, regionala eller
riksomfattande folkomröstningar.
NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
Med en uppsökande och flexibel budröstning riktad till
kommunens service- och äldreboenden möjliggjordes för
många att delta vid valen. Budröstningen genomfördes
via två kommunala bud. Som alternativ till att inrätta en
vallokal på plats vid äldreboendena och låta de boende
anpassa sig (med väntan och obekvämlighet som följd)
är bedömningen att budröstningen var mycket uppskattad
och ger högkvalitet för de boende som behöver såväl gott
om tid som stöd vid röstningen. Den extra tid detta förfarande eventuellt tar för de kommunala tjänstemännen är
väl investerad.

Kommunen nyttjade befintliga kanaler inom kommunens
verksamheter för information på andra språk och informerade via annonser och i de egna kommunikationskanalerna om valen och olika möjligheter att rösta. Valdeltagandet vid RKL-valet ökade med 1,66% från 85,34% år
2010 till 87% år 2014.

FRAMÅTBLICK
Nästa val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
hålls 2018. Nästa val till EU-parlamentet är 2019.

NÄMNDENS EFFEKTMÅL
Genomföra val till Europaparlamentet samt riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige med god ordning
och utan störningar så att valhandlingar kan överlämnas till länsstyrelsen inom föreskriven tid och
utan anmärkning
Kommunicera brett och arbeta aktivt för att nå ett så
högt valdeltagande vid de två valen 2014 som möjligt
och därmed också bidra till att öka kunskap och intresse för samhälle och demokrati

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
2014 gick i valsammanhang under namnet Supervalåret
och den 25 maj hölls val till Europaparlamentet och den
14 september hölls val till Riksdag, Kommun- och Landstingsfullmäktige.
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
Valnämnden gjorde ett ekonomiskt överskott på 46 tkr.
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Verksamhetsberättelse Överförmyndarverksamhet
Överförmyndare: Allan Ragnarsson
Nettokostnad totalt: 785 tkr
Nettokostnad per invånare:59 kr

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

Bokslut
2014
+491
-1 276
-785
+800

Budget
2014
+350
-1150
-800
+800

Bokslut
2013
+286
-1 004
-718
+700

Bokslut
2012
+322
-1 118
-796
+700

+15

0

-18

-96

ÅRETS RESULTAT

ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER
I varje kommun skall det enligt föräldrabalken finnas en
överförmyndare eller nämnd. För Vaggeryds kommun
gäller numera överförmyndare. I Vaggeryds kommun
Innehas Överförmyndarposten av Oppositionsrådet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
Gislaveds Kommun har bildat egen nämnd, men samarbetet inom GGVV med kansliet i Värnamo fungerar
som vanligt.
Antalet ensamkommande barn har ökat under året och
skapat ett stort behov av Gode män. Rekryteringen har
gått bra och man har fått tillräcklig utbildning. Tjänstgöringstiden för kansliets jurist har ökat under året.

Verksamheten är obligatorisk och styrs av föräldrabalkens lagstiftning. Överförmyndaren utövar tillsyn över
och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares
verksamhet. Denna tillsyn avser att ge garanti mot
rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som
på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller
andra funktionshinder inte kan tillvarata sin rätt, förvalta
sin egendom eller sörja för person. Överförmyndaren
står i sin tur under länsstyrelsens tillsyn.

EKONOMISKT RESULTAT
Överförmyndarverksamheten redovisar ett resultat på
+15tkr.
INTERN KONTROLL
Den interna kontrollen kan förbättras genom tätare
kontakter med Gode män/Förvaltare.

Vid nyrekrytering – oftast genom personliga kontakter –
är det angeläget med en introduktion av den nye
godemannen/förvaltaren. Likaså har alla behov av
utbildningsinsatser för att kunna fullgöra sitt uppdrag på
ett tillfredsställande sätt.

VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Man har gett det stöd och hjälp till huvudmännen som
efterfrågats.
FRAMÅTBLICK
Det är viktigt att fortsätta att rekrytera Gode Män och ge
tillräcklig utbildning.
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Ordförande: Monika Sporrong (s)
Förvaltningschef: Ivar Pettersson
Antal årsarbetare: 10
Nettokostnad totalt: 5 456 tkr
Nettokostnad per invånare:412 kr

Ek

Detaljplan Ravinen Gropabäcken

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag

Bokslut
2014
+5 027
-10 483
-5 456
0
0
-5 456
+5 794

Ortofoto Kaffegatan 2011

Budget
2014
+4 970
-10 764
-5 794
0
0
-5 794
+5 794

Bokslut
2013
+5 346
-11 985
-6 639
0
0
-6 639
+6 705

Bokslut
2012
+4 858
-11 829
-6 971
0
0
-6 971
+6 522

ÅRETS RESULTAT
+338
0
+66
-449
From 2014 har verksamhetsansvar och budget avseende bostadsanpassningsbidrag övertagits av Socialnämnden.
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS UPPGIFTER
Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att svara
för tillsyn, bevilja lov, ge tillstånd med villkor samt meddela råd och anvisningar enligt bl a miljöbalken, planoch bygglagen, livsmedelslagen etc.

bostäder. Nämndens kvalitetsarbete respektive nämndens arbete med miljöprogrammet stödjer kommunfullmäktiges övergripande mål om handläggning respektive
långsiktig hållbarhet.
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE
Att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att
förvalta naturen väl.

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara
för kalkning av sjöar och vattendrag och är ansvarig
nämnd för naturvård samt svara för provtagning som
ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft.
Nämnden ska också bedriva sin verksamhet så att
kommunens miljömål uppfylls.
Nämndens arbetsuppgifter omfattar planläggning av
mark och vatten, prövning av frågor om bygglov, anmälan, samråd, startbesked, rivningslov, marklov och
förhandsbesked samt obligatorisk ventilationskontroll.

Att med beaktande av den enskilda människans
frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och
goda sociala levnadsförhållanden och en god och
lånsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer.

Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta initiativ och vidta
de åtgärder som den finner lämpliga.

Att i enlighet med miljöbalken förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.

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 styrelser och nämnder (11 kap 7 § regeringsformen).

Att planläggning av mark- och vattenanvändning i
kommunen sker på ett sådant sätt att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt
långsiktigt god naturhushållning främjas.
Ökat miljömedvetandet hos alla
De fem målen har delvis uppfyllts 2014. Kontinuerligt
arbete pågår.

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
Nämnden har upprättat och avslutat fyra detaljplaner för
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
Det länsgemensamma projektet med inventering av
misstänkt förorenade områden pågick och fortsätter.
Arbetet med ett nytt miljöprogram. Byggnation av två
flerbostadshus i Vaggeryd pågick och tillbyggnad av
Hooks herrgård med en spa-anläggning togs i bruk.

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 kommunen. Översiktsplanen skall ligga till grund för beslut i
kommunens nämnder och förvaltningar samt andra
myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar, osv. Översiktsplanen skall också ge
information till kommuninvånare, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen i olika
delar i kommunen och vad som kan komma att hända
där i framtiden.

EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
Bakom resultatet ligger ett gott arbete från personal och
stor aktivitet inom verksamhetsområdena. Nämndens
resultat ger ett överskott med 338 tkr för verksamhetsåret 2014.
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA
OHÄLSOTALEN
Inga längre perioder med sjukfrånvaro finns på förvaltningen. Sjukfrånvaron var låg.

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 ersätter fördjupade
översiktsplaner.

Personalredovisning
Miljö- och byggnämnden har som verkställande organ
miljö- och byggförvaltningen. På förvaltningen finns det
sammanlagt tio tjänster.
En projektanställning har använts under sju månader
för LIS-plan och Bostadsbyggnadsprogrammet.

Översiktsplanen, ÖP2012, antogs av kommunfullmäktige 2012-10-29. Den överklagades till kammarrätten
och vann laga kraft 2014-04-28.

Utbildning – kompetensutveckling
Ingår som en naturlig del av verksamhetsplanen med
anledning av förändringarna i lagstiftning, förordningar
osv.
Nämnd och förvaltning har deltagit i konferensen –
Klimatkonferensen – Livsstil, ekonomi & teknik för att
möta klimatutmaningen på Elmia i Jönköping.

Landskapsanalys
Med anledning av Översiktsplanen 2012 för Vaggeryds
kommun ”Kommunen ska låta upprätta en vindbruksplan” gav kommunstyrelsen 2012-10-10 § 168 uppdraget att ta fram en landsskapsanalys. Landskapsanalysen godkändes av kommunfullmäktige 2014-05-14
och ska vara till hjälp för handläggning av vindkraftsärenden i framtiden.

INTERN KONTROLL
Nämnden avser att under 2014 titta på fakturering,
tillsynsplanering och uppföljning av tillsynsarbetet.
Nämnden har under året tittat på fakturering, leverantörsfakturor, tillsynsplanering, uppföljning av tillsynsarbetet och inkomstförfrågan förtroendevalda.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS, tematiskt tillägg till ÖP2012
Under 2014 har en plan för LIS arbetats fram. Syftet är
att redovisa var landsbygdsutveckling kan utgöra ett
särskilt skäl till dispens från strandskyddet enligt de nya
reglerna i miljöbalken. Planen har varit ute på samråd
från november till och med 2015-01-13. Inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse. Nästa steg
i processen är utställning.

VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Ärenden
Under år 2014 har 790 ärenden diarieförts. Dessa är
fördelade på 141 bygglov, 77 bygg/övriga, 71 bostadsanpassningar, 29 lantmäteri, 8 strandskydd, 8 planer,
50 administrativa, 167 hälsoskydd, 83 miljöskydd, 16
naturvård, 22 renhållning, 107 livsmedel och 11 brandfarlig vara.
Statistik
Inkomna ärenden
Nämndbeslut
Delegationsbeslut
- Miljö
- Bygg
Åt socialnämnden
- Bostadsanpassning

2014
790
224

2013
923
284

2012
984
235

278
416

366
422

376
389

88

65

78

Detaljplaner
Under 2014 färdigställdes 5 detaljplaner, en för allmänplats och 4 med bostadsändamål.
Laga kraftvunna planer 2014
Klevshult 1:121 – allmän plats
Pålen 1:1 kv Yxan – bostäder
Ravinen, Gropabäcken – bostäder
Södra Park 1:1, tillägg – bostäder
Tofsvipan 2, tillägg – bostäder
Pågående detaljplaner
Gärahov 2:1 och Stödstorp 2:1 – gc-bro över Hjortsjön
Gästgivaren 3 m fl – bostäder och centrumutveckling
Hjorten 11 – allmän plats
Kvardammen – nytt bostadsområde
Liljedal 2 och 15 – bostäder, förtätning
Nestors - nytt bostadsområde
Oden – nytt bostadsområde
Stödstorp 2:1 – områdesbestämmelse, lantligt boende
Tor – nytt bostadsområde

BYGG OCH PLAN
Ha beredskap att anpassa och förändra fysiska
planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling.
Målet har uppfyllts 2014.
Verka för en god byggnadskultur samt en god tätorts- och landskapsmiljö.
Målet har uppfyllts 2014.
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Bygglov, bygganmälan och kontrollplaner
Under år 2014 gavs 135 bygglov och av dessa var 25
för verksamhet så som industri/affärsändamål. Det har
beslutats om 103 kontrollplaner/beslut om startbesked,
16 strandskyddsdispenser och 223 slutbevis/besked.

bedrivits genom granskning av inkomna rapporter och
redovisningar. I nio ärenden har nämnden beslutat om
miljösanktionsavgift.
89 inspektioner gällande enskilda avlopp har genomförts. Huvuddelen av arbetet med enskilda avlopp har
rört åtgärder av de bristfälliga anläggningar som upptäckts vid tidigare års inventeringar. Under 2014 åtgärdades 38 bristfälliga avloppsanläggningar.

Under 2014 färdigställdes 30 nya lägenheter i kommunen, varav 13 är villor. Vid årsskiftet 2014/2015 pågår
byggandet av 52 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.

Inkomna ärenden har handlagts, bl.a. 60 anmälningar
om installation av värmepumpsanläggning och 9 nedskräpningsärenden.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND
Förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.
Målet har uppfyllts 2014, arbetet pågår kontinuerligt.

Miljöprogram
Miljö- och byggförvaltningen har under 2014 deltagit i
framtagandet av nytt miljöprogram för Vaggeryds kommun. Programmet antogs av kommunfullmäktige den
29 september 2014.
I årets miljöredovisning är det för första gången som
åtgärderna i det nya Miljöprogrammet redovisas. Miljöprogrammet antogs under 2014 och miljö- och byggnämnden har åtagit sig åtgärder inom flera områden
(miljökvalitetsmål). Exempel på åtgärdsområden för
nämnden är ytvattenkalkning, avlopp, förorenade områden, information och planarbete.

Skydda kommuninvånarna från hälsorisker och
fusk i livsmedelshanteringen.
Målet har uppfyllts 2014, arbetet pågår kontinuerligt.
Natur-, hälso- och miljöhänsyn i all planering.
Målet har uppfyllts 2014, arbetet pågår kontinuerligt.
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.
Målet har delvis uppfyllts, se tabell.

Miljöinformation
+E
Tidningen +E delas ut till alla hushåll i Jönköpings län
och miljö- och byggnämnden är med och finansierar
tidningen. +E står för Jönköpings läns vision att bli ett
plusenergi län genom att minska energikonsumtionen
och öka produktionen av förnyelsebar energi. E:et står
också för ekologi, engagemang och entreprenörskap.
Earth Hour
Vid årets Earth Hour event hade förvaltningen ett utställningsbord med information. Bland annat fanns
broschyrer om bekämpningsmedel, kemikalier i vardagen och om enskilda avloppsanläggningar.

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, rådgivning och information uppskattas bl a utifrån tidigare års
resultat. Skillnad råder alltid mellan planering och utfört
arbete.

Miljövårspris
Miljövårdspriset delades som vanligt ut vid kommunfullmäktiges årsavslutning i december. 2014 års pris
gick till Annie Johansson, Kyllesjö skog AB för arbetet
med kontrollerad naturvårdsbränning.

En tillsynsplan för 2014 fastställdes i december 2013.
Hälsoskyddstillsyn och miljötillsyn i lantbruk har lågprioriterats, vilket inte är acceptabelt på sikt. Uppföljningen
av tillsynsplanen visar det totala antalet objekt, antalet
objekt som ska ges tillsyn enligt tillsynsplanen samt
antalet objekt som har fått tillsyn.

Tillsynsområde
Miljöskydd
Livsmedel
Hälsoskydd

Totalt
antal
objekt
138
147
161

Tillsynsplan
helår
68
86
8

Luftkvalitet
I februari 2013 startade samverkansområdet för luftkvalitetskontroll sin verksamhet och alla kommuner i länet
deltar. 2014 har passiv mätning genomförts på en plats
i kommunen. Mätningen har omfattat partiklar, VOC,
kvävedioxid och svaveldioxid. Beräkning av luftkvaliteten har också genomförts i några gaturum.

Tillsyn
tom
dec 2014
56
61
22

Hälsoskydd
Inkomna anmälningsärenden har behandlats, bl.a. en
om bassängbad, två om hygienlokal och fyra om undervisningslokaler. 12 klagomålsärenden gällande bostäder och fåglar har handlagts.

Miljöskydd
Förvaltningen deltar i det länsövergripande projektet
gällande inventering av misstänkt förorenade områden
vid pågående verksamheter (MIFO-inventering). Under
2014 har 9 MIFO fas 1-rapporter granskats och 6 inventeringsärenden har därefter kunnat avslutas. Ett objekt
har förelagts om MIFO fas 1 inventering och två om
kompletteringar. 4 objekt där det bedömts vara stor risk
för föroreningar har förelagts om försiktighetsmått i
samband med gräv- och rivningsarbeten. 3 objekt har
förelagts om undersökningar enligt MIFO fas 2.

Tillsyn och provtagning har genomförts vid bassängoch strandbad. Under 2014 och 2015 pågår Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om städning och
ventilation i skolor. Miljö- och byggnämnden deltar i
projektet och under 2014 gjordes tillsyn på 2 skolor.
Totalt genomfördes 27 hälsoskyddsinspektioner under
2014.

Miljöskyddsinspektioner har genomförts vid 30 objekt,
totalt 38 inspektioner. Miljötillsynen vid övriga objekt har
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Livsmedel
Under 2014 genomfördes totalt 71 inspektioner och 29
provtagningar. Av inspektionerna föranleddes 13 av
inkomna anmälningar om registrering. Miljö- och byggförvaltningen har varit med i gruppen som sammanställt
resultatet för länsprojektet 2014 ”Kontroll av salladsbufféer i Jönköpings län”.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor på fastigheter ägda av Vaggeryds kommun.
FRAMÅTBLICK
2015 kommer att bli ett år med viktiga arbetsuppgifter
när det gäller genomförandet av miljöprogrammet.
Utmaningen är ett samarbete där nämndens alla tillsynsområden 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.

NATURVÅRD
För varje kalkningsprojekt finns måluppfyllelse
vilka skall uppnås. Dessa mål är uppsatta i kalkplan
för Jönköpings län.
Målet har uppfyllts, men fortsatt kalkning måste ske för
att bibehålla måluppfyllelsen.

Nämndens behovsutredning för 2015 redovisar att
ytterligare en tjänst erfordras på förvaltningen omgående.

Kalkning
Miljö- och byggnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för kommunens kalkningsverksamhet.
Uppdragen innebär planering, spridning, spridningskontroll och recipientkontroll av sjöar och vattendrag. Det
ekonomiska ansvaret ingår också i uppdraget. Kommunen kan få 85 % av totalkostnaderna som statsbidrag.
Resterande 15 % finansieras av kommunala medel. Ny
upphandling av kalkningsentreprenad genomfördes
2014 gemensamt för kommunerna Gislaved, Gnosjö,
Habo, Hjo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö, Tranemo, Vaggeryd och Värnamo. Avtalet omfattar tiden 2015-2018.

En mycket viktig aspekt av myndighetsutövningen är
det förebyggande arbetet. Framtidens tillsyn kommer att
ha en ännu större prägel av samarbete över kommungränserna. Kraven på den enskilde tjänstemannen ökar
och kräver mer specialistkunskap. För att möta detta
måste den lilla kommunen samarbeta mer intensivt med
kommunerna runt omkring. Detta görs bland annat i
Miljösamverkan f.
Ny PBL (Plan- och bygglag) började gälla 2011-05-02,
vilket innebär merarbete eftersom två lagstiftningar
finns under en övergångsperiod på fem år. Ändringar i
lagen har därefter gjorts och den senaste ändringen
(detaljplaner) börjar gälla 2015-01-01.

Vattenprovtagning sker vid högflöde för att följa upp
kalkningseffekten. 2014 togs 229 vattenprover i recipientkontrollen. Resultatet ligger till grund för justeringar
av kalkmängder och publiceras på kommunens hemsida.
Natur- och miljöråd
Rådet har under året haft tre möten. Kommunen, i samverkan med IOGT-NTO, genomförde årets vårvandring.
RÄDDNINGSTJÄNST
Räddningstjänst – tillsyn
Från och med 2009 är miljö- och byggnämnden ansvarig 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 2014 inte genomfört
några tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor samt

DRIFTREDOVISNING, TKR

Budget 2014

Bokslut 2014

Avvikelse

Bokslut 2013

Bokslut 2012

Bygg och plan
Bostadsanpassning
Miljö- och byggnämnd
Miljö- och hälsoskydd
Naturvård

2 325
0
425
2 576
468

2 179
36
502
2 271
468

+146
-36
-77
+305
0

2 289
1 100
425
2 423
468

2 185
1 535
450
2 333
468

TOTALT

5 794

5 456

+338

6 705

6 971
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Kenth Williamsson (s)
Förvaltningschef: Göran Svensson
Antal årsarbetare:29,4
Nettokostnad totalt: 28 033 tkr
Nettokostnad per invånare: 2 119 kr

UC i Vaggeryd

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag

Skillingaryds Arena

Biblioteket i Vaggeryd

Bokslut
2014
+7 966
-34 570
-26 604
-228
-1 201
-28 033
+28 441

Budget
2014
+ 5 986
-34 427
-28 441
-457
-999
-28 441
+ 28 441

Bokslut
2013
+8 481
-35 185
-26 704
-284
-1 067
-28 055
+28 227

Bokslut
2012
+11 760
-37 215
-25 455
-151
-924
- 26 530
+26 898

+408

0

+172

+368

ÅRETS RESULTAT

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER
Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kulturoch fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som
bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé.
Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmänkulturella verksamheten. Barn och ungdomsverksamheten skall
särskilt uppmärksammas.

De satsningar som gjorts inom kultur- och fritidsområdet
under mandatperioden har inneburit ökade resurser för att
kunna utveckla verksamheten som tex den öppna ungdomsverksamheten Miliseum, Bissefällarsamlingen, digital
bio, ökade anslag till idrottsplatserna och föreningsanläggningar. Allt detta har en positiv inverkan på varumärket
Vaggeryds kommun. Årets bidrag är skateanläggningen i
Skillingaryd.
Attraktivitet kan även vara händelser som är spännande
och som man kan glädjas åt tex arrangemang, utmärkesler, landskamper eller SM-tävlingar.
Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta
strategiska klimatmål för långsiktlig hållbarhet.
Nämnden har bidragit till detta mål genom att arbeta med
sju olika objekt i kommunens miljöprogram.
Vidare har all personal inom förvaltningen genomgått en
grundläggande miljöutbildning. Resultatet av utbildningen
är att en handlingsplan för miljöarbetet inom förvaltningen
tas fram. Ett arbete som har påbörjats.

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun.
En kulturstrategi skall upprättas för kommunen med
utgångspunkt i Fenix Kultur- och Kunskapscentrum.
Kulturföreningarna i kommunen är grunden för att kunna
vara en god kulturkommun. Flertalet av dessa föreningar
gör idag ett fantastiskt arbete för att erbjuda allmänheten
ett varierat kulturutbud. Ett bra exempel på att nå framgång är Hembygdsrådets arbete. Tillsammans med övriga
kulturaktörer i kommunen ger det möjlighet att erbjuda
kommuninvånarna ett varierat kulturutbud som gör att
kommunen kan sägas vara en god kulturkommun.
Årets Konst- och kulturhelg utgör ett inslag i detta arbete.
Arbetet med att revidera den tidigare förslagna kulturstrategi för Fenix har påbörjats och kommer att slutföras under
2015.
Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och
nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta
kommunalekonomiska mål kan uppnås.
Nämnden har även 2014 lyckats nå målet budgetföljdsamhet trots att det finns negativa avvikelser som är svårhanterbara. Det är i första hand kulturskolans underskott
som måste åtgärdas.
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.

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE
Kulturstrategin för Fenix Kultur- och Kunskapscentrum klargör Fenix roll som kulturbärare för omgivningen och för kommunen som helhet.
Förslaget till kulturstrategi för Fenix, vilket presenterades
2013, har inte godkänts. Anledningen var att vissa av
utredningsförslagen inte var möjliga att genomföra. Därför
har nämnden lämnat uppdrag och direktiv till revidering av
strategin. Revideringsarbetet har påbörjats och kommer
att slutföras under våren 2015.
Kulturskola 2015 – arbeta fram en plan för kulturskolans framtida verksamhetsmässiga inriktning med
utgångspunkt från ett barn- och ungdomskulturellt
perspektiv.
Nämnden har haft samlingar för att diskutera ”Kulturskola
2015”. Detta arbete har gett underlag för en långsiktig
utvecklingsplan. Målsättningen har varit att presentera
planen för nämnden under 2014 men så har inte blivit
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
 Tommy Wallin anställs som chef för den öppna ungdomsverksamheten.
 Sommarlovsaktiviteten Sommarkul genomförs för
första gången i kultur- och fritidsnämndens regi.
 En utredning om det framtida lokalbehovet för ungdomsverksamheten redovisas. Elverksförrådet är den
lokal som föreslås.
 Årets Konst- och kulturhelgen, som var förlagd till Fenix 2, genomförs i oktober.
 Skateanläggningen i Skillingaryd färdigställs och tas i
bruk vid invigningen i samband med Hjulafton.
 Idrottsplatsutredningen, som gäller Movalla och Vaggeryds IP, presenteras och godkänns av nämnden, vilket
bla innebär att anslaget till Vaggeryds Ip ökar med 170
tkr och till Movalla med 30 tkr.
 En miljöhörna tas i bruk vid biblioteket i Skillingaryd.
 Skaparbibblan på Vaggeryds bibliotek invigs i mars.
Skaparbibblan är ett s.k. maker space, det första permanenta, på något bibliotek i Sverige.
 Ett mediesamarbete med biblioteken på Höglandet
inleds, vilket bl.a. syftar till en gemensam webb och en
gemensam media katalog.
 Sim- och sporthallarna tar över städet i egen regi och
tre lokalvårdare anställs.
 Bristerna på den maskinella utrustningen i bowlinghallen åtgärdas.

fallet. Nu kan planen istället ligga till grund för ett intressant och kreativt framtidsarbete för den nya Kultur- och
fritidsnämnden under 2015.
Idrottsplatsutredningen redovisas och beslut fattas
om hur en hållbar driftsekonomi skall uppnås.
Idrottsutredningen är utförd och redovisad med uppdraget
från fullmäktige till nämnden att besluta om hur idrottsplatsutredningens förslag ska genomföras. Av de tio utredningsförslagen har nämnden till dags datum tagit ställning till fem av tio förslag. Fördelningen av förvaltningsbidrag, revisionsfrågan, den sk Vaggerydsmodellen som
innebär att kommunen arbetar aktivt för att behålla föreningsdrift av idrottsplatserna, årligt investeringsanslag på
400 tkr och slutligen att inte ta fram någon särskild policy
för istider. Det är föreningarnas ansvar att anpassa verksamheten till det förvaltningsbidrag som beviljats.
För att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta del av olika arrangemang inom fritids- och
kulturområdet införs ett Pluspolarekort. Med detta kort
får den som har en funktionsnedsättning ta med sig en
stödperson till ett arrangemang utan kostnad.
På kommunens hemsida under fliken Privat finns de verksamheter och föreningar uppräknade som är anslutna till
Pluspolarekortet. Just nu är det ett 10-tal verksamheter
som är anslutna till kortet.
Kortet är ett initiativ från Fritid Jönköping. Målsättningen är
att kunna erbjuda ett länskort. Länskortet ger innehavaren
möjligheter att besöka andra kommuners arrangemang.
Vid årsskiftet 2014/15 togs första steget mot ett gemensamt kort. De kommuner som är medverkar från start är,
Jönköping, Nässjö, Tranås, Aneby, Värnamo, Gnosjö,
Gislaved och Vaggeryd.
Senast kommande årsskifte skall resterande kommuner
ansluta sig.
Fritid Jönköping för även en dialog med Länstrafiken om
att kortet ska gälla fria resor.
Bra och ändamålsenliga lokaler är av central betydelse för att kunna bedriva en kvalitativ fritidsgårdsverksamhet. Lokalbehovet ses över för att hitta nya
ändamålsenliga lokaler för verksamheterna i Vaggeryd
och Skillingaryd.
Nämnden har i enlighet med fullmäktiges uppdrag genomfört och redovisat för budgetberedningen hur den öppna
ungdomsverksamheten är tänkt att organiseras både lokal- och verksamhetsmässigt. För Vaggeryd är det fd
Elverksförrådet som ur verksamhetssynpunkt är mest
lämpad som en framtid mötesplats. För Skillingaryd finns
inget konkret förslag framlagt men väl idéer på lösningar.
Något beslut i lokalfrågan är inte fattat. I avvaktan på detta
fortsätter verksamheten som tidigare i nuvarande lokaler.
Kvalitetsarbete fortsätter inom nämndens olika verksamhetsområden. Minst ett förbättringsområde analyseras och genomförs med utgångspunkt från ett nedifrån och upp perspektiv där personalen delaktighet
betonas
Förvaltning; Processkartläggning av nämndadministrationen i syfte att kartlägga rutiner och effektivisera arbetet.
Bibliotek: Skaparbibblan – en verksamhet i samklang med
kommunens vision och som bygger på vad användarna vill
och själva kan bidra med. Mediaarbete – genomgång görs
av olika rutiner som rör arbetet med bibliotekets medier.
Sim och sporthallar: Egenkontrollpärm som innehåller bla
rutiner för tillbud, risk och sårbarhet, kassaredovisning,
kemikaliehantering, larmrutiner, provtagning på vatten
mm.
Inköp av ångmaskin för golvtvätt, vilket är en förbättringsåtgärd både för miljön och personal då mindre kemikalier
behöver användas vid städning.
Kulturskolan: Faktureringsrutiner för elevavgifter.

EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
Kultur- och fritidsnämnden har inför 2014 tillförts en resursförstärkning på 300 tkr avsett för tjänst som fritidsledare och utökat driftbidrag till idrottsplatserna. Sammantaget har nämnden under mandatperioden 2011-2014 tillförts 4 milj eller +17% i ökade resurser för verksamhetsutökningar.
Årets resultat, som blev + 408 tkr, fördelat på gemensam
administration + 209 tkr, fritid + 412 tkr och kultur -213 tkr.
Nämndens verksamhet har en nettoomslutning motsvarande 28 milj. kr, varav kostnader 36 milj. och intäkter 8
milj. De enskilt största avvikelserna mot budget visar Ungdomsverksamheten +405 tkr och Kulturskolan -405 tkr.
Nämnden och förvaltningens verksamhet visar ett överskott på 209 tkr. För nämndens del är det kontot till nämndens förfogande (+348 tkr) som bidraget till överskottet
medan nämndens övriga kostnader redovisar ett underskott ( -164 tkr). Förvaltningens kostnader är något lägre
än budget och har resulterat i ett överskott på totalt + 30
tkr.
Programmet anläggningar för utomhusidrott ( idrottsplatser ) redovisar ett överskott på +12 tkr.
Vid årets början hade föreningen Movalla en skuld till
kommunen på 494 tkr. Samma sak gällde föreningen
Vaggeryds IP vars skuld var vid årets början var 404 tkr.
Vid årets slut har Movalla ingen skuld kvar medan Vaggeryds IP har betalt av drygt 100 tkr. Vid årsskiftet 2014/15
återstår en skuld på 299 tkr.
Huvudförklaringarna till att skulden har minska för Movallas del är ett EU-bidrag till golv i ishallen. Ett ökat kommunalt bidrag till Vaggeryds IP med170 tkr har gjort det möjligt att betala av på skulden.
.
Sim- och sporthallsverksamheten, som omsätter sammanlagt drygt 12 Mkr, vilket är 1/3 av nämndens budget,
redovisar ett överskott på +4 tkr.( 4. 000kr )
För att klara en budget i balans har det inneburit stor försiktighet med inköp vilket inneburit att det mot slutet av
året fanns ett litet utrymme att göra några inköp, bla bottensugar till simhallarna. Kostnader som påverkat 2014 är
den städutrustning som har köpts in 2013 för ca 170 000:vilket delades upp på 2013 och 2014.
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Friluftsbadens. Årets resultat blev +15 tkr. Överskottet
beror på en relativt lugn badsäsong. Den särskilda insats
som kunnat göras under året är inkör av ny livräddningsutrustning till Hjortsjöbadet i form av en sk livräddningspost.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA
OHÄLSOTALEN
Förebyggande arbete för att minska ohälsotalen bland
de anställda.
Sjukfrånvaron bland de anställda har stannat vid rekordlåga 1,23%. Denna låga sjukfrånvaro är mycket glädjande
och skall i första hand tillskrivas den enskilde medarbetaren. Från arbetsgivarens sida är det ett långsiktigt arbete
att skapa en arbetesmiljö som både fysiskt och psykosocialt förebygger sjukfrånvaro. En del i detta arbete är att
skapa social samvaro bland de anställda vid olika tillfällen
och med olika innehåll. Vid två tillfällen under året har all
personal varit samlade under trivsamma förhållanden, Kick
off på Ästad gård och julavslutning på Spira.
Förebyggande friskvårdsarbete uppmuntras.
Kommunens policy är ” att uppnå och bevara fysiskt, psykiskt 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 endast en anställda som under året utnyttjat denna möjlighet.
Stödja våra anställda så att de kan vara oberoende av
tobaksprodukter.
Något generellt förbud att som anställda i kommunen
använda tobak, förutom på arbetstid, finns inte. Målet är
dock att ur ett folkhälsoperspektiv få de anställda att avstå
tobaken med hänsyn till den enskildes välmående.
Målet om tobaksoberoende är tyvärr inte uppnått inte
heller vad gäller snuset. Någon riktad insats i syfte att
minska tobaksberoendet bland de anställda har inte genomförts.

Resultatet för bowlinghallen blev enligt budget.
Öppen ungdomsverksamhete, UC/UG redovisar ett
överskott på + 405 tkr.
Huvudorsaken till överskottet är att den fritidsledartjänst
som nämnden fick resurser till inför 2014 tillsattes först vid
årsskiftet 2014/15 och då som en deltidstjänst.
Aktiviteten Sommarkul har kunnat genomföras planenligt
inom ramen för befintlig budget.
Programmet föreningsbidrag redovisar ett underskott på
-2 tkr.
Föreningsbidraget ha runder året varit oförändrat. Några
förändringar av bidragsreglerna är inte gjorda och var
heller inte planerade.
Av den totala bidragssumman på knappt 1,9 milj har 475
tkr fördelats i särskilt bidrag, vilket kunnat finansieras inom
ramen för det totala anslaget för föreningsbidraget.
Biblioteksverksamheten redovisar en positiv avvikelse
mot budget på + 24 tkr i en budget som omsätter 5,8 Mkr.
Kostnader för It- verksamheten är den del av budgeten
som avviker mest. Detta i takt i med den tekniska utvecklingen. Externa bidrag har gjort del möjligt att genomföra
flera olika projekt bla Skaparbibblan.
Årets budget för allmän kulturverksamhet visar ett överskott på totalt 96 tkr.
Anledningen till överskottet är bla att anslaget till kommunal museiverksamhet på 100 tkr inte har använts fullt ut.
Årets kostnad för Bissefällarutställningen har uppgått till 32
tkr, vilket är 22 tkr över budget. Anledningen till överskridandet är i första hand flytten av Kung Oscar från Statoil
till David Design i Skillingaryd.
Av det totala anslaget för kulturminnesvård, 99 tkr har 96
tkr förbrukats. Anslaget har använts för kulturarvsinsatser
via bidrag till hembygdsrådet.
Verksamheterna kulturarrangemang, övrig kulturverksamhet och teaterverksamhet har blivit ett resultat enligt budget. Huvudattraktionen under året har varit konst-och kultturhelgen i oktober.
Av det budgeterade anslaget på 90 tkr till kulturföreningar
har hela anslaget förbrukats.
Miliseums administrativa kostnader på ca 1,6 Mkr, har
under året balanserats med 1 586 tkr via kommunala bidrag varav 586 tkr i anslag ur nämndens budget. Medel
som använts till personalkostnader.

INTERN KONTROLL
Enligt särskild internkontrollplan som fastställs av
nämnden för år 2014.
Nämnden beslutade i april om en intern kontrollplan för
åren 2014 och 2015. Verksamhetsområden som skall
tittas på är; Ekonomi, tillbud och olycksfall, betalkort, kassaregister, konstregister, föreningsbidrag, hyresavgifter,
deltagaravgifter kulturskolan och ersättningar till förtroendevalda.
VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Gemensam administration
Arbetet med kompetensutveckling genom kunskap
och inspiration fortsätter inom något av nämndens
verksamhetsområden.
Nämnden har under året fördjupat sig i kulturskolans verksamhet och med projektet Kulturskola 2015.
Idrottsplatser och rörligt friluftsliv
Verka för att det bildas en Utemiljögrupp som består
av representanter från olika kommunala förvaltningar
som arbetar med frågor rörande utemiljöer.
Kultur- och fritidsnämnden och tekniska kontoret har inlett
ett samarbete om aktivitetsplatser i Skillingaryd och Vaggeryd. Detta samarbete måste ses som en inledning på en
mer ingående samverkan i gemensamma frågor som rör
utemiljöer av skilda slag. Denna samverkan kan naturligtvis utvidgas till fler kommunala aktörer som berörs av
dessa frågor.
Ett exempel på projekt som tekniska kontoret och kultur
och fritid har samarbetet om under året har varit byggandet av skateanläggningen i Skillingaryd.
En skateanläggning förverkligas i Skillingaryd i samverkan med föreningslivet.
Skateanläggning är på plats och tagen i bruk. Målet att
göra det i samverkan med föreningslivet är inte uppnått.
Huvudorsken är att det inte gått att finna någon intresserad samarbetspartner.

Det totala anslaget till studieförbunden är oförändrade
431 tkr. Av årets anslag har 382 tkr förbrukats, vilket betyder ett resultat på + 49 tkr. Av budgeterade 343 tkr i kontantbidrag till studieförbunden har hela summan betalts ut.
Lokalsubventioner för hyra av kommunala lokaler och
Folkets Hus har gett ett överskott på 49 tkr. Anledningen
till överskottet är färre hyrda timmar i dessa lokaler. Hela
anslaget på 15 tkr till ungdomsaktiviteter har förbrukats.
Kulturskolan redovisar 2014 ett underskott på -405 tkr.
Året innan var underskottet 425 tkr.
Orsaken till underskotten beror på högre personalkostnader än vad kulturskolans budget har utrymme för. Verksamheten bedömer att det kan ta 3-4 år innan det blir en
budget i balans. Verksamhetsmässigt kan detta innebära
att färre ungdomar får plats i kulturskolan.
Nämndens mening är att åtgärder måste vidtas som gör
att kulturskolans budget inom det snaraste kommer i balans.
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Delar av det ökade anslaget används till idrottsplatserna för att höja personalens kompetens samt att
höja driftssäkerheten.
Nämnden har fattat sitt beslut om fördelningen av de 200
tkr som fullmäktige skjutit till år 2014. Fördelningen blev
170 tkr till Vaggeryds IP och 30 tkr till Movalla.
Något uttalat krav på att de tilldelade resurserna skall
användas till att höja personalens kompetens och höja
driftsäkerheten vid anläggningarna finns inte med i beslutet.

åtgärder vidtas för att underlätta skötseln av maskinerna i
hallen. De åtgärder som Arbetsmiljöverket ställt krav på
har inneburit försämrade möjligheter att sköta servicen av
maskinerna på ett rationellt sätt. De kompletarande arbetena är beställda men ännu inte utförda.
Hyresförhandlingar genomförs med bowlingalliansen
ang. lokalhyran för bowlinghallen.
Förhandlingar med bowlingallinasen om 2015 års lokalhyra har inte genomförts. Detta i avvaktan på att slutnotan
för arbetet med bowlingmaskinerna kan redovisas.
Slutföra bowlingutredningen samt ta beslut om den
framtida verksamhetsinriktningen.
Framtiden för bowlinghallen finns belyst i en särskild utredning. Utredningen har inte behandlats av nämnden

Sim- och sporthallar
Helgöppet för allmänhetens bad vid Vaggeryds simhall
Ett förslag har presenterats och utredning av möjligheten
pågår. Beslut kan fattas först när fack och arbetsgivare
träffat en överenskommelse, vilket förhoppningsvis kan
nås under 2015 med målsättning att kunna erbjuda
helgöppet hösten 2015.
Riktade insatser för att öka antalet badande, tex öppet
hus
Marknadsföring för att öka antalet badgäster har gjorts via
reklam på TV-skärmar på ICA i Vaggeryd. Under en testperiod har en reklamfilm även visats på biografen Folkets
Hus.
En ny film planeras att spelas in och visas så snart den är
klar.
Presentera beslutsunderlag för att möjliggöra separat
reningsanläggning till lilla bassängen i Vaggeryds
simhall
Arbetet är påbörjat men det kräver större insatser från
Kultur och Fritidsnämnden och Fastighetsenheten för att
komma vidare.

Ungdomsverksamhet
Sommarkul genomförs planenligt med UC/UG som
verksamhetsansvarig.
Sommarkul har genomförts enligt planerna under 8 veckor
i juni, juli och augusti med start den 16/6 och avslut 15/8.
En slutrapport från verksamheten är överlämnad till nämnden.
Rekrytering av personal samt verksamhetsutveckling
enligt beslutade budgetramar och intentionerna i ungdomsstrategin.
Under året har två befattningshavare rekryterats till verksamheten, dels tjänsten som chef för den öppna ungdomsverksamheten dels en tjänst som fritidsledare på
deltid.
Verksamhetsmässigt är fokus lagt på att marknadsföra
UC/UG bland ungdomar på Hjortsjö- och Fågelforsskolan
samt att uppnå en jämnare könsfördelning bland besökarna.
Sommarkul har genomförts enligt planerna under 8 veckor
i juni, juli och augusti med start den 16/6 och avslut 15/8.
En slutrapport från verksamheten är överlämnad till nämnden.
Arbeta vidare med frågan att ta över fd Elverksförrådet
för öppen ungdomsverksamhet.
Se sid 1 under rubriken nämndens effektmål och Bra och
ändamålsenliga lokaler för fritidsgårdsverksamheten.

Friluftsbad/camping
Utreda möjligheterna att underlätta för rörelsehindrade
att ta sig till brygga för rörelsehindrade vid Hjortsjöoch Linnerydsbadet.
Genom ett målmedvetet arbete från Tofteryds Bygdeförening och med hjälp av Leader-medel har en brygga för
rörelsehindrade kommit på plats vid Linnesjöns badplats.
Detta tillsammans med en bra anslutningsväg gör att det
är förhållandevis enkelt att som rörelsehindrad ta sig ner i
vattnet för ett bad.
Motsvarande brygga finns vid Hjortsjöbadet men en anslutningsväg saknas. Nämnden har lämnat ett uppdrag till
förvaltningen att presentera ett förslag för att åtgärda
denna brist.
Genomföra åtgärder vid badplatserna enligt särskild
åtgärdsplan.
De åtgärder som är planerade att utföras vid badplatserna
utöver det ordinarie underhållet är
att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade att ta sig till
rampen vid Hjortsjöbadet samt extra underhållsåtgärder av
vägarna till baden vid Rasjön, Bondstorp och Sandsjön,
Hok.
Av dessa åtgärder återstår ökad tillgänglighet till rampen
vid Hjortsjöbadet.
En utredning görs om den kommunala campingverksamhetens framtida inriktning.
Utredningen är inte påbörjad. En av anledningarna till
detta är den planerade bron över Hjortsjön. Nämndens
bedömning är dock att en bro inte utgör ett egentligt hot
mot campingens framtid mer än att en eventuell bro kommer begränsa möjligheten att expandera norr över.

Föreningsbidrag
Följa upp hur de föreningar som antagit en drog och
mobbningspolicy efterlever de framtagna planerna
och hur de redovisas i föreningens årsbokslut.
Av de föreningar i kommunen som bedriver ungdomsverksamhet har ett 50-tal av dem arbetat fram någon form av
dokumenterat program mot droger och mobbning. Ett 10tal föreningar har ännu inte redovisat något program. Endast några av de föreningar som har ett program mot droger och mobbning följer upp det i sina årliga verksamhetsberättelser.
Utreda sk nolltaxa i kommunala lokaler.
Utredningsarbetet är inte påbörjat. Orsaken är tidbrist.
Bjuda in till en föreningssamling.
En föreningsträff genomfördes i november under temat ”
Att fånga och nå människor i en ideell organsation”. Tyvärr
var antalet föreningar som deltog i samlingen färre än
förväntat. Temat för samlingen borde lockat flera.
Biblioteksverksamhet
Genomföra meröppet på något av biblioteken i Vaggeryd eller Skillingaryd.
Förberedelser är gjorda för meröppet i Vaggeryd. Återstår
val av passersystem och justering av larmfunktionen.
Handlingsplanen för biblioteken som attraktiva mötesplatser revideras.
En handlingsplan är framtagen och godkänd av nämnden.
En miljöhörna färdigställs på Skillingaryds bibliotek.
Miljöhörnan är inredd och klar och togs i bruk under hösten.

Bowlinghall
Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder i bowlinghallen
genomförs.
De åtgärder som Arbetsmiljöverket ställt krav på är utförda
och godkända. Kostnad 115 tkr vilket är 15 tkr mer än
budget. Bowlingalliansen har önskemål om att ytterligare
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Minst 2 konkreta samarbetsformer ska sättas i verket.
Initiera ny samarbetsverksamhet tillsammans med
kommunens ungdomsverksamhet (UC-UG), socialtjänsten och nysvenskar.
Samarbetet med kommunens ungdomsverksamhet har
utvecklats och musikverksamheten på UC i Vaggeryd var
igång under våren. Förhoppningen är att denna verksamhet ska återupptas och vidareutvecklas. Under hösten har
andra samarbetsformer prövats, bl a gemensamma inslag
i musikundervisningen i årskurs 6. Viljan finns även att
utveckla samarbetet med andra aktiviteter under kommande år.

Kulturverksamhet
Arbetet slutförs med revidering av kulturstrategin för
Fenix Kultur och Kunskapscentrum
Se sid 1 under rubriken nämndens effektmål och kulturstrategi för Fenix Kultur och Kunskapscentrum
Bissefällarsamlingen flyttas till Västra Lägret under
förutsättning att lokalfrågan kan lösas.
I ett tidigare beslut var beskedet att det inte var möjligt att
hyra byggnad 136, som ligger mitt emot Miliseum, eftersom Försvarsmakten behövde byggnaden för sin verksamhet.
Detta besked är nu ändrat till att det är möjligt att hyra
eftersom att Försvarsmakten avser att lämnar byggnaden
under 2015.
Därmed skulle det öppna upp för möjligheten att flytta
Bissefällarsamlingen till Västra lägret.
Anordna en Konst- och Kulturrunda i samband med
Smålands kulturfestival hösten 2014.
Konst- och kulturhelg genomfördes planenligt 25-26 oktober vid Fenix 2.
Vad som återstår är att slutredovisa det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet från arangemanget.
Möjlighet ges för arrangörer av kulturarrangemang att
själva lägga in kulturarrangemang i en elektronisk
kalender.
Alla föreningar i kommunen har möjlighet att om de så vill
själva lägga in arrangemang i kommunens databas för
evenemang. På kommunens hemsida under rubriken Tips
på aktuella evenemang går det att läsa vilka arrangemang
som är på gång.

FRAMÅTBLICK
En av kultur- och fritidsnämndens viktigaste frågor under
mandatperioden 2015-2018 kommer att vara att skapa en
väl fungerande ungdomsverksamhet. Flera nya tjänster
har inrättats och en ny chef har rekryterats. Vad som återstår är att finna ändamålsenliga lokaler som gör det möjligt
att bedriva en verksamhet med hög kvalité.
Ett av kommunens övergripande mål under mandatperioden 2011-14 har varit att Vaggeryds kommun skall vara
en bra kulturkommun. Arbetet med en Kulturstrategi för
Fenix är inne i slutskedet och arbetet med en strategi för
hela kommunen kommer därefter.
Arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering
kommer att fortsätta. Att använda sig av statistik ur ett
genusperspektiv kommer att göra att man får en bättre
inblick i hur mycket som satsas på flickor resp pojkar inom
kultur- och fritidsverksamheten och klargöra vilka satsningar man behöver göra för att båda könen ska få tillgång
till ett bra och allsidigt kultur- och fritidsutbud. Nämnden
behöver också stötta föreningar genom att stödja särskilda
satsningar för att nå ökad jämställdhet.

Studieorganisationer
Ordna en samling med studieförbunden för att diskutera gemensamma frågor och hur nämnden kan stödja
utvecklingen av studieförbundens verksamhet.
Studieförbunden har framfört önskemål om att det vore
lämpligast att ordna en samling under våren 2015.

På miljöområdet kommer inte minst arbetet med energifrågor att utvecklas och fortsätta såväl på nämnds- som på
föreningsnivå. Att investera i förnyelsebar energi är viktigt
för framtiden. Inom nämndens område är inte minst simoch sporthallstaket i Vaggeryd lämpligt för solceller.
Vidare pågår det arbete med att ta fram en särskild handlingsplan för förvaltningens miljöarbete.

Kulturskola
Inriktning mot allmänheten - finna minst 2 nya former
för att synas mer bland allmänheten i kommunen och
erbjuda Kulturskolan som en resurs för kulturutvecklingen i föreningslivet.
På den traditionsenliga marknadsdagen ”Hjulafton”, lördag
31 maj 2014, medverkade Kulturskolan, med ett brett
program på en scen på torget i Vaggeryd.
Målet att under året hitta former för hur Kulturskolan ska
kunna vara en synlig resurs för kulturutvecklingen i föreningslivet och samhället i stort har inte nåtts på det sätt
som var tänkt.
Under hösten har kulturpedagogerna, i den mån tiden har
medgett, arbetet med frågan och haft uppdraget att ta
kontakter med företag, offentliga platser, vårdhem och
liknande för att erbjuda elevkonserter, lunchmusik, föreställningar mm. Målet har varit att erbjuda minst ett framträdande per månad där allmänheten ska få möjlighet att
uppleva kulturskolans elever och lärare. Förhoppningsvis
får detta förarbete synliga konsekvenser under 2015.
Samarbetsutveckling - fortsatt strävan att nå en långsiktig samarbetsplan kring ”Estetisk plattform” tillsammans med förskolan, fritidshemmen, grundskolan,
särskolan och gymnasiet.
Kontakter har tagits med BUN-förvaltningen samt ett antal
rektorer för att undersöka intresset och skapa förutsättningar för mer långsiktiga samarbetsformer. Intresse finns
framför allt från rektorer och pedagoger.
Ett konkret långsiktigt samarbete har inletts fr o m hösten
2014 – musiklärartjänsten på Hjortsjöskolan med musikundervisning för årskurs 6-9, sker i kulturskolans regi och
lokaler.

Nämndens mening är att biblioteken i Vaggeryd och
Skillingaryd skall vara attraktiva mötesplatser och samhällsinformationscenter där modern medieteknik skall
erbjudas besökarna. Utvecklingen mot fler meröppna
bibliotek och andra icke traditionella verksamheter går fort,
liksom teknikutvecklingen. Bibliotekslab är ett exempel på
detta. Samarbetet med andra aktörer gör att biblioteken får
en allt bredare roll.
Kulturskola 2015 är arbetsnamnet på den översyn som
pågår för att kunna forma kulturskolans framtida verksamhetsinriktning. Resultatet av arbetet kommer vara styrande
för kulturskolans framtid.
Idrottsplatsutredningen och de efterföljande besluten
kommer sätta sin prägel på idrottsplatsernas verksamhet. Målsättningen är att detta skall leda till en förbättrad ekonomi och driftsäkrare anläggningar som
även fortssättningsvis drivs i föreningsregi.
Vaggeryds sim- och sporthall uppfördes 1973. Av ålders- och funktionsskäl är simhallen i behov av restaurering. Bassängen har stora kvalitetsbrister som behöver
åtgärdas. Reningssystemet är slitet och separering av
vattnet mellan lilla och stora bassängen bör göras, inte
minst av miljöskäl. Vidare behöver simhallen verksam76
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hetsanpassas för att möta morgondagens behov. Därför
bör nämnden utreda frågan om hur simhallen skall utvecklas och göras i ordning för framtiden.
Nämnden har under mandatperioden arbetat med att få till
helgöppet i någon simhall. Arbetet fortsätter och målsättningen är att öka tillgängligheten ytterligare.

Utveckling mot fler verksamheter där det finns möjlighet att
mötas och utöva spontan aktivitet utan krav på medlemskap kommer att öka. Tillsammans med tekniska utskottet
förs det diskussioner om aktivitetsplatser i Skillingaryd
och Vaggeryd för att kunna möta denna efterfrågan.
Inom Vaggeryds kommun finns goda möjligheter för
det rörliga friluftslivet. Naturen är en tillgång som kan
utnyttjas för hälsa, motion och upplevelser av skilda slag.
Därför är det viktigt att områden vid friluftsgårdarna VSOK,
Bäckalyckan och Grönelund fredas.

Målsättningen för Bissefällarsamlingen är att flytta samlingen till Västra lägret och byggnaden mitt emot Miliseum. Detta skulle innebära samordningsvinster och ge
positiva synergieffekter och befästa platsen som en mötesplats för olika kulturaktiviteter.

Skidanläggningen i Kyllås har en hög utvecklingspotential
inom flera områden främst under vintertid men även sommartid. Föreningen har en plan för att utveckla verksamheten.

Folkhälsoarbetet är viktigt för att människors välbefinnande ska öka. Detta oavsett i vilken situation man befinner sig i. Kultur- och fritidssektorn har stora möjligheter att
bidra med olika aktiviteter både inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ser en utveckling där kultur eller friskvård
på recept kommer att öka och bli ett alternativ till konventionella metoder.

DRIFTREDOVISNING, TKR

Budget 2014

Bokslut 2014

Avvikelse

Bokslut 2013

Bokslut 2012

Kultur/fritidsnämnd/förvaltning
Idrottsplatser
Sim- och sporthallar
Friluftsbad/Camping
Bowlinghall
Ungdomsverksamhet
Föreningsbidrag
Biblioteksverksamhet
Kulturverksamhet
Studieorganisationer
Kulturskola

2 121
4 825
6 004
286
108
2 277
1 875
5 766
1 534
431
+3 214

1 912
4 813
6 000
271
107
1 872
1 877
5 742
1 438
382
+3 619

+209
+12
+4
+15
+1
+405
-2
+24
+96
+49
-405

1 750
4 669
6 785
256
129
1 700
1 736
5 388
1 698
373
3 571

1 408
4 436
6 907
253
178
1 662
1 778
5 071
1 367
374
3 095

TOTALT

28 441

28 033

+408

28 055

26 529
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Bokslut
2014

Budget
2014

Bokslut
2013

Bokslut
2012

Bokslut
2011

Bokslut
2010

1 674
2 345
1 167:-

2 000
2 600
1 003:-

2 200
2 600
910:-

1 960
2 840
910:-

1 960
2 600
916:-

2 080
2 760
869:-

46 880
14 181
4 705
14,6
5,7

47 000
14 000
4 800
14,1
5,6

44 457
13 614
4 695
14,1
5,5

49 901
17 274
4 758
13,8
6,9

42 551**
13 651
4 374
15,1
5,5

41 576**
14 103
4 435
14,1
5,7

5 127
5 696

5 700
5 700

5 079
5 696

5 578
3 738

5 743
3 378

5 723
3 738

735:-

751:-

862:-

871:-

831:-

765:-

Friluftsbad
Antal bad
Kostnad/bad

5
54 200

5
57 200

5
51 200

5
50 600

5
50 600

5
52 000

Ungdomsverksamhet
Antal verksamhetstim
Kostnad/tim
Antal besök
Besök/verksamhetstimma

1 192
1 570:5 500
4,7

1 000
2 253:8 000
8,0

1 050
1 619:8 000
7,6

1 000
1 617:7 900
7,9

1 000
1 521:7 900
7,9

1 000
1 161:7 500
7,5

Föreningsbidrag
Verksamhetsbidrag/förening
Bidrag/föreningsägd anläggn.
Bidrag/kulturförening

9 440
19 240
11 285

9 600
17 100
7 000

6 820
13 325
10 560

9 280
19 200
6 950

9 140
14 035
6 100

8 103
14 482
4 500

Biblioteksverksamhet
Antal lån
Antal lån/invånare
Kostnad/lån
Öppettimmar
Kostnad/öppettim

70 429
5,3
81:50
4 600
1 248:-

75 000
5,7
72:50
4 700
1 157:-

68 763
5,2
78:35
4 059
1 327:-

78 756
6,0
64:38
4 082
1 242:-

75 518
5,7
64:90
4 164
1 177:-

71 882
5,5
70:90
4 660
1 093:-

353

340

340

331

325

306

22
10 400

20
13 500

20
12 400

21
9 670

17
7 350

16
8 750

8
151 673
2:26

8
145 000
2:38

9
152 665
2:25

9
160 405
2:14

9
150 659
2:28

9
140 958
1:72

351
10 310

360
8 817

381
9 372

417
7 422

368
8 046

373
6 477

NYCKELTAL
Idrottsplatser,
Bandybana, Ishall. verk tim
Fotbollsplaner, friidrott
Kostnad kr/tim
Simhallar
Antal bad
varav skolbad
Verksamhetstimmar, antal
Allmänhetens bad/tim
Skolbad /tim
Sporthallar
Allmänhet, föreningar mfl, verkstim
Skolan
Sim- och sporthallar
Bruttokostn.sim+sport/verktim

Offentlig konst
Antal konstverk, löskonst ***
Arrangemang
Antal arrangemang
Kostnad/arrangemang
Studieförbund
Antal studieorganisationer
Antal deltagartimmar
Kommunalt bidrag/delt.tim
Kulturskola
Antal elever, exkl rockstudio
Nettokostnad/elev

* 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 ca 400 alster.
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Ordförande: Martin Gunnarsson (s)
Förvaltningschef: Anders Wahlgren
Antal årsarbetare: Inga anställda

Medelvärde
avbrottstid i minuter

Typ av
högspänningskabel 12 kV
100

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Andel i %

80
60
40
20
0
1994
Friledning

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat efter avskrivningar och fin.poster
Bokslutsdispositioner
Resultat efter bokslutsdispositioner
Resultat efter lämnat koncernbidrag

Bokslut
2014
+39 987
-31 753
+8 234
-4 442
-640
+3 152
+56
+3 208
+1 708

1999

2004

2009

Belagd luftledning
Budget
2014
+39 065
-31 133
+7 932
-4 569
-551
+2 812
+56
+2 868
+1 368

2014
Jordkabel

Bokslut
2013
+40 607
-33 570
+7 037
-4 527
-634
+1 876
+56
+1 932
+432

Bokslut
2012
+39 891
-32 449
+7 442
-4 644
-639
+2 159
+56
+2 215
+715

ELVERKETS UPPGIFTER
Elverket äger, driver och underhåller ledningsnät för
eldistribution samt försäljer anslutningstjänster inom sitt
distributionsområde. Distributionsområdet finns i huvudsak inom Vaggeryds kommun men också delvis i
Gislveds och Gnosjö kommuner. Elverkets verksamhet
regleras i väsentliga delar av särskilda lagar, förordningar
och myndighetsinstruktioner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
Den viktigaste händelsen under 2014 har varit omfattningen av kablifiering. Hela 18 100 m högspänningskabel
och 6 700 m lågspänningskabel har förlagts i mark.
15 200 m friledning med högspänning och 1 300 m friledning med lågspänning har tagits bort.

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.

Vaggeryds Elverk redovisar ett resultat av 3 208 tkr per
31/12 2014, 340 tkr bättre än budget. Av resultatet överförs 1 500 tkr till kommunen och 1 708 tkr behålls i den
egna verksamheten, vilket bl.a. innebär att upplåning till
investeringar begränsas.

EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS

STYRELSENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA
KOMMUN-FULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Bidragande orsaker till att nätverksamheten visar ett bra
resultat är högre nättransitering än väntat från effektkunder. Säkringskunders lägre förbrukning torde i huvudsak
förklaras av att 2014 var ett mycket varmt år, varför elanvändning för uppvärmning varit lägre än väntat.

Målet för Elverkets verksamhet skall vara att tillgodose
intressen som gagnar kommunkoncernen i dess helhet
och därigenom kommuninnevånarna. Elverket skall bidra
till att Vaggeryds kommun uppfyller sina mål genom att:
•
•
•
•

Insamling av mätvärden fungerar allt bättre vilket gör att
kostnaden för inköpta tjänster för detta minskar. Vaggeryds Elverk har inte heller drabbats av någon omfattande
storstörning under 2014 vilket också håller nere dessa
kostnader.

tillgodose att elnätanslutningar för uttag och inmatning av elenergi finns att tillgå på konkurrenskraftiga
villkor och till god kvalitet
svara för en god och allsidig service för kunderna
samverka med andra intressenter för elöverföring
erbjuda praktikplatser för ungdomar
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Antalet nytillkomna kunder har varit omfattande varför
anslutningsintäkterna överstiger förväntan. Det låga elpriset har inneburit lägre kostnader för överföringsförluster.

Arbetet att bygga ett elnät som är mindre känsligt för
störningar fortsätter att ge resultat. Otillgängligheten mätt
som avbrottstid i minuter uppgick endast till 73,5 minuter
varav oplanerade avbrott 48,6 minuter. Med andra ord
visar nätet en tillgänglighet av 99,986 %.

De kraftiga investeringarna i kablifiering har inneburit
ökade kostnader för rasering av linjer men också ökade
intäkter för försäljning av skrot.

FRAMÅTBLICK
Ytterligare krafttag tas i arbetet med vädersäkring av
högspänningsledningar. Målet är att cirka 15 000 m kabel
skall förläggas i mark under 2015.

Investeringar uppgår till 7,4 Mkr.
INTERN KONTROLL
Styrelsen för Vaggeryds Elverk har upprättat en kontrollplan som följs upp under verksamhetsåret.

Frågan om anslutning av vindkraft har åter blivit aktuell.
Ett mindre kraftverk om 55 kW kan komma att följas av 6
till 7,5 MW från tre turbiner. Kostnad och metod för anslutning utreds för närvarande. Det kan komma att handla
om investeringar på 10-20 Mkr.

VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Vaggeryds Elverk erbjuder elnätanslutningar för uttag och
inmatning av elenergi på konkurrenskraftiga villkor. Avgifterna för nätöverföringen har kunnat hålas oförändrade
sedan 2012.

Anslutning till överliggande nät är föremål för utredning. I
dag har Vaggeryds Elverk två anslutningspunkter på 40
kV i Vaggeryds tätort. Mottagningsstationerna är i behov
av förnyelse. Val av antalet anslutningspunkter och spänningsnivå påverkar investeringsnivå och anslutningskostnad.

Vaggeryds Elverk/ Vaggeryds Energi AB genomförde en
kundnöjdhetsundersökning under våren 2014 och kunde
då glädjande konstatera att våra kunder ansåg att vi var
mycket bra eller ganska bra inom följande områden:
-

Tillgänglighet
Bemötande
Kompetens
Tydlighet i besked och svar
Information och hjälp vid störning

Inför perioden 2016 till 2019 utarbetas ny nätregleringsmodell av Energimarknadsinspektionen EI. Ansökan om
ny intäktram skall vara inlämnad senast sista mars 2015.

97 %
99 %
100 %
99 %
91 %

Vaggeryds Elverk samverkar med andra nätbolag exempelvis med grannen Jönköping Energi Nät AB avseende
bl.a. felsökning och reservmatning. Vaggeryds Elverk
ingår också i ett nätverk med driftchefer samt deltar aktivt
i branschorganisationen Svensk Energis regionmöten och
utbildningar.
För att underlätta för tillväxten av unga i branschen så tar
vi emot praktikanter.
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Ordförande: Roger Ödebrink (S)
Förvaltningschef: Stefan Hagström
Antal årsarbetare: 494
Nettokostnad totalt: 315 780 tkr
Nettokostnad per invånare:23 870 kr

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag

Bokslut
2014
+ 48 007
-360 913
-312 906
-250
-2 624
-315 780
+315 138

Budget
2014
+41 177
-353 391
-312 214
-274
-2 650
-315 138
+315 138

Bokslut
2013
+51 365
-349 822
-298 457
-327
-3 248
-302 032
+305 309

Bokslut
2012
+46 534
-341 801
-295 267
-399
-2 988
-298 654
+298 028

- 642

0

+3 277

- 626

ÅRETS RESULTAT
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER
Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och
obligatoriska skolan, särskolan och de frivilliga skolformerna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av
fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman. Bidrag ges för elever i friskola inklusive förskoleklass.

samt särskild utbildning för vuxna (Lärvux).
Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av
de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna
råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utvecklingsplaner som utgår från det systematiska kvalitetsarbetet.

Vid Fenix Kultur och Kunskapscentrum bedrivs förutom
gymnasieutbildning, vuxenutbildning för grundläggande
och gymnasial nivå, yrkesutbildning, uppdragsutbildning,
utbildning i svenska för invandrare (SFI), yrkeshögskola

Nämnden har det övergripande ansvaret för kostverksamheten i kommunen.
Nämndens verksamhetsberättelse redovisar hur den
uppfyllt de i budgeten givna ramarna och ställda målen.

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av
öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för kommunen och dess invånares bästa. Jämställdhet och
ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.
Nämndens insats för att uppfylla målet:
Det är grunden för vårt uppdrag enligt läroplan kap 1.

Gymnasiet: Öppna jämförelser år 2014 (avser läsåret
12/13) inkluderar både kommunala och fristående skolor.
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet
till universitet och högskola inom 3 år 82,9%
Medel i riket 71,6%
Fördelat på;
Studieförberedande 93%
Medel i riket 77,0%

Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall
lämna grundskolan med minst godkända betyg.
(öppna jämförelser)
Nämndens insats för att uppfylla målet:
Ett målmedvetet arbete har pågått under året med fokus
på att uppnå målet.
Grundskola: Öppna jämförelser år 2014 (avser läsåret
12/13)
Nått målen i alla ämnen 73,4%
Medel i riket 77,0%

Yrkesförberedande 75,3%
Medel i riket 64,5%
Näringslivspolitiken skall stödja befintlig verksamhet
och aktivt arbeta för att nya företag väljer kommunen
för nyetablering.
Nämndens insats för att uppfylla målet:
Enligt läroplan ska Entreprenörskap genomsyra vår utbildning. Kreativt återanvändningscenter har övergått till
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Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun.
En kulturstrategi skall upprättas för kommunen med
utgångspunkt i Fenix Kultur och Kunskapscentra.
Nämndens insats för att uppfylla målet:
Vi har samarbetat med Kulturskolan och Milliseum.
ReMida har under året haft ett gemensamt projekt via
”Skapande skola” (Kulturrådet) med Milliseum under
temat ”Bygga broar”.

att bli ReMida vilket kommer att påverka vår verksamhet
från förskola till grundskola samt samverkan med andra
aktörer i kommunen. Gymnasiet deltar i ”ung företagsamhet” och Teknikcollege. Fenix vuxenutbildning bidrar
med uppdragsutbildningar och yrkeshögskola.
All kommunal handläggning skall ske effektivt och
snabbt präglat av en hög serviceanda med respekt
för lag och förordning
Nämndens insats för att uppfylla målet:
Nämnden/förvaltningen har ständigt arbetat med att förbättra handläggning och service till invånare och myndigheter. Detta har skett genom att vi uppdaterat administrativa rutiner och system, genomfört kompetensutveckling,
vidtagit förbättringsåtgärder som kommit fram vid tavelmöten och i andra sammanhang.

Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta
strategiska klimatmål för långsiktig hållbarhet.
Nämndens insats för att uppfylla målet:
Se särskilda mål för miljöarbetet.
Personalpolitiken skall präglas av öppen dialog,
medinflytande där personalens kunskap, erfarenheter
och kompetens tillvaratas.
Nämndens insats för att uppfylla målet:
Vi har haft regelbundna arbetsplatsträffar (APT), lokalsamverkansgrupper (LSG) och förvaltningssamverkansgrupp (FSG). Årliga medarbetar- och lönesamtal har
genomförts. Förvaltningsledningen har genomfört fokusgrupper och öppna forum för att lyssna in medarbetare
från samtliga verksamheter.

Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv
kommun att leva, bo och verka i.
Nämndens insats för att uppfylla målet:
Vårdnadshavare får förskoleplats för sina barn inom 4
månader. Vi har en betydligt högre andel 10-12 åringar i
fritidshemsverksamheten i förhållande till riksgenomsnittet. Nämnden erbjuder särskola, gymnasium/gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt särskild utbildnings för vuxna (SFI) och särskild utbildning för
vuxna (Lärvux) i egen regi i kommunen.

Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och
nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta
kommunal-ekonomiska mål kan uppnås.
Vården av våra äldre och sjuka skall präglas av
Nämndens insats för att uppfylla målet:
trygghet och god kvalitet.
Kontinuerlig uppföljning av budget har skett varje månad i
Nämndens insats för att uppfylla målet:
arbetsutskott och nämnd. Dialog har fortlöpande skett
Kostenheten har tillagat och serverat mat till kommunens
med skolledarna kring budget.
äldreboenden och de äldre som får mat via hemtjänsten.
Verksamheten har präglats av ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta tillsammans har resulterat i god måluppfyllelse när det gäller kommunala mål och att nämnden har
klarat budgeten inom given ra
__________________________________________________________________________________________________
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE
Måluppfyllelse i alla våra verksamheter samt satsningen 1,5 miljoner
Målet är ej uppfyllt

Behörig personal utifrån skollagen
Målet är delvis uppfyllt.
Vi saknar lärare med behörighet i ämnet slöjd (både
Textil och Trä-metall), lärare i svenska som andra språk
samt förskollärare.

Satsningen 1,5 miljoner har använts till nedsättning av
tjänst, motsvarande 50 % tjänst för fem förstelärare.
Därtill har nämnden nödgats att använda resterande
medel som utjämningsbidrag till mindre enheter så att
dessa ska kunna klara elevernas garanterade undervisningstid.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
Karriärtjänster
En fortsatt satsning på karriärtjänster har skett under
läsåret 2014/15. Detta innebär att vi i dagsläget har 16
stycken förstelärare.

God och attraktiv arbetsgivare
Målet är delvis uppfyllt
Medarbetarenkäten som genomfördes 2013 visar att
40% (39%) av medarbetarna instämmer i påståendet,
48% (43%) instämmer delvis och 12% (18%) instämmer
inte. Inom parantes kommunövergripande resultat.

Lokalutredning
Antalet grundskoleelever beräknas öka med ca 200 fram
till år 2025. Nuvarande lokalers standard och funktionalitet är inte helt ändamålsenliga. Med anledning av
detta har nämnden givit förvaltningen i uppdrag att utreda framtida lokalbehov.

Systematiskt kvalitetsarbete
Målet är uppfyllt.
Den beslutade modellen för systematiskt kvalitetsarbete
har används inom samtliga verksamheter. Utveckling
har skett både av modellen och tillämpningen av den i
verksamheterna

Ensamkommande barn och unga
Förutsättningarna har förändrats för de skolor som tar
emot ensamkommande barn och unga. Det ställer större
krav på kompetens och flexibilitet på organisationen.
Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
Från läsåret 2014 startade Lärvux enligt beslut i kommunfullmäktige. Verksamheten har på kort tid fått ett
stort antal elever. Det visar på att det fanns ett uppdämt
behov i kommunen

FN:s barnkonvention i praktiken
Målet är ej uppfyllt
Planerade utbildningsinsatser för chefer, politiker både i
nämnden och i kommunfullmäktige är ej genomförda.
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Gymnasieskola Fenix och IKE Gymnasieskola
Programområdena gymnasieskola Fenix, lokaler och
inventarier, drift och underhåll i gymnasieskolan samt IKE
gymnasieskola utgör tillsammans den totala kostnaden
för gymnasieeleverna som är boende i Vaggeryds kommun. Det sammanlagda resultatet för områdena visar ett
underskott på -621 tkr.
Interkommunala ersättningar mellan gymnasieskolor och
elevbidragsutbetalningar till fristående gymnasieskolor är
svårbudgeterade på grund av att ca 48 % av Vaggeryds
gymnasieelever studerar i andra kommuner, både i
kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor och att priserna för olika gymnasieprogram och inriktningar varierar kraftigt. Därför uppvisar IKE Gymnasieskola en positiv avvikelse mot budget motsvarande
+ 2 058 tkr.
Utifrån elevernas val av olika gymnasieprogram med
olika inriktningar samt de demografiska förändringarna
fortsätter gymnasieskolan Fenix sitt anpassningsarbete
till given budget. För år 2014 visar Fenix gymnasieskola
en negativ avvikelse om - 2 801 tkr. För att uppnå ett mer
balanserat resultat för respektive programområde har en
viss omflyttning av resurser mellan de två programområden skett för budgetår 2015.

Förskola
Förskoleverksamheten har under senare år successivt
fått allt svårare att genomföra sitt uppdrag inom anslagna budgetmedel. Detta visar sig med all önskvärd
tydlighet i årets bokslut som slutar på -2 605 tkr.
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2014 ett underskott på - 642 tkr vilket är en avvikelse mot budget med två tiondelsprocent.
Den negativa avvikelsen är en följd av att BUN bedriver
en utbildning för vuxna med inlärningssvårigheter
(Lärvux) helt utan anslagna budgetmedel.
En ekonomisk resultatanalys av nämndens programområde visar på såväl positiva som negativa budgetavvikelser vilka har haft inverkan på årets resultat.
Resultat per programområden
Gemensam administration BUN
Gemensam administration BUN uppvisar en positiv avvikelse mot budget på +519 tkr. Överskottet beror framför
allt på nämnden har haft lägre kostnad än budget samt
inte fullständigt utnyttjade reinvesteringsmedel inom
förvaltningen.
Personalutbildning BUN
Resultat för Personalutbildningar inom BUN visar på ett
överskott mot budget och uppgår till +537 tkr.
Den positiva avvikelsen beror på vissa organisatoriska
svårigheter vid genomförande av den planenliga kompetensutvecklingen.

Vuxenutbildning
Programområde vuxenutbildning består av KomVuxutbildningar, SFI samt uppdragsutbildningar. Enligt gällande lagstiftning och beslut av kommunfullmäktige statade BUN under detta programområde en utbildning för
vuxna med inlärningssvårigheter (Lärvux). Till utbildning
-en har inte anslagits några budgetmedel. Kostnader för
verksamheten har exklusive lokalkostnader uppgått till
694 tkr och belastar utfallet negativt för hela programområdet.
Sammanlagt redovisar Vuxenutbildningarna en positiv
budgetavvikelse om +109 tkr. Detta på grund av erhållna
och inte budgeterade statsbidrag riktade till yrkesutbildningar för vuxna totalt om +946 tkr.

Verksamhetsledning/Elevhälsa
Det redovisade resultatet för detta programområde visar
på en positiv avvikelse mot budget. Överskottet på +164
tkr beror på att det inte tillsattes ersättare för kurator
under sjukskrivningsperioden.
Kosthållning
Kostenheten uppvisar ett överskott på +778 tkr i jämförelse mot budget.
Överskottet förklaras av att under året har genomförts en
ny- till och ombyggnation av Byarums förskola/skola och
renovering av Östra skolan. Överflyttning av verksamheter till andra skolenheter har inneburit att kosten inte haft
behov av ökad personalresurs. Den ordinarie kostpersonalen från dessa två skolor har används som ersättare
vid sjukskrivningar och längre frånvaro på andra skolenheter.

Yrkeshögskola
Yrkeshögskolan (YH) uppvisar ett positivt resultat vid
bokslutet vilket uppgår till +1 147 tkr. Överskottet kommer
även här från erhållna statsbidrag till möbelsnickeri- och
svetsutbildningar.
Särskolan
Bokslutsresultat för särskolan uppvisar en positiv budgetavvikelse motsvarande +148 tkr. Överskottet beror på
något lägre personalkostnader på gymnasienivå samt på
lägre IKE kostnader i jämförelse med budget.

Skolskjutsar
Detta programområde uppvisar en negativ avvikelse mot
budget motsvarnade -198 tkr.
Ombyggnationen av Byarums förskola/skola föranledde
ett utökat behov av skolskjutsturer, vilket resulterade i
ökade skolskjutskostnader för år 2014.

Förskoleklass
Detta programområde redovisar ett underskott gentemot
budget som uppgår till -505 tkr. Underskottet beror på att
behovet av extraordinära insatser för barn med särskilda
behov har varit betydligt större än budgeterade medel.

Grundskola
Det redovisade underskottet för programområde Grundskola uppgår till -495 tkr.
Trots omfördelning av 1 000 tkr av budgetmedel från
skolskjutsar med syfte att förstärka resurser för elever
med behov av särskilt stöd uppvisar denna post ett budgetunderskott motsvarande -1 502 tkr. Till detta kommer
högre IKE-kostnader än budgeterat, vilket har påverkat
budetunderskottet ytterligare.

Förskola
Det redovisade resultatet för förskola visar på en negativ
avvikelse mot budget motsvarande -2 605 tkr.
För att möta en fortsatt hög efterfrågan av förskoleplatser
har en ny förskola med två avdelningar (Växthuset 2)
tagits i drift i Fenix Gymnasieskola. Vidare pågår en nytill och ombyggnation av Byarums förskola/skola, vilken
kommer att generera ytterligare fler förskoleplatser 2015.
Förskoleverksamheten har utomordentligt stora svårigheter att genomföra sitt uppdrag med anslagna budgetmedel vilket bidrar väsentligt till den negativa budgetavvikelsen för detta programområde.

Det negativa resultatet dämpades dock genom att de
flesta rektorsenheterna uppvisar en positiv avvikelse mot
budget.
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VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
600 GEMENSAM ADMINISTRATION
Fortsätta arbetet med att ta fram tydliga gemensamma strukturer, rutiner och dokument för hela
organisationen och för det systematiska kvalitetsarbetet.
Målet är delvis uppfyllt.
En elevhälsoplan är utarbetad och fastställd av nämnden.
Arbetet med att implementera det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats utifrån våra mål.

IKE- kostnader och utbetalningar till alternativa verksamheter har överskridit budget med -656 tkr och har härmed
ytterligare påverkat resultatet negativt.
Fritidshem
Detta programområde uppvisar en positiv budgetavvikelse på +452 tkr.
Antalet barn i fritidshemverksamheten har under 2014
varit färre än budgeterat. Till följd av detta har Barn- och
utbildningsnämnden återlämnat budgetmedel till Kommunstyrelsen för motsvarande 35 barn.

Genomföra IT-planen
Målet är delvis uppfyllt.
Planen ska utvärderas och revideras i juni 2015.
Uppföljning av handlingsplanen visar att endast målet
med rubriken E-säkerhet som är ”utarbeta och förankra
en policy kring säker lagring av dokumentation” kvarstår.
Det är ett mål som är förvaltningsövergripande vilket
innebär att samordning av kommunledningskontoret kring
det målet måste ske.

Vårdnadsbidrag
Utbetalda ersättningar till föräldrar för kommunalt vårdnadsbidrag har varit väsentligt högre i jämförelse med
utbetalda beloppen för förra året och därmed uppvisar
detta programområde en negativ avvikelse mot budget
på -71 tkr.
Projekt och Återanvändning
Under höstterminen 2014 har EU projekt ReMida avslutats. (startade som projekt hösten 2011). Projektet har
finansierats med EU-medel genom Leader inom Jordbruksverket och har haft som syfte att stärka barnens
kreativitet och nyfikenhet genom att använda spillmaterial
istället för färdiga leksaker.
Jämsides med att projektet avslutades fortsatte ReMida
som kommunal verksamhet med anslagna budgetmedel
under programområde Återanvändning.

601 KOMPETENSUTVECKLING
Bidra till att höja den generella kompetensen och se
till att samtliga förskolechefer och rektorer går den
statliga rektorsutbildningen.
Målet är uppfyllt.
Under vårterminen avslutade två rektorer sin statliga
rektorsutbildning. Tre förskolechefer och en rektor genomför sin utbildning för närvarande. De två senaste
anställda rektorerna är anmälda till utbildningen 2015.
Övriga skolledare har rektorsutbildning.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA
OHÄLSOTALEN
Fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet där
samtliga medarbetare har möjlighet att påverka sin
arbetsmiljö och även ta ansvar för att vara en del av
varandras arbetsmiljö. Allt för att nämndens sjukskrivningstal inte ska öka.
Målet ej uppfyllt
Sjukstatistiken visar att under 2014 har sjukskrivningstalet ökat i jämförelse med tidigare år. Den totala sjukfrånvaron för 31 december 2014 är 5,40 % vilket innebär en
ökning med 1,42 procentenheter i jämförelse med motsvarande tidpunkt förra året. Inom BUNs olika verksamheter har sjukfrånvaron varit som följande:

Verksamhet

603 VERKSAMHETSLEDNING OCH ELEVHÄLSA
Förankra och kvalitetssäkra elevhälsans arbete i
enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet.
Målet är uppfyllt
Det är en ständigt pågående process. Under året har ett
inkluderande arbetssätt varit ett prioriterat mål.
621 KOSTHÅLL
Beslutet om ny kostorganisation är genomförd
Avvaktar beslut i kommunfullmäktige.
Andelen ekologisk mat är minst 27 %.
Målet är uppfyllt.
Resultatet blev 36 %. Ekologiska mejeriprodukter är den
största andelen. All mjölk som man dricker samt den
skivade osten består alltid av ekologisk mjölk.

Sjukfrån- SjukfrånÖkning /
varo 2013 varo 2014
Minskning
i%
i%

Grundskola

4,24

6,08

+1,84

Förskoleklass

3,10

2,03

-1,07

Fritidshem

3,92

5,60

+1,68

Förskola

5,33

7,13

+1,80

Gymnasieskola

1,08

1,52

+0,44

Kosthållning

4,81

8,00

+3,19

624 SKOLSKJUTSAR
Förtydliga rutinerna i samverkan med entreprenören
inför läsårsstart.
Målet är uppfyllt
Utveckla informationen på kommunens hemsida inför
kommande läsår.
Målet är delvis uppfyllt.
Arbetet är påbörjat men inte färdigställt. Beräknas vara
klart när kommunens nya hemsida lanseras under senare
delen av 2015.

INTERN KONTROLL
Lönehanteringen inom den egna förvaltningen, utifrån de centrala lönerutinerna.
Målet är delvis uppfyllt
Rutinerna kring vikariepoolsystemet TimeCare har fortsatt att utvecklats under 2014. Arbetet att kartlägga alla
lönerutiner inom förvaltningen kommer att förlängas och
pågå även under år 2015.

723 FÖRSKOLEKLASS
Stödja rektorerna i arbetet med att prioritera det pedagogiska ledarskapet.
Målet är uppfyllt.
Genomförd personalenkät visar att det pedagogiska
ledarskapet har stärkts.
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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.
Målet är uppfyllt.
Förskollärarna i förskoleklass har under ledning av specialpedagog arbetat i nätverk med litteraturstudier och
matematiklyftets fyra första moduler, där de använt Ipads
som dokumentationsverktyg. Under arbetet har teori och
praktik gått hand i hand.

Andelen elever som är högskolebehöriga inom 3 år
ska öka jämfört med föregående år
Målet är ej uppfyllt.
Det har minskat då det inte längre är obligatoriskt med
högskolebehörighet på yrkesprogrammen. 60 % av avgångseleverna läsåret 13/14 nådde minst grundläggande
högskolebehörighet. Läsåret 12/13 var det 75 % av avgångseleverna som nådde minst grundläggande högskolebehörighet.
Genomsnittlig betygspoäng ska öka jämfört med
föregående år
Målet är ej uppfyllt
•
2013 var betygspoängen 13,7 (ranking 189 av
Sveriges kommuner)
•
2014 är betygspoängen 13.7 (ranking 187 av
Sveriges kommuner)
Detta innebär att vi ligger kvar på samma betygspoäng.
Medel i riket 14.0
Median i riket 13.8

641 GRUNDSKOLA
Stödja rektorerna i arbetet med att prioritera det pedagogiska ledarskapet.
Målet är uppfyllt.
Genomförd personalenkät visar att det pedagogiska
ledarskapet har stärkts.
Andelen elever som blir behöriga för vidare studier i
gymnasieskolan ska öka jämfört med föregående
läsår.
Nämnden använder statistiken i SKL:s öppna jämförelser.
Behörigheterna har i dag en inriktning på fyra olika programområden.
1.
2.
3.
4.

661 VUXENUTBILDNING
Vidareutveckla vuxenutbildningen till att omfatta fler
studerande.
Målet är uppfyllt.
Verksamheten är utökad med, Särskild utbildning för
vuxna (Lärvux) enligt beslut från kommunfullmäktige.
Nämnden har dock ej tillförts medel för denna verksamhet. Framtiden får därför betraktas som oviss.

Natur och teknikprogram.
Målet är uppfyllt
Ekonomi, humanistisk och samhällsvetarprogram.
Målet är ej uppfyllt.
Estetiska program.
Målet är uppfyllt.
Yrkesprogram.
Målet är uppfyllt.

Öka integrationen av SFI-eleverna i arbetsliv, samhälle- och vidare studier.
Målet är uppfyllt.
Studiebesök och besök i 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.

657 GYMNASIEUTBILDNING, STUDIEPLATSER I
ANNAN KOMMUN
Vid starten av läsåret 2014/15 skall minst 60 % av
eleverna i årskullen antas till en utbildning vid Fenix
Kunskapscentrum.
Målet är ej uppfyllt
Vid antagningsnämndens möte den 27 juni var det 52 %.
Denna siffra har dock ökat. Vid terminstarten var andelen
55 %.

662 YRKESHÖGSKOLA
Arbeta för att behålla och utveckla yrkeshögskolan.
Målet är uppfyllt
Fenix har ansökt om att få fortsätta möbelproduktionstekniker i ytterligare två år, samt nystart för robotsvetsutbildning

658 LOKALKOSTNADER FENIX KUNSKAPSCENTRUM
Anpassa lokalutnyttjandet till befintlig verksamhet.
Målet är uppfyllt.
Elprogrammet har flyttat från Fenix 1 till Fenix 2. Detta
har frigjort lokaler för två förskoleavdelningar.

671 SÄRSKOLA
Skolans resultat i alla ämnen som eleverna har
undervisning i har följts upp och utvärderats i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.
Målet är uppfyllt.

Minska kostnaderna
Målet är uppfyllt.
Gymnasieskolans budgeterade lokalkostnader för hyra
och städ har minskat med 132 tkr.

Implementering av nya styrdokument för gymnasiesärskolan fortgår.
Målet är uppfyllt.

659 GYMNASIESKOLA
Stödja rektorerna i arbetet med att prioritera det pedagogiska ledarskapet.
Målet är uppfyllt.
Genomförd personalenkät visar att det pedagogiska
ledarskapet har stärkts.

724 FÖRSKOLA
Stödja förskolecheferna i arbetet med att prioritera
det pedagogiska ledarskapet.
Målet är uppfyllt.
Genomförd personalenkät visar att det pedagogiska
ledarskapet har stärkts.

Andelen elever som fullföljt utbildningen inom 3 år
ska öka jämfört med föregående år
Målet är delvis uppfyllt
Det går inte att jämföra eftersom det från och med läsåret
13/14 införts gymnasieexamen. 74 % av eleverna nådde
gymnasieexamen läsåret 13/14.

Att inom 4 månader kunna erbjuda förskoleplats.
Målet är uppfyllt
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Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning
och storlek.
Målet är ej uppfyllt.
Ett arbete med att kartlägga hur barngrupperna är sammansatta ska påbörjas.

Konkurrensen är och kommer att vara hård mellan kommuner och andra huvudmän. Det är därför helt avgörande att kommunen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Lokalplaneutredningen
Resultatet av den pågående lokalplaneutredningen
kommer att i olika omfattning påverka satsningar inför
framtiden, både på kort och lång sikt.
Vi förutsätter att den kommer att ligga till grund för kommande prioriteringar och investeringar för kommunen.

Att arbeta fram en strategi och kostnadsberäkning för
hur vi kan tillgodose en efterfrågan av barnomsorg
på obekväm arbetstid.
Målet är ej uppfyllt
730 ÖPPEN FÖRSKOLA
Bedriva öppen förskola
Målet är uppfyllt

Skolbibliotek
Nämnden lever idag inte upp till de krav som skollagen
har på skolbibliotek. Det påbörjade arbetet med att arbeta
fram en skolbiblioteksplan kommer att leda till förändringar för verksamheten på olika sätt. Det kan handla om
lokalfrågor, organisation och arbetssätt.

725 FRITIDSHEM
Stödja rektorerna i arbetet med att prioritera det pedagogiska ledarskapet.
Målet är uppfyllt.
Genomförd personalenkät visar att det pedagogiska
ledarskapet har stärkts.

Nationellt ser man att skolbiblioteken i landets skolor inte
har förbättrats trots att man infört det i skollagen.
Samtal förs om man ska införa en reform om bemannande skolbibliotek måste åtföljas av någon form av
insats. Det kan bli i form av statliga medel eller att kommunerna får ett tydligare krav.

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

Ensamkommande barn och unga
Kommunen beräknas ta emot fler ensamkommande barn
och unga kommande år. För att på ett professionellt sätt
möta de behov som de har måste vi utöka samverkan
mellan förvaltningarna och ta fram tydliga planer, strukturer och ekonomiska förutsättningar så att kommunen
kan agera på ett välkomnande sätt.

Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning
och storlek.
Målet är ej uppfyllt.
Ett arbete med att kartlägga hur barngrupperna är sammansatta ska påbörjas.
727 VÅRDNADSBIDRAG
Bibehålla möjligheten för föräldrar att vara hemma
med barn i åldern 1-3.
Målet är uppfyllt

Kostenheten
Kostutredningen måste leda till beslut och verkställighet
för att en utvecklings ska kunna ske i verksamheten.

729 ÅTERANVÄNDNING
Kreativt återanvändningscenter ska certifieras som
ett Remida.
Målet är uppfyllt

.

Kreativt återanvändningscenter ska utvecklas till att
omfatta nämndens alla verksamhetsområden.
Målet är ej uppfyllt
Det pågår ett arbete med att utveckla Remida.
FRAMÅTBLICK
Kvalitet i förskolan
Förskolan ingår i dag utbildningsväsendet. Kommunens
uppdrag har gått från enbart omsorg till att omfatta även
lärande i förskolan. För att klara av förskolan krav på
kvalitet krävs högre personaltäthet i förskolan.
Karriärtjänster
Statens bidrag för karriärtjänster är planerade att fortgå
enligt plan. Vi har preliminärt blivit tilldelade bidrag för 20
nya lärare inför läsåret 2015/16. Det råder dock osäkerhet kring antal och bidragsbeloppens storlek. Nämnden
har för avsikt att söka för en fortsättning enligt nuvarande
avtal och kriterier.
Rekrytering av behöriga lärare
Det är en stor utmaning för både kommunen och landet
att rekrytera behöriga lärare. Bristen på legitimerade
lärare inom förskolan och vissa ämnen i grundskolan och
gymnasiet är likartad i hela landet.

86

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd
DRIFTREDOVISNING, TKR

Budget 2014

Bokslut 2014

Avvikelse

Bokslut 2013

Bokslut 2012

600 Gemensam administration
601 Kompetensutveckling
603 Verksamhetsledning och elevhälsa
603 Gemensam adm. Omr. Norr
604 Gemensam adm. Omr. Fågelfors
621 Kosthåll
624 Skolskjutsar
641 Grundskola
657 IKE Gymnasieskola
658 Lokaler och inventarier, gymnasiet
659 Gymnasieskola
661 Vuxenutbildning
662 HPH/KY
662 Yrkeshögskola
665 ESF Projekt kompetensvågen
671 Särskola
725 Förskoleklass
724 Förskola
725 Fritidshem
727 Vårdnadsbidrag
728 Projekt
729 Återanvändning

12 023
1 577
7 518
180
10 600
110 475
23 984
1 487
22 033
11 537
2 836
10 365
9 071
72 890
16 749
1 300
0
513

11 504
1 040
7 354
-598
10 798
110 970
21 926
1 365
24 834
11 428
1 689
10 217
9 576
75 495
16 297
1 371
34
479

519
537
164
778
-198
-495
2 058
122
-2 801
109
1 147
148
-505
-2 605
452
-71
-34
34

9 396
1 215
6 784
0
0
-718
10 427
106 474
21 364
1 135
24 927
9 934
0
2 161
0
10 030
8 727
73 618
15 557
1 002
0
-

8 252
526

TOTALT

315 138

315 780

-642

302 032

6 094
3 788
-285
10 977
104 315
25 228
1 454
25 183
9 572
2 738
319
10 022
7 675
68 436
13 281
1 080

298 654

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

Bokslut
2014

Budget
2014

Bokslut
2013

Bokslut
2012

Bokslut
2011

Bokslut
2010

Grundskola, inkl friskola
Antal elever snitt vt/ht
Kostn/elev
Elever per lärare

1 452
92,1
10,7

1 434
91,0
10,7

1 409
91,8
11,1

1 411
91,5
10,8

1 395
89,1
10,97

1 378
86,5
11,4

Gymnasieskola
Antal elever snitt vt/ht (inkl IKE)
Kostn/elev (inkl IKE)
Elever per lärare

471
115,9
9,8

477
103,2
11,9

478
111,4
9,4

533
106,2
11,6

578
106,3
10,55

597
94,8
12,1

163

160

154

184

170

186

756
115,5
5,6

736
111,3
5,6

758
111,2
5,8

745
108,8
5,7

727
107,7
5,6

698
106,2
5,4

Fritidshem, inkl alt. fritidshem
Antal barn snitt vt/ht
Kostn/barn
Barn per årsarbetare fritidshem

583
37,7
17,0

618
36,8
17,0

568
37,1
16,7

580
32,8
19,7

578
31,5
19,5

534
33,5
17,7

Förskoleklass
Antal barn snitt vt/ht
Kostn/barn
Barn per årsarbetare

186
53,8
14,1

182
52,9
15,0

170
53,2
15,5

151
53,2
14,1

164
50,6
13,0

176
45,7
13,7

Särskola
Antal elever snitt vt/ht
Kostn/elev

27
371,4

30
388,1

27
372,2

30
379,6

32
371,2

32
309,3

Komvux
Heltidsstud. exkl. interkomm. elever
Förskola, inkl alternativa förskolor
Antal barn snitt vt/ht
Kostn/barn
Barn per årsarbetare förskola
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Ordförande: Sören Ståhlgren (s)
Förvaltningschef individ- och familjeomsorg: Annika Åberg
Förvaltningschef vård och omsorg: Agneta Hugander
Antal årsarbetare: 385
Nettokostnad totalt: 233 249 tkr
Nettokostnad per invånare: 17 632 kr

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag
ÅRETS RESULTAT

EKONOMISKT RESULTAT
Socialnämnd
Individ- och familjeomsorg
Vård och omsorg
Totalt

Bokslut
2014
+74 710
-307 837
-233 127
-18
-104
-233 249
+213 526
-19 723

Budget
2014
+59 805
-273 198
-213 393
-13
-120
-213 526
+213 526
0

Bokslut
2013
+60 326
-286 269
-225 944
-26
-187
-226 157
+214 658
-11 499

Bokslut
2012
+52 832
-252 364
-199 532
-263
-159
-199 954
+197 535
-2 419

Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall
lämna grundskolan med minst godkända betyg.
I utredning, planering och uppföljning av insatser uppmärksammas barns skolgång. Insatser syftar alltid till att
barn ska klara grundskolan med minst godkända betyg.
Institutionsplacerade barns skolgång ska följas upp tillsammans med ansvarig från barn- och utbildningsförvaltningen. Barn med särskilda behov uppmärksammas och
erbjuds riktade insatser inom ramen för korttidstillsyn och
korttidsvistelse enligt LSS.

+6
- 10 744
- 8 984
- 19 723

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 ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och
den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individoch familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg och
det kommunala ansvaret inom psykiatrin. Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, 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.

Näringslivspolitiken skall stödja kommunens befintliga 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. Upphandling 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.

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av
öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för kommunen 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 utveckling. Utvecklingsarbetet grundas på evidensbaserade
metoder.

Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv
kommun att leva, bo och verka i.
Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt för att förbättra service och kvalitet för den enskilde kommuninvånaren. Nämnden bevakar målgruppen genom aktivt deltagande 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-
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Den enskilde ska ha inflytande över sin vardag.

bättringsprocesser som syftar till att höja kvaliteten med
stärkt brukarinflytande.

FUNKTIONSHINDEROMSORG
Socialnämndens ansvarar för stöd till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.
Enligt SoL och LSS ska samhällets insatser inriktas mot
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.
Brukarinflytande 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
förändrade 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.

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 kommunens kulturliv och nämndens målgrupp. Av vikt är att
alla invånare har möjlighet att ta del av de kulturella aktiviteter som kommunen erbjuder. Mer gemensamma och
förvaltningsövergripande insatser riktade till barn i utsatta
sociala situationer skulle behövas.
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 långsiktiga klimatmål.
Personalpolitiken skall präglas av öppen dialog,
medinflytande där personalens kunskap, erfarenhet
och kompetens tillvaratas.
Socialnämndens personalpolitik ska präglas av dialog,
lärande och god arbetsmiljö. Verksamheten utgör en bas
för en lärande organisation där kompetens kan höjas.
Kompetenshöjanden insatser utformas utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov.

Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
Förstärkt brukarmedverkan ska öka inflytande och
delaktighet vid beslut och genomförande av insatser.
Personalen ska ha adekvat utbildning och erfarenhet.
Högskolekompetens eftersträvas.

Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och
nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta
kommunalekonomiska mål kan uppnås.
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 verksamheten till komunfullmäktiges budgetramar. Enskildas behov av skydd och
stöd kan dock inte äventyras. Om nämnden avstår att
besluta om insatser som den enskilde enligt lag har rätt
till kan staten utdöma vite upp till det belopp kommunen
”sparat” plus en sanktionsavgift. De ständiga budgetöverskridandena riskerar att ge en felaktig bild av hur ekonomin i sin helhet sköts då framförallt placeringskostnaderna är svåra att påverka.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Andelen kommuninvånare som lever ett bra socialt liv ska
öka. Socialtjänsten ska genom förebyggande insatser
medverka till att färre människor hamnar i svåra livssituationer. Människor med svårigheter rörande försörjning,
familjerelationer, barn, missbruk eller som utsatts för hot
eller våld, ska med förtroende kunna vända sig till socialtjänsten för att få råd, stöd och hjälp till en bättre livssituation.
Skyddsbedömningar i ärenden som rör barn, missbrukare eller våld i nära relationer ska göras direkt
när en anmälan eller ansökan inkommer.
Mål uppfyllt
Tid för nybesök för övriga ansökningar om bistånd
eller för samarbetssamtal i samband med vårdnads-,
boende-, eller umgängeskonflikter ska erbjudas inom
14 dagar.
Mål uppfyllt

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE
VÅRD OCH OMSORG
ÄLDREOMSORG
Socialnämnden verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt och ha 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 vägledande inom samtliga verksamhetsdelar för äldreomsorgen. 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 kommunens
äldrepolitik är uttalad i äldreomsorgsplanen och genomsyrar hela äldreomsorgen i Vaggeryds kommun.

Samordnad individuell plan (SIP) ska finnas i 80 % av
de ärenden där även annan vårdgivare eller förskola/skola ansvarar för insatser.
Mål ej uppfyllt
Arbete pågår för att implementera SIP. Vaggeryds kommun deltar i ett forskningsprojekt i vilket man studerar hur
SIP används och om brukarna anser att SIP varit till nytta
för dem.
80 % av klienterna ska vara nöjda med bemötande
och anse att man fått tillräcklig information för att
förstå de beslut som fattats.
Mål uppfyllt
Enkätundersökningar och intervjuer har genomförts inom
IFO och sammanlagt 40 personer har svarat. Sammanfattningsvis uppger över 80 % att de blivit lyssnade på
och att de förstått informationen.

Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
Den enskilde ska garanteras trygghet.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014

systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres
behov utifrån klassifikationssystemet ICF. Med ICF som
grund har socialstyrelsen framarbetat modellen Äldres
behov i centrum (ÄBIC) som bland annat ska bidra till att
tydliggöra behov, transparens handläggning, enhetlig
informationsöverföring och jämförbar verksamhetsuppföljning. Under året beslutade socialnämnden att införa
ÄBIC i kommunen.
Årets arbete med eHälsa har fokuserat på analysarbete
för att få kunskap om den komplexitet som råder kring
införande av välfärdsteknologiska tjänster. Samhället står
inför ett teknikskifte mot digitala trygghetslarm, mobilitet
och e-tjänster. Samarbete har inletts med landstinget och
kommer fortlöpa för att förbättra informationstillgängligheten. Arbetet består i att bygga upp ett system så att
kommunens och landstingets IT-plattformar fungerar
tillsammans och att informationsutbyte kan ske.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
PWC gjorde under 2014 på uppdrag av kommunens
revisorer en förstudie av de senaste årens budgetöverskridanden inom IFO. PWC-konsulten bedömde att kostnadsläget var inom det acceptabla. Placeringskostnaderna har ökat och trots att det fortfarande är ett fåtal personer som placeras påverkar enstaka händelser utfallet
stort eftersom den totala budgetvolymen är liten.
Under 2014 tillkom verksamheten för mottagande av
ensamkommande barn. Ett nytt HVB (Hem för vård eller
boende) öppnades i juni på Talludden i Vaggeryd.
Den höga personalomsättningen inom området barn och
unga har medfört stora påfrestningar. Rekryteringskonsult
fick anlitas under början av året för att vara behjälplig
med rekrytering av socialsekreterare och personal till
HVB Talludden.

EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
Socialnämnd
+6
Individ- och familjeomsorg
- 10 744
Vård och omsorg
- 8 984
Totalt
- 19 723

VÅRD OCH OMSORG
Äldreomsorgens förebyggande och evidensbaserade
arbetssätt bygger på analyser utifrån nationella kvalitetsregister vilket har lett till ökad kvalitet samt förbättrat
ekonomiskt utfall. Utifrån de resultat som förbättringsinsatser har bidragit till har statligt prestationsmedel betalats ut. Vaggeryds kommun lyckades 8:e bäst i riket med
förbättringsarbete under 2014.

Budgetavvikelsen för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen beror till största delen på placeringar. Störst budgetöverskridande finns inom delprogrammet insatser barn
och ungdom och beror på placeringar i familjehem, på
institution och hos kontaktfamilj/person. Även inom delprogrammet insatser vuxna är det placeringar som står
för den största avvikelsen och det handlar då om vård för
missbrukare och placeringar i skyddat boende.

På grund av återkommande underskott för hemtjänstverksamheten tillsatte socialnämnden en utredning under
årets första del för att söka förklaringar till underskottet
inom hemtjänsten. Utredningen visade att förändrade
förutsättningar för hemtjänstverksamheten i kombination
med effektiviseringsåtgärder skulle kunna vända underskottet inom delprogrammet till budgetbalans. Under
andra hälften av året ändrades ersättning från utförd till
beviljad tid för kommunens utförare av hemtjänstinsatser
samt att ett nyckelfritt system infördes.

Underskottet för vård och omsorg beror till största delen
på underskott för delprogram Hemtjänst och övrig service. Anledning till underskottet är att hemtjänsten egenregi överskridit budget på grund av att verksamhetens
effektivitet inte uppnått den nivå som budgeten förutsatte.
Försenad stängning av gruppbostad Storgatan har inneburit ett budgetöverskridande med 1,5 miljoner kr.
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA
OHÄLSOTALEN
Dialogen på arbetsplatsen ska kännetecknas av öppenhet och respekt.

Ansvar för bostadsanpassning överfördes från miljö- och
byggnämnden till socialnämnden från 1 januari 2014.
Bostadsanpassningsbidrag är en form av ekonomisk
hjälp som är avsedd att användas till att göra bostaden
mer funktionell för medborgare som har en funktionsnedsättning. Syftet med överflytten av bostadsanpassningen
är att överflytten ska bidra till en helhetssyn avseende
budget och utförande.

Förbättringsarbete ska bedrivas systematiskt för att
utveckla alternativa arbetssätt och nya metoder.
Kompetensutveckling, handledning och rimlig ärendemängd ska tillförsäkras.

Sjukskrivningar på ledande positioner under längre perioder under året har lett till att utvecklingsarbete inte kunnat genomföras som planerat. Istället har fokus varit på
det löpande arbetet. Vakanser mellan chefsbyten har
bidragit till ökat ansvar och arbetsbelastning på befintliga
chefer.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Personalomsättingen har varit hög inom området barnoch unga och det är svårt att rekrytera, vilket medfört
svårigheter att tillförsäkra en rimlig arbetsbelastning och
att bedriva det utvecklingsarbete som behövs. Situationen är likadan över hela landet. Regeringen har tillsatt en
nationell samordnare som ska utreda läget. Tillsammans
med representanter från fältet leder SKL ett arbete som
ska leda till en gemensam handlingsplan för att stärka
den sociala barn- och ungdomsvården.

I kommunens miljöprogram framgår att socialnämnden
delar ansvar med övriga nämnder att begränsa kommunens klimatpåverkan och öka andelen miljöanpassade
fordon. För att möta åtagandet och givet socialnämndens
relativt omfattande fordonspark kommer nya fordon införskaffas succesivt. Under 2014 införskaffades fyra nya
miljöbilar till hemtjänstverksamheten med drivmedel från
förnybart bränsle. Socialnämnden äskande om medel av
inköp av elbil har beviljats av kommunfullmäktige.

VÅRD OCH OMSORG
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 arbete med
värdegrund gör att stora krav ställs på vård- och omsorgspersonal. En levande diskussion kring det kollegiala

Socialstyrelsen ger stöd till kommuner som påbörjar ett
förändringsarbete med att införa ett behovsinriktat och
90
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Medelålder
Kvinna
Man
40
38

bemötandet upprätthålls på regelbundna arbetsplatsträffar. Förbättringsarbete med stöd av evidensbaserade
modeller implementeras inom förvaltningens samtliga
områden. På grund av instabil personalsituation inom
biståndsenheten kombinerat med ökande ärendemängd
med komplicerade ärenden beslutade socialnämnden
under året att anlita bemanningsföretag.

SJUKFRÅNVARO*
2014
%
2,8
Kön
Kvinna
Man
(%)
(%)
3,5
0,2
Åldersfördelning
Ålder
%
-29
2,1
30-49
2,7
504,0

INTERN KONTROLL
Under år 2014 ska internkontroll genomföras avseende granskning av psykosocial arbetsmiljö samt
uppföljning av tillämpning av riktlinjer kring ekonomisk uppdelning mellan Vaggeryds kommun och
andra huvudmän.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Internkontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet
avseende den psykosociala arbetsmiljön har genomförts
och inga brister har identifierats. Riskbedömning visar att
hög arbetsbelastning på cheferna kan medföra att brister
i arbetsmiljön inte uppmärksammas och åtgärdas tillräckligt snabbt.

VÅRD OCH OMSORG
Anställningsform
Tillsvidare Visstid
348
63

Totalt
39

2013
4,5
Totalt
(%)
2,8

Totalt
411

VÅRD OCH OMSORG
Arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete, där social
arbetsmiljö ingår, är ett ständigt pågående arbete som
leds av respektive ansvarig chef. Under 2014 har enkätundersökningar genomförts för att ha möjlighet att utvärdera psykosocial arbetsmiljö. Resultaten utifrån enkäterna har sammanställts och diskuterats på personalmöten
på respektive enhet tillsammans med ansvarig chef.

Kön
Kvinna
385

Sysselsättning
Kvinna
Deltid
260
Heltid
125

Man
9
17

Granskning av tillämpning av riktlinjer kring ekonomisk
uppdelning har gjorts och baseras på stickprov samt
intervjuer med fakturagranskare. Granskningen visar att
uppdelningen överlag fungerar enligt avsikten. Vad gäller
avtal kring betalningsansvar och hemsjukvård med landstinget krävs ett länsövergripande arbete för att bättre
samsyn och samarbete ska kunna uppnås och på så vis
skapa en effektivare gemensam organisation mellan
kommun och landsting.

Åldersfördelning
Ålder
Antal
-29
56
30-39
69
40-49
96
50-59
120
6070
Medelålder
Kvinna
Man
46
45

Totalt
46

SJUKFRÅNVARO*
2014
%
7,8

2013
6,5

Kön
Kvinna
(%)
8,3

Totalt
(%)
7,8

PERSONALREDOVISNING (december 2014)
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Anställningsform, avser heltidstjänster
Tillsvidare Visstid
Totalt
34
4
38
Kön
Kvinna
Man
Totalt
28
10
38
Sysselsättning, avser antalet individer
Kvinna
Man
Totalt
Deltid
2
0
2
Heltid
26
11
37

Man
26

Man
(%)
2,6

Åldersfördelning
Ålder
%
-29
6,6
30-49
7,6
508,4

Åldersfördelning
Ålder
Antal
-29
7
30-39
14
40-49
13
50-59
4
601
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2012
4,6

Totalt
411

Totalt
269
142

2012
4,6
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DRIFTREDOVISNING, TKR

Budget 2014

Bokslut 2014

Avvikelse

Bokslut 2013

Bokslut 2012

Socialnämnd
700 Socialnämnd
Individ och familjeomsorg
750 Administration
751 Familjerådgivning
753 Ensamkommande barn
754 Insatser barn och ungdom
755 Insatser vuxna
Äldreomsorg
285 Bostadsanpassningsbidrag
770 Vård och omsorg administration
771 Särskilt boende
773 Demensvård
774 Sjukvårdsinsatser
776 Hemtjänst och övrig service
777 Färdtjänst
Funktionshinderomsorg
756 Socialpsykiatrin
781 Personlig assistans
782 Övriga insatser
785 Bostad med särskild service

970
970
22 978
5 241
123
0
12 751
4 863
136 169
1 100
11 012
55 512
11 195
21 866
35 484
0
53 409
7 426
13 001
13 240
19 742

964
964
33 722
4 769
174
444
19 644
8 691
142 985
1 100
10 067
55 963
11 130
22 157
42 592
-24
55 577
7 877
11 664
14 353
21 683

6
6
-10 744
472
-51
-444
-6 893
-3 828
-6 816
0
945
-451
65
-291
-7 108
24
-2 168
-451
1 337
-1 113
-1 941

1 017
1 017
31 016
5 075
77
17 858
8006
139 173
10 494
57 576
9 217
19 876
39 216
2 794
54 952
7 413
11 775
11 992
23 772

936
936
26 094
5 110
85
13 758
7 141
119 100
8 072
49 276
12 931
10 953
35 377
2 492
53 824
7 501
10 306
10 918
25 099

TOTALT

213 526

233 249

-19 723

226 157

199 954
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Nyckeltal inom Socialnämndens verksamheter
Bokslut 2014
Antal
Kostn.
Individ och familjeomsorg
1
Placerade barn institution, helårsplaceringar
2
Placerade barn familjehem, helårsplaceringar
3
Familjerådgivning, behandlingstimmar
4
Heldygnsvård missbruk, antal vårddygn
5
Skyddat boende, antal vårddygn
Vård och omsorg
Särskilt boende
Korttidsvård
Demensboende
Personer med hemtjänst
6
Utförda hemtjänsttimmar
LSS-ärenden
LASS-ärenden
Korttidsvistelse, inskrivna
Korttidstillsyn, inskrivna
Daglig verksamhet, inskrivna
Bostad med särskild service inkl. serviceboende
Gruppboende, psykiatri

Budget 2014
Antal Kostn.

Bokslut 2013
Antal
Kostn.

Bokslut 2012
Antal
Kostn.

Bokslut 2011
Antal Kostn.

Bokslut 2010
Antal Kostn.

3,9
13,2
211
1 771
462

1 617
346
0,8
1,6
2,8

2,5
4,5
137
325
17

1 688
229
0,9
2,4
3,0

4,6
7,5
81
1 601
181

1 355
390
1,0
1,8
1,7

2,3
7,3
94
1 798
366

1 582
243
0,9
1,8
1,2

2,6
4,9
108
234

1 185
207
0,9
1,7

2,0
7,2
120
895

1 805
139
0,9
1,9

116
16
16,58
246
59 558

468,2
503,6
569,2
151,1
0,515

116
16
16
250

446,0
492,0
588,0
116,0

116
16
16
252
50 676

446,0
515,8
558,9
142,4
0,568

116
16
16
228
42 293

423,8
475,8
663,4
128,1
0,539

116
19
16
214

396,8
471,0
534,7
142,3

116
19
16
216

396,3
460,0
500,0
127,5

10
22,8
19
16
49
33
5

423,7
326,4
100,6
61,8
176,7
696,4
742,1

11
27
15
11
47
33
5

450,0
298,0
103,0
57,0
183,0
624,0
776,0

10
26
16
14
48
33
5

398,8
299,5
95,3
72,6
169,0
704,7
756,9

9,7
24,8
15
11
47
33
5

259,5
315,0
91,4
89,1
173,2
698,6
754,4

9
22
13
11
51
38
5

474,0
330,3
111,3
90,5
163,5
659,8
860,4

8
27,5

300,0
338,3

28,25

298,7

1

Nio barn har varit placerade under 1 440 dygn, vilket motsvarar 3,9 helårsplaceringar. Den genomsnittliga årskostnaden för en placering har varit 1 617 tkr, vilket motsvarar en dygnskostnad på
4 430 kr. Nyckeltalet avser heldygnsplaceringar. Fram till 2011 avsågs även dagplaceringar.
2
21 barn har varit placerade under 4 800 dygn, vilket motsvarar 13,2 helårsplaceringar till en genomsnittlig årskostnad av 346 tkr (dygnskostnad 948 kr).
3
Kommunen har köpt 211 behandlingstimmar till en genomsnittlig timkostnad av 823 kr.
4
12 personer har varit placerade under 1771 dygn till en genomsnittlig kostnad av 1 575 kr/dygn. Nyckeltalet avser heldygnsplaceringar. Fram till 2011 avsågs även dagplaceringar.
5
Antalet dygn i skyddat boende uppgår till 462 och den genomsnittliga kostnaden till 2 835 kr/dygn.
6
Utförda omvårdnads- och serviceinsatser för egenregi och privata utförare inom hemtjänsten.
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RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag
ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2014
10 104
-43 770
-33 666
-9
-47
-33 722
22 978
-10 744

EKONOMISKT RESULTAT
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen uppvisar för
2014 en budgetavvikelse på 10 744 tkr.

Budget
2014
6 427
-29 403
-22 976
0
-2
-22 978
22 978
0

Bokslut
2013
+1 622
-32 579
-30 957
-12
-47
-31 016
+23 176
-7 840

Bokslut
2012
1 764
-27 767
-26 003
-50
-41
-26 094
21 969
-4 125

med 2 295 tkr och placeringar i skyddat boende står för
en avvikelse på cirka 1 000 tkr.
Kostnaderna för barnplaceringar och vård för missbrukare har rejält överskridit sina budgetar de senaste åren,
men en jämförelse med andra kommuner visar att kostnaderna ändå varit förhållandevis låga sett till kostnad per
invånare. Detta gäller särskilt för vård för missbrukare,
där Vaggeryd under 2013 hade den lägsta kostnaden av
kommunerna i länet samt kommuner som till sin struktur
liknar Vaggeryd. Inte heller i jämförelse med standardkostnader avviker Vaggeryd från hur det ser ut i andra
kommuner. I alla utom en av länets kommuner översteg
de faktiska kostnaderna för individ- och familjeomsorg
standardkostnaden under 2013.

Den största avvikelsen finns inom delprogrammet för
barn och ungdom (6 893 tkr) och främst är det placeringskostnader som gått över budget.
Familjehemsplacerade barn överskrider budgeten med
3 553 tkr. År 2014 har 21 barn någon gång varit placerade i familjehem under sammanlagt 4 800 dygn. Detta
motsvarar 13,2 helårsplaceringar, vilket innebär att nyckeltalet ökat med cirka 75 %. Den genomsnittliga årskostnaden har varit 346 tkr, vilket motsvarar en dygnskostnad
på 948 kr. Detta är visserligen lägre än under 2013, men
ändå högt på grund av höga ersättningar till bland annat
ett konsulentstött familjehem och familjehem där små
barn varit placerade.

Delprogrammet för ensamkommande barn har haft
kostnader på 444 tkr som inte täckts av de statliga ersättningar kommunen erhållit. År 2014 var detta en ny verksamhet och fastän kommunens eget boende för ensamkommande barn inte öppnade förrän i juni, togs barn
emot redan i januari. Detta tillsammans med höga intitialkostnader vid öppnandet har gjort att ersättningarna inte
räckt för att täcka kostnaderna, vilket de fortsättningsvis
förväntas göra.

Nio barn har under året varit placerade på institution
under totalt 1 440 dygn, vilket motsvarar 3,9 helårsplaceringar. Antalet har minskat sedan 2013, då antalet
helårsplaceringar var 4,6, men fortfarande har fler barn
varit placerade än vad som varit budgeterat för. I några
fall har barn placerats tillsammans med föräldrar, vilket
dubblat eller tredubblat dygnsavgiften. Även köpta öppenvårdsinsatser som dagplaceringar och terapeutiska
insatser har bidragit till att budgeten överskrids. Då de
köpta insatserna lett till att heldygnsplaceringar av barn
kunnat undvikas, har kostnaderna ändå blivit lägre än de
annars kunde ha blivit.

VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
750 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
ADMINISTRATION
Här återfinns budget för IFO ledning, social jour, vissa
lokalkostnader, data- och telekommunikation, utbildning
och företagshälsovård exklusive de delar som avser
ensamkommande barn.

Kostnaden för förebyggande insatser i form av att barn
får en kontaktfamilj eller en kontaktperson har ökat de
senaste åren. Budgeten för 2014 har överskridits med
491 tkr, vilket motsvarar närmare 200 %.
Även inom delprogrammet för insatser till vuxna är det
placeringar som står för den största avvikelsen. Institutionsvård på grund av missbruk har överskridit sin budget

751 FAMILJERÅDGIVNING
Familjerådgivningen utförs av Familjerådgivarna i Småland AB och länets kommun har en gemensam upphand94
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ling av denna tjänst. Över hela landet har antalet par som
söker familjerådgivning ökat. Även för Vaggeryds kommun har antalet behandlingstimmar ökat och för första
gången överskrids budget för denna post (-51 tkr).

De samlade resurserna för barn och ungdomar redovisas
under detta delprogram, som omfattar familjecentral,
socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövningen, Familj- och ungdomsteamet (FUT) med behandlare och fältsekreterare, kontaktpersoner/familjer,
placeringar i familjehem och, institutionsvård.

753 ENSAMKOMMANDE BARN
Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn är ny för
år 2014. Från 1 januari 2014 fick Migrationsverket rätt att
anvisa ensamkommande barn till alla landets kommuner
oavsett om överenskommelse fanns eller inte. Redan i
januari började barn anvisas till Vaggeryds kommun.
Barnen fick placeras på institutioner till ibland betydligt
högre dygnskostnad än de 1 900 kr som Migrationsverket
ersätter för. För några enstaka barn blev det familjehemsplacering. Från den 25 februari 2014 har Vaggeryds
kommun en tecknad överenskommelse om mottagande.
Kommunens eget HVB för ensamkommande ”Talludden”
startade sin verksamhet i början av juni.

Personalomsättningen har varit hög inom verksamheterna. Nio medarbetare har slutat och två gått på föräldraledighet från myndighetsutövningens och öppenvårdens
totalt 13 tjänster. Tjänster har varit vakanta och bemanning har fått tas in. På grund av ovanstående svårigheter
har alla ärenden inte hanterats inom den tid lagen föreskriver. Utredningar på barn har inte påbörjas i tid, stöd
till familjehem har blivit eftersatt och faderskapsutredningar har inte slutförts. Försenade ärenden har lyfts upp
till socialnämnden.
Budget för delprogrammet överskrids på grund av fler
varit placerade i familjehem eller på institution samt att
öppenvård köpts in då tjänster inom vår egen öppenvårdstjänster varit vakanta. Svårigheten att klara budget
påverkas också av personalomsättningen genom att
hemtagningar från institution försenats.

Under 2014 översteg kostnaderna för mottagandet ersättningarna från Migrationsverket. Anledningen är de
dyrare institutionsplaceringarna i början av året, anlitande
av bemanning för myndighetsdelen och att igångsättande
av HVB Talludden medfört ökade initialkostnader. Över
tid beräknas verksamheterna, både myndighetsutövningen och kostnader för boende, att täckas av de
statliga ersättningarna.

Myndighetsutövningen
Antal anmälningar
År 2013
332
År 2014

Under 2014 ökade antalet ensamkommande barn som
kommer till Sverige med 86 % i förhållande till 2013, från
3 852 barn till 6 356. I november fattade socialnämnden
därför beslut om att öppna ytterligare ett boende i Skillingaryd med start i januari 2015.

Antal ansökningar
År 2013
41 ansökningar
År 2014

Drygt 20 ensamkommande barn förväntas bli nya kommuninvånare under 2015. Antalet avtalade asylplatser
har ökat från fyra till 11 platser för Vaggeryds kommun.
Placeringsform
Extern institution
Familjehem
Släktinghem
Eget HVB

Antal barn
4
7
3
15

Utredningar barn och unga enl.11kap 1 § SoL
Totalt pågående
Avslutade inom 4 måunder året
nader
2013
192
143
74%
2014
225
164
73%

Innan HVB Talludden startade placerades anvisade barn
på externa HVB eller jourfamiljehem i avvaktan på att få
komma till HVB Talludden. Det innebär att samma barn
kan förekomma på flera ställen i statistiken. Totalt handlar
det om 21 ensamkommande flyktingbarn. Vid årets slut
fanns 14 barn i kommunens eget HVB, ett barn på en
extern institution och ett i ett släktinghem. Tre barn har
avvikit och två har flyttat till eget boende.

Kontaktfamiljer/kontaktpersoner
Antal barn i kontaktfamilj
2013
16 barn
2014
19 barn, 12 pojkar och 7 flickor
Antal barn med kontaktperson
2013
13 barn
2014
12 barn, 4 pojkar och 8 flickor

754 INSATSER BARN OCH UNGDOM
Föräldrastödsprogram ska erbjudas tonårsföräldrar som en förebyggande insats.
Mål ej uppfyllt
Ej genomförts pga personalomsättning.



Barns möjligheter att komma till tals i utredningar och vid genomförande av insatser ska
följas upp och vid behov förbättras.
Systematisk granskning av ärenden har ej genomförts.



Tydliga strukturer ska utvecklas för uppföljning av beslutade insatser.
Mål ej uppfyllt

45 ansökningar, 46 pojkar och 24 flickor

Tidsgränsen om 14 dagar för förhandsbedömningar
har klarats för 87 % av anmälningar mot 86 % under
2013. Förhandsbedömningen är tiden från att anmälan
inkommer till beslut om utredning ska öppnas eller inte.

Antal dygn
681
618
713
1 891



357, 220 avser pojkar och 137 flickor

Fler barn och unga har haft förebyggande insats i form av
kontaktperson eller kontaktfamilj än vad det finns budgetmedel för.
Familjehemsplacerade barn
Antal barn placerade i familjehem
2013
17 barn (2 ensamkommande)
2014
21 barn, 12 pojkar och 9 flickor
Placeringstiderna för varje barn varierar från några dagar
till placering under hela året.

95

Ett barn har under 2014 varit placerat i ett familjehem
med kompletterande behandlingsinsatser varför dygnskostnaden varit lika hög som för en institutionsplacering.
Två spädbarnsplaceringar medförde inledningsvis höga
kostnader då en förälder måste vara hemma på heltid.
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Ekonomiskt bistånd
 Förbättringsarbete ska genomföras för att
öka andelen som når egenförsörjning.
Mål uppfyllt genom planering för välfärdsanställningar. Effekterna kan mätas först under 2015.

Försäkringskassan betalar inte ut föräldrapenning och
socialnämnden får ersätta för förlorad arbetsinkomst.
Institutionsplaceringar och köpt öppenvård
Institutionsplaceringar barn och unga
2013 10 barn
2014 9 barn, 7 pojkar och 2 flickor
Placeringstiderna varierar, från ett antal dagar till längre
placeringar över flera månader.

Budgetmässigt ligger kostnaden för det ekonomiska
bistånd som utbetalas till enskild sedan 2010 under
kommunstyrelsen. Individ- och familjeomsorgen utför
biståndsbedömningen på delegation från kommunstyrelsen och ansvarar för handläggning, planering och
uppföljning av insatser.

Fler barn har varit placerade på institution än vad det
funnits budgetmedel för. Två yngre barn har varit placerade tillsammans med föräldrar/förälder vilket medfört
särskilt höga dygnskostnader.

Antal hushåll
2013 228 varav 20 % under 25 år
2014 245 varav 25 % under 25 år

Köpt öppenvård barn och unga
2013 3 barn
2014 9 barn, 5 pojkar och 4 flickor

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.

Fler barn och unga har under 2014 beviljats köpt öppenvård. Anledningen är att det på FUT, vår egen öppenvård, varit personalomsättning på samtliga fem tjänster.
Två tjänster var vakanta under sex månader.
Familj- och ungdomsteamet
Antal aktuella barn och unga
2013
25 barn 13 pojkar och 12 flickor
2014
32 barn, 17 pojkar och 15 flickor

Det finns struktur för samverkan i individärenden med
AME (kommunens arbetsmarknadsenhet), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vårdcentralerna och
kommunpsykiatrin. IFO och AME har haft strukturerad
samverkan runt 26 individer.

En fältsekreterartjänst har varit vakant sedan 1 februari.
Ny tillträdde i augusti. Detta har medfört att kvarvarande
fältsekreterare inte kunnat arbeta ute på fältet ensam.
Familjecentralen
Antal besökare
2013
4 629
Vuxna: 2 135
Barn: 2 494
2014
4 342
Vuxna: 2 017
Barn: 2 325

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, som är för
Jönköpings, Vaggeryds, Mullsjö och Habo kommuner,
Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen,
finansierar projekt som syftar till att enskilda ska få stöd,
hjälp, rehabilitering etc. för att nå egenförsörjning. Fyra
individer aktuella vid IFO har deltagit i Enter, ett av de av
förbundet finansierade projekten.

Mammor/pappor
1 796 mammor = 84 %
339 pappor = 16 %
1 695 mammor = 84 %
322 pappor = 16 %

Missbruk
 Förbättringsarbete ska genomföras för att
öka användandet av evidensbaserade metoder och att utveckla samverkan med andra
aktörer.
Mål uppfyllt

Statistiken avser besök till Familjecentralens öppna verksamhet. Det totala antalet besökare har minskat, men
fördelningen mellan mammor och pappor är densamma
2013 och 2014. Minskningen av antalet besök beror
sannolikt på att Landstingets och kommunens verksamheter under året inte varit samlokaliserade. Sedan hösten
2013 är Landstingets barnhälsovård på grund av utrymmesbrist inte kvar i de gemensamma lokalerna. Byggnationen av den nya fullskaliga familjecentralen har inte
påbörjats då kommun och landsting inte kommit överens
om hyresnivån.

Brukarrevisioner genomfördes under hösten i samarbete
med Habo, Mullsjö och Gnosjö.
ASI (Addiction severity index), som är en standardiserad
och strukturerad intervju, och ADAD (Adolescent Drug
Abuse Diagnosis), som är ett bedömningsinstrument för
unga missbrukare och unga med social problematik, är
båda evidensbaserade och används regelbundet. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård är vägledande vid bedömningar och förslag till insatser.
En för GGVV gemensam verksamhet med CM (Case
manager) startade under våren. Den riktar sig till personer med både missbruk och psykisk störning. Fem personer från kommunen har haft CM-insats under året.

Familjerätt
Inom familjerätten hanteras faderskap, vårdnad- boende
och umgängesfrågor samt adoptioner och komplicerade
faderskap. Anledningarna till detta är bland annat inflyttning från andra länder med familjebildningar som är annorlunda än de traditionellt svenska. Bemanningskonsult
har fått anlitas för att klara ärendetrycket.
Antalet samarbetssamtal har ökat från tidigare en handfull per år till 22 stycken under 2014. Samarbetssamtalen
syftar till att föräldrar ska komma överens i vårdnadsboende och umgängesfrågor och förebygga att frågan
ska avgöras i domstol. En domstolsprocess förstärker
ofta konflikten mellan föräldrarna och ökar lidandet för
barnet.

Myndighetsutövningen
Antal anmälningar
2013
97
2014
120 varav 102 män och 18 kvinnor
Antal ansökningar
2013
11
2014
28 varav 22 män och 18 kvinnor
I flera fall har anmälningar lett till att den enskilde ansökt
om hjälp för sina missbruksproblem.

755 INSATSER VUXNA
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Köpt vård
Institutionsplaceringar
SoL frivillig vård
LVM tvångsvård
2013
7 personer
2 personer
2014
8 män och 1
3 män och 1 kvinna
kvinna (2 män
inledde med LVM)
Siffrorna ovan inkluderar en långvarig familjehemsplacering.

Ansökningar om hjälp med boende har ökat de senaste
åren på grund av en hårdare bostadsmarknad. Några
hushåll har gått från sociala kontrakt till att ha fått kontrakt
med kommunal hyresgaranti enligt Statens bostadskreditnämnds regler eller har fått kontrakt med en ren kommunal borgen.
Enkätundersökningar inom IFO-verksamheterna
Ett mål för 2014 har varit att genomföra enkätundersökningar inom samtliga verksamheter. För ensamkommande på kommunernas HVB görs en särskild enkätundersökning som är gemensam för hela länet men eftersom verksamheten är ny finns inga resultat att redovisa ännu. Brukarintervjuer med personer med missbruksproblem har genomförts av länets brukarråd.

Köpt öppenvård
2013
4 personer
2014
6 varav 5 män och 1 kvinna
Budget överskrids på grund av att fler personer fått heldygnsvård eller köpt öppenvård än vad det funnits budget
för.



Förebyggande missbruk
Kostnader för Galaxen, Junepolikliniken och kontaktpersoner ligger på detta ID. Galaxen är gemensam mottagning med Värnamo och Gnosjö för ungdomar mellan
13–25 år. Junepoliklinikens tjänster köps från Jönköpings
kommun och riktar sig till de som är 25 år och äldre.

Familj och ungdomsteamet har sedan 2011 delat ut enkäter efter avslutad insats. Enkätverktyget köps från Infosoc, som hanterar och levererar resultaten digitalt.
Föräldrar, ungdomar och personal har svarat på frågor
om bland annat tillgänglighet, bemötande, delaktighet och
nyttan med insatsen. Under 2014 har endast fem föräldrar, åtta personal och inga ungdomar lämnat enkätsvar.
Antalet svar har varit begränsat även tidigare år. För
samtliga år ger föräldrar och ungdomar högre kvalitetspoäng än vad personalen ger. För 2014 gav de svarande
föräldrarna maximala kvalitetspoäng för nyttan av insatsen medan personal gav sig själva och sin insats lägre
poäng. Det är en inte ovanligt inom socialtjänsten att
personalen underskattar sin insats. En del av nyttan med
klientutvärderingar är att den professionella självkänslan
kan öka och att möjligheten till hjälp sedan kan marknadsföras mer rättvisande.

Antal individer från Vaggeryds kommun
Galaxen
Junepolikliniken
2013
32 individer
17 individer (13män
(166 besök)
och 4 kvinnor)
2014

13 pojkar och 10 flickor
(151 besök)

10 män och 5 kvinnor

Våld i nära relationer
 Förbättringsarbete ska genomföras för att
säkerställa skyddsbedömningar och erbjudande om skydd och stöd.
Mål uppfyllt

Enkäter delades ut till dem som besökte socialkontoret
under oktober månad. 25 enkäter besvarades och lämnades in.

De socialsekreterare som hanterar våld i nära relationärenden har nu utbildning i bedömningsinstrumentet
FREDA och har börjat använda det.
Antal aktuella ärenden
Vuxna
2013
21

Berörda barn
26

2014

13

22

Med så låg svarsfrekvens kan inte några långtgående
slutsatser dras. Att ange procentsatser blir missvisande
men kan ändå ge fingervisningar om vad klienterna är
nöjda med, respektive vad som kan väljas ut som förbättringsområden. Nedan följer några axplock av enkätsvaren.

Fyra kvinnor har varit i skyddat boende varav en under
större delen av året. Sju män har varit aktuella för insatser från Medverkan (vår gemensamma GGVVmottagning för våld i nära relationer) varav fem på grund
av att de utövat våld. 15 kvinnor och 5 barn har fått insatser från Medverkan.

88 % förstår informationen de fått och 80 % tycker att de
blivit lyssnade på.
60 % anser att de alltid eller nästan alltid kan påverka
den hjälp/insats de får.
60 % vet alltid eller nästan alltid hur de kan lämna synpunkter när de inte är nöjda medan 20 % aldrig eller
nästan aldrig vet.

Bostadsproblematik
 Förbättringsarbete ska genomföras för att
fler ska kvalificera sig för eget bostadskontrakt
Mål ej uppfyllt

På en tio-gradig skala om hur nöjd man är i stort med det
hjälp och stöd man fått anger 67 % siffran 6 eller högre.

På grund av personalomsättning och en längre sjukskrivning har förbättringsarbetet gällande boendefrågorna
nedprioriterats till förmån för missbruksärenden.
Antal sociala kontrakt

2013

Antal ansökningar om
boende
13

2014

13

15

Enkätundersökningar ska genomföras för att
få en bild av klienternas uppfattning om bemötande och kvalitet i insatserna
Mål uppfyllt

48 % anger att deras situation förbättrats efter kontakten
med socialtjänsten.

15
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Med utgångspunkt att individ- och familjeomsorgen är en
myndighet som för många är en anspänning att ha kontakt med och att flera känner skam och skuld inför att
söka hjälp får enkätsvaren ses som positiva. Att 48 %
anger att deras situation förbättrats efter kontakten med
socialtjänsten är också positivt med tanke på att männi-
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skors livssituation även påverkas av sådant som ligger
utanför socialtjänstens direkta påverkansmöjligheter.
Sedan finns det områden som socialtjänsten behöver
förbättra och här ska utvecklingsarbete genomföras.

startas i februari 2015 då det nu finns utbildad personal
på plats.
HVB (hem för vård eller boende) för ensamkommande
barn är en ny verksamhet från 2014. Detta år har flyktingströmmarna ökat markant. Även om flyktingströmmen
skulle avta kommer socialnämnden att ha ansvar för en
stor grupp barn vars biologiska föräldrar inte finns i landet. Efterhand blir barnen unga vuxna i behov av stöd
under en övergångstid fram till dess att de är självförsörjande och står på egna ben. Att ge dem en bra start ut i
vuxenlivet innebär att de också kan bli en stor tillgång för
vår kommun.

Brukarintervjuerna med 10 personer med missbruksproblem genomfördes av länets brukarråd under hösten. De
intervjuade uppgav att de fick stöd av handläggare, att de
var respekterade. Sju kände fullt förtroende för sin socialsekreterare och två delvis. Alla 10 uppgav att de blev
lyssnade på.
FRAMÅTBLICK
Förbättringsarbetet
Minskad personalomsättning och en stabilitet i organisationen är en viktig del i förbättringsarbetet. Att samtliga
medarbetare är delaktiga och ges möjlighet att utveckla
och förbättra ökar också motivationen till att stanna.
Arbetet med att få en bättre bild av klienternas uppfattning om bemötande och kvalitet ska fortsätta och förfinas.
Av de enkätsvar som kommit in samt de brukarintervjuer
som ska genomförts av brukarrådet i länet ska ett antal
förbättringsområden väljas ut av medarbetarna. Metoder
ska införas för att under pågående insatser kontinuerligt
stämma av klienters uppfattning om vad som är till hjälp
för dem och vad som behöver förbättras.
Enkätverktyget och kvalitetsmätningen genom Infosoc
ska breddas och under 2015 även riktas till familjehemsoch institutionsplacerade barn.

VÅLD I NÄRA RELATIONER
Socialtjänsten har tilldelats ett stort ansvar för att ge
skydd och stöd när det förekommer våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld. Nya föreskrifter gäller från den 1
juli 2014, vilka ställer höga krav på kommunerna vad
gäller riskbedömningar och att utreda behov av skydd
och stöd. För barn som berörs av våld i familjen gäller att
utredning nu alltid ska inledas för att utröna behov av
insatser, vilket kan medföra ökad arbetsmängd.
MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEMATIK
Även inom detta område har vi sett en ökning av behov
av socialtjänstens insatser. Den ökade tillgängligheten till
alkohol och andra droger är en utmaning för det förebyggande arbetet. En gemensam strategi som håller över
tid för alla kommunens förvaltningar och i samverkan
med andra samhällsorgan är viktig att få till för att få varaktiga effekter. Inte minst behöver strategin följas upp
regelbundet. Detta arbete bör bedrivas inom ramen för
folkhälsoarbetet.
GGVV-kommunerna har nu kommit igång med CM
(Case-management) för samordning av insatser till personer med både missbruk och psykiatrisk problematik.
Detta ger förutsättningar för en bättre livssituation för
denna grupp som har störst svårigheter att på egen hand
få rätt hjälp från kommun och landsting. En ytterligare
effekt förväntas också vara att de i mindre utsträckning
ska behöva slutenvård på sjukhus eller dygnsvård på
behandlingshem.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Trots att en viss uppgång i konjunkturerna kan ses, förväntas inte behovet av försörjningsstöd minska i samma
grad. De som står långt från arbetsmarknaden, vilket
många gör som idag uppbär försörjningsstöd, har svårt
att få jobb för att de bedöms sakna rätt kompetens. Under
2014 har plan tagits fram för välfärdsanställningar, tidsbegränsade anställningar inom offentlig verksamhet som
syftar till att öka andelen försörjningsstödsmottagare som
ska nå egen försörjning. Anställningarna börjar under
2015.
Utmaningen för samhället och kommunerna blir att fortsatt arbeta för att stärka olika gruppers kompetenser men
också att se till att t.ex. människor med olika funktionshinder, fysiska, psykiska eller psykosociala, får stöd i att
både få och behålla ett arbete. Möjlighet att behålla ett
arbete är eftersatt och här behöver krafttag tas för att
stödja både den enskilde och arbetsgivaren och då inte
bara med ekonomiskt stöd och andra hjälpmedel utan
också med handfast stöd i form av vägledning och kunskapsförmedling. Intressanta projekt med stöd av EUmedel planeras inom ramen för samordningsförbunden i
länet. Förstudien ”Hela kedjan till företaget” syftar till att
inventera arbetsgivares behov samt skapa en väl underbyggd projektansökan. Det mest innovativa i förstudien är
att arbetsgivare medverkat i inledningsskede med sin
kunskap, och på så sätt är med och påverkar hela vägen.

SAMVERKAN
Samverkan med andra aktörer ska fortlöpande utvecklas.
Exempelvis samverkan i formen av samordningsförbunden för finansiell samordning. Vidare genom Arenagruppen där kommunen, arbetsförmedling, försäkringskassa, och landsting samverkar i rehabiliteringsärenden. Samverkan och planering runt individer med
Arbetsmarknadsenheten fortsätter också.
Samverkan med skolan blir fortsatt viktig, inte minst för
att ge barn i behov av socialtjänstens stöd möjlighet att
klara sin skolgång med godkända betyg. Här behöver vi
tillsammans forma arbetssätt som innebär ett nära och
kontinuerligt samarbete där insatser och mål för barnen
synkroniseras mellan IFO och skolan. I förslaget om att
införa sociala investeringsfonder i kommunen fanns förslag på projekt med team av personal från skola och IFO
för barn med normbrytande beteende. Att genomföra ett
sådant projekt förutsätter en annan organisatorisk struktur än de stuprörsorganisationer vi har idag. Formen
sociala investeringsfonder, eller om man vill kalla det
något annat, är en förutsättning så länge varje nämnd är
fast i sina budgetar med krav på budgetföljsamhet och
olika huvudmål för verksamheterna.

BARN OCH UNGA
Fler barn med social problematik upptäcks och aktualiseras för IFO. Barn i utsatta livssituationer behöver
fångas upp tidigt och få kompensatoriskt stöd från samhällets sida för att de ska ges möjlighet till en uppväxt likvärdig den andra barn har. Detta ställer krav på att socialnämnden har tillräckliga resurser för att ge rätt stöd och
hjälp. Resurser som redan idag är begränsade. Alltför
många barn placeras utanför hemmet och här behövs
mer förebyggande insatser på individ- och familjenivå för
att tidigare kunna hjälpa barn att utvecklas i positiv riktning i sin ursprungliga hemmiljö. Föräldrastödsprogram
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Ordförande: Sören Ståhlgren
Förvaltningschef, Vård och omsorg: Agneta Hugander

RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Kommunbidrag
ÅRETS RESULTAT
EKONOMISKT RESULTAT
Äldreomsorg
Funktionshinderomsorg

Bokslut
2014
+64 606
-263 101
-198 496
-9
-57
-198 562
+189 578
-8 984

Hemtjänst och övrig service
(-7 108)
Bostadsanpassningsbidrag
(+/- 0)

Bokslut
2012
51 068
-223 685
-172 617
-211
-96
-172 924
174 596
+1 672

Försenad avveckling av verksamheten på gruppbostad
Storgatan har medfört icke budgeterade kostnader på 1,5
mkr inom delprogram Bostad med särskild service. Ökad
arbetsbelastning, sjukdom och extern placering har föranlett ytterligare budgetöverskridande inom delprogrammet.

Extraordinära insatser inom Särskilt boende har krävt
ökad personaltillsättning och därmed ökade kostnader
vilket är huvudorsak till delprogrammets budgetunderskott.
Budgetavvikelser – Äldreomsorgen (tkr)

Särskilt boende
(-451)
Demensvård
(+65)
Sjukvårdsinsatser
(-291)

Bokslut
2013
+58 703
-252 697
-193 994
-13
-118
-194 124
+190 512
-3 612

Funktionshinderomsorgen
Under året har kostnader inom funktionshinderomsorgen
överskridit budgeterade medel med 2,2 mkr. En betydande komponent i funktionshinderomsorgens budgetram
är utjämningsbidraget. Utjämningsbidraget har minskat
under senare år på grund av att kostnader kopplade till
funktionshinderomsorg har minskat relativt andra kommuner. Eftersom minskat utjämningsbidrag påverkar
budgetramen i motsvarande omfattning innebär lägre
nivåer av utjämningsbidrag ett försvårat ekonomiskt läge.

-6 816
-2 168

Äldreomsorgen
Underskottet på drygt 6,8 mkr inom äldreomsorgen beror
till största delen på underskott för delprogram Hemtjänst
och övrig service. Anledning till underskottet är att hemtjänsten egenregi överskridit budget på grund av att verksamhetens effektivitet inte uppnått den nivå som budgeten förutsatte. Under större delen av året har hemtjänsten
utfört ett LSS-ärende vilket har inneburit ökade personalkostnader om 1,6 mkr. Uppdraget har orsakat överskridande av budgeterade beviljade timmar med 10 % och
nämndens ökade kostnader motsvarande 600 tkr belastar
delprogram Hemtjänst och övrig service.

Delprogram (tkr)
Vård och omsorg administration
(+945)

Budget
2014
+53 378
-242 825
-189 447
-13
-118
-189 578
+189 578
0

Volymminskningar inom Personlig assistans har resulterat i ett överskott på 1,3 mkr vid årets slut. Antalet beviljade beslut om personlig assistans från Försäkringskassan ligger på en lägre nivå än år 2013.
Budgetavvikelser – Funktionshinderomsorgen (tkr)

Förklaring till avvikelse
Ersättning för färdtjänsthandläggning; underhållskostnader för verksamhetssystem har underskridit
förväntan. Kompetenshöjande har inte tagits i anspråk.
Extraordinära insatser.

Delprogram (tkr)
Socialpsykiatri
(-451)

Personlig assistans
(+1 337)
Övriga insatser
(-1 113)

Överskott dagverksamhet/korttidsvård Asken.
Ökning av inskrivning i
hemsjukvården; tekniska
hjälpmedel.
Timkostnad egenregi har
varit närmare 40 % högre
än LOV-ersättning.
Enligt budget.

Bostad med särskild service
(-1 942)
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Förklaring till avvikelse
Personliga ombud, överskridande av personalbudget delvis på grund av
extratimmar & vakennatt.
Lägre volymnivå än förväntat.
Ökning av antalet barn
inom fritidsverksamheten,
volymökningar av ledsagningsinsatser och antal
kontaktpersoner.
Försenad stängning av
verksamheten på gruppbostad Storgatan.

Socialnämnd – Vård och omsorg
VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka
tider ska öka från 40 % till 55 %
Genom enkätundersökning organiserad av värdegrundsledarna har önskvärda aktiviteter kunnat identifieras.
Resultatet mynnade bland annat ut i ”Guldkant i vardagen” som har som syfte att ge den äldre större möjlighet
att påverka innehåll och utförande av den vård och omsorg som erbjuds. Brukarens nöjdhet avseende möjlighet
att påverka tider var 57 % under 2014.
MÅLET UPPFYLLT

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 kommunen och
den enskilde. Myndigheten ansvarar för myndighetsutövning och handläggning inom aktuellt område, vilket innebär 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.

Statistisk källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

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 vardagen.

MÅL UNDER 2014
Uppföljning av beslut om insatser ska ske systematiskt utifrån brukarens behov samt fastställda tidsramar
Processledare tillsattes under året för att arbeta med
införandet av det nationella bedömningsinstrumentet
BAS. Instrumentets syfte är att säkerställa att den enskilde garanteras trygghet, inflytande och delaktighet
genom individanpassad bedömning samt systematisk och
kontinuerlig uppföljning av beslut. Anpassning av verksamhetssystemet för handläggning med stöd för BAS är
under framtagande.
MÅLET EJ UPPFYLLT

MÅL UNDER 2014
Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka från
45 % till 60 %.
Under året har arbetet fortsatt med implementering av
den nationella värdegrunden. Värdegrundsledare har haft
månatliga möten för att diskutera värdegrundsfrågor och
skapa samsyn för att vara förberedda på att leda samtalet
kring värdegrund på APT. Arbetet med värdegrundsfrågor
är kontinuerligt och kommer att fortlöpa under 2015.
Brukarens nöjdhet avseende bemötande var 64 % under
2014.
MÅLET UPPFYLLT

Hälften av vårdplaneringar i samband med sjukhusvistelse ska ske i hemmet
Hemtagningsteam med kompetens för att vårdplanering
ska kunna ske i hemmet planeras införas under år 2015.
Andelen vårdplaneringar i hemmet var under hälften.
MÅLET EJ UPPFYLLT
ÄLDREOMSORG
771 SÄRSKILT BOENDE
Delprogrammet omfattar Furugården, Sörgården med
tillhörande kostverksamhet samt nattorganisationen.
Verksamheten är riktad till äldre med så omfattande behov av service att insatser inom ramen för hemtjänst och
andra öppna insatser är otillräckliga.

Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka från 38
% till 50 %.
Innan brukaren flyttar in besöker personal i form av kontaktperson hemmet för att kunna ta intryck från hemmiljön
för att kunna skapa trygghet genom att efterlikna hemmiljön i möjligaste mån. Arbete sker kontinuerligt för att göra
tillgång till hjälp lättillgänglig. Tekniska lösningar som
dörrlarm, larmmattor och rörelselarm syftar till att bidra till
ökad trygghet. Brukarens nöjdhet avseende trygghet var
50 % under 2014.
MÅLET UPPFYLLT

MÅL UNDER 2014
Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka från
45 % till 60 %.
Med stöd från värdegrundsledare och evidensbaserad
litteratur har kontinuerlig diskussion kring förts kring bemötande, respekt och värdighet. Ett stående inslag under
medarbetarsamtal är numera begreppen respekt och
värdighet. Brukarens nöjdhet avseende bemötande var
64 % under 2014.
MÅLET UPPFYLLT

Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka
tider ska öka från 40 % till 55 %
Genom användande av kvalitetsregister finns möjlighet
att fånga upp åsikter kring hur vårdtagaren upplever
inflytandet över sin vardag. Åsikter tillvaratas och diskuteras med vårdtagare, anhöriga och mellan personal för att
i så stor utsträckning som möjligt tillmötesgå vårdtagarens önskemål. Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att
påverka tider var 57 % under 2014.
MÅLET UPPFYLLT

Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka från 38
% till 50 %.
Kvalitetsregister som Palliativa registret och Senior Alert
används systematiskt för att bland att säkerställa uppdaterade riskbedömningar utifrån vanligt förekommande
riskområden hos äldre. Nyanställda medarbetare genomgår utbildning för att tillgodogöra sig kunskap vid larmsituationer. Trygghetslarm kontrolleras kontinuerligt. Brukarens nöjdhet avseende trygghet var 50 % under 2014.
MÅLET UPPFYLLT

Statistisk källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

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 2014
Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka från
78 % till 85 %.
Värdegrundsledare använder socialstyrelsens handledningsmaterial för att inspirera till utvecklande samtal och
reflektion kring värdegrundsfrågor i personalgrupperna.
Personalen arbetar ständigt med att tillämpa värdegrun100

Socialnämnd – Vård och omsorg
dens innebörd praktiskt i arbetet. Värdegrundsarbetet är
prioriterat och kommer även framöver vara centralt i
arbetet. Trots vidtagna åtgärder var brukarens nöjdhet
avseende bemötande 68 % under 2014.
MÅLET EJ UPPFYLLT

MÅL UNDER 2014
Förutsättningar ska skapas för att tillvarata den enskildes uppfattning om verksamhetens kvalitet
Brukarenkäter lämnades ut till samtliga brukare inom
socialpsykiatrin under hösten 2014. Enkätens syfte var att
lyfta fram brukarens uppfattning om insatsens utformning
och effekt, bemötande och förtroende. Resultatet används som vägledning för att förbättra arbetssätt och
insatsutformning.
MÅLET UPPFYLLT

Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka från 43
% till 50 %.
Hemtjänstverksamheten har arbetat för att skapa kontinuitet genom bland annat kontaktmannaskap, stabila personalgrupper och ett strukturerat förutsägbart arbetssätt.
Under året har ett prioriterat område varit att ta fram
rutiner som ska tydliggöra arbetet hos vårdtagaren. Det
finns möjlighet att lämna synpunkter, idéer och klagomål
via blanketten ”Hjälp oss bli bättre”. Synpunkter har inkommit och har av verksamheten behandlats för att förbättra arbetet. Framöver är ambitionen att brukartiden
ska öka ytterligare. Trots vidtagna åtgärder var brukarens
nöjdhet avseende trygghet 45 % under 2014.
MÅLET EJ UPPFYLLT

Vardagliga samverkansrutiner ska tillvaratas och
utvecklas
Gemensamma överenskommelser har förenklat samarbete mellan huvudmän. Tydliggörande av ansvarsfördelning har bidragit till bättre och mer sammanhållande
insatser för den enskilde.
MÅLET UPPFYLLT
Samordnad individuell plan (SIP) ska alltid erbjudas
när mer än en huvudman är involverad
Rutiner för SIP har framarbetats med avsikt att mötet ska
ske på brukarens villkor. För att förstärka samarbetet
mellan olika huvudmän har SIP erbjudits vid behov.
MÅLET UPPFYLLT

Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka
tider ska öka från 62 % till 70 %.
Värdegrundsarbete har bedrivits för att bland annat öka
medarbetarnas lyhördhet vad gäller vårdtagarens specifika behov och önskemål. Vid utformande av genomförandeplan har vårdtagaren möjlighet att påverka utformning av beviljad insats. Trots vidtagna åtgärder var brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka tider 54 %
under 2014.
MÅLET EJ 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 kommunen eller av Försäkringskassan. Den enskilde väljer själv vem som ska vara utförare av insatsen. Den kommunala verksamheten har
lagts ut på entreprenad och administrerades fram till
september 2014 av Humana. Efter ny upphandling togs
entreprenaden över av LSS Aros. Entreprenadavtalet
med LSS Aros innehåller reglering för utförande samt
kvalitetskrav.

Statistisk källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

SJUKVÅRDSINSATSER
774 SJUKVÅRDSINSATSER
Delprogrammet omfattar sjukvårdinsatser samt hjälpmedel i särskilt respektive ordinärt boende. Kommunen
erbjuder hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till
dem som bor i särskilda boendeformer, vistas i dagverksamhet eller är i behov av hemsjukvård.

MÅL UNDER 2014
Andel brukare med aktuell genomförandeplan ska
öka till 100 %.
Kontroll av aktuella utförare visar att samtliga brukare har
aktuell genomförandeplan.
MÅLET UPPFYLLT

MÅL UNDER 2014
På ett systematiskt sätt ska hemsjukvårdens processer prövas och följas upp
Uppföljningsarbete har påbörjats under året men i dagsläget saknas kvalitetssäkrat uppföljningssystem som
leder till strukturerad handlingsplan för åtgärder.
MÅLET EJ UPPFYLLT

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 funktionsnedsättning som är i behov
av stöd utöver det som erbjuds inom det reguljära fritidsutbudet. Stödet riktar sig till dem som är över 12 år och
upp till avslutad gymnasiegång.

Hälften av vårdplaneringar i samband med sjukhusvistelse ska ske i hemmet
Förberedande arbete med hemtagningsteam under året
och verksamheten planeras vara i bruk under år 2015.
MÅLET EJ 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 gruppbostaden på Karlavägen. Träffpunktsverksamhet erbjuds för att bryta social
isolering och möjliggöra delaktighet i samhället.

MÅL UNDER 2014
Samhällsintegrerad sysselsättning ska erbjudas utifrån individens behov och önskemål
Under 2014 anställdes en arbetskonsulent med uppgift
att bland annat utvärdera vad vårdtagaren har för intressen, styrkor och eventuella begränsningar för att sedan
kunna ge stöd i matchning av profilen mot vad arbetsmarknaden efterfrågar. Arbete har initierats för att utforma en försäljningsmodell, som exempelvis affär eller
träffpunkt där socialt utåtriktad verksamhet kan bedrivas.
MÅLET UPPFYLLT
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Boendestödet ska utvecklas genom att systematiska
arbetssätt tillämpas för att möta individens specifika
behov av omsorg
Brukarenkäter lämnades ut under hösten 2014. Enkätens
syfte var att lyfta fram brukarens uppfattning om insatsens utformning och effekt, bemötande och förtroende.
Resultatet används som vägledning för att förbättra arbetssätt och insatsutformning.
MÅLET UPPFYLLT

MEST SJUKA ÄLDRE
Under 2011-2014 satsade regeringen 4,3 miljarder kronor
för att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre.
Målet har varit att få omsorg och vård i form av hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka bättre kring de äldre. En del i arbetet har varit att
införa metoder och arbetssätt som är mer effektiva så att
vård och omsorg i högre grad utgår från den äldres behov.
Användande av kvalitetsregister har integrerats i det
dagliga arbetet i syfte att upptäcka behovsförändring i så
tidigt skede som möjligt. Framöver består utmaningen i
att upprätthålla den grund som lagts vidhålla de rutiner
som utformats.

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.

HEMTJÄNST
Kommunens äldreomsorgsplan ligger till grund för arbete
och utveckling av hemtjänstverksamheten. God kvalitet
ska kunna erbjudas i takt med att antalet äldre ökar och
att behoven förändras. Förändringarna ställer stora krav
på organisation och kommunikation samt uppföljningar av
insatser och dokumentation. Kvarboende i ordinärt boende med insatser från hemtjänst eftersträvas så länge
det är möjligt fram till den dag då behov finns av vårdoch omsorgsboende. I takt med att antalet äldre över 80
år ökar kommer antalet äldre som beviljas hemtjänst
också att öka vilket kommer ställa högre kvar på hemtjänstens organisation samt innebära utökat behov av
personaltillsättning.

MÅL UNDER 2014
Förutsättningar ska skapas för att tillvarata den enskildes önskemål om verksamhetens innehåll
Vid upprättande av genomförandeplan träffas brukaren,
vårdnadshavaren, personal och chef för att heltäckande
bild av information och önskemål ska kunna målas upp
och vägas in i genomförandeplanen. Brukaren uppmuntras till delaktighet genom bland annat inblandning i aktivitetsplanering och framtagande av matsedel.
Andel brukare med aktuell genomförandeplan ska
öka till 100 %.
Samtliga har en aktuell genomförandeplan.
MÅLET UPPFYLLT

NY PATIENTLAG OCH BEMANNINGSKRAV
Från 1 januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft som
ersätter hälso- och sjukvårdslagen. Syftet med lagen är
att stärka och tydliggöra vårdtagarens ställning samt att
främja vårdtagarens integritet, självbestämmande och
delaktighet. Lagen innebär bland annat att vårdtagaren
ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela
landet.

Varje individ ska erbjudas stöd att utveckla sin självständighet för att på sikt få förutsättningar att klara
ett mer självständigt boende
Arbetet har planerats för att skapa utrymme för att brukarna ska få möjlighet att fatta egna beslut i så stor utsträckning som möjligt. Pedagogiska hjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och schema används för att
skapa en förutsägbar dag. Verksamheten lägger vikt vid
att upprätthålla ett fungerande samarbete mellan olika
huvudmän som är kopplade till brukaren för att praktiskt
och socialt liv ska fungera.
MÅLET UPPFYLLT

Socialstyrelsen föreslår att alla äldreboenden ska vara
bemannade efter de äldres individuella behov med krav
på personal dygnet runt. De kommande reglerna förtydligar socialnämndens ansvar genom krav på tydliga beslut
om vilken service och omvårdnad varje person som flyttar
till äldreboende ska få. Utifrån det föreslås boendet ta
fram en plan för hur och när insatserna ska genomföras
och anpassa bemanningen därefter.

FRAMÅTBLICK
ÄLDREOMSORG

LIKVÄRDIG OCH RÄTTSÄKER ÄLDREOMSORG
För att den enskildes behov av stöd i den dagliga livsföringen ska kunna identifieras krävs systematiska utredningar utifrån ett behovscentrerat synsätt. Äldres behov i
centrum (ÄBIC) är den nationella modell som framarbetats av Socialstyrelsen som ska fungera som stöd vid
handläggning och dokumentation. Modellen ska underlätta bedömning av behov och insatser på ett nationellt
jämförbart sätt. Det individanpassade behovsperspektivet
som ska garantera brukaren självbestämmande och
trygghet är i enlighet med kommunens Äldreomsorgsplan. En regionalt ramarbetad modell för kommunal
hälso- och sjukvård, Individens behov i centrum (IBIC)
kommer att underlätta införandet av ÄBIC. Projektet IBIC
innebär införande av strukturerad processbaserad dokumentation med fokus på äldreomsorgen. Det nya arbetssättet ska säkerställa individens insyn och inflytande, ge
ökad rätts- och patientsäkerhet samt likvärdig vård och
omsorg. Anpassat IT-stöd är en förutsättning för att metoden ska tillämpas fullt ut.

FUNKTIONSHINDEROMSORG

PLAN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Socialnämnden står bakom den handlingsplan som framarbetats i det regionala utvecklingsarbetet gällande stöd
till personer med funktionsnedsättning. Handlingsplanen
syftar till att utveckla evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Prioriterade områden är förstärkt delaktighet och
inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning,
förstärkt brukarmedverkan samt systematisk uppföljning.
För att möta framtidens behov inom stöd och service för
personer med funktionsnedsättning har vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat ett arbete med en långsiktig
plan som utgår från politisk vision och målsättning för
målgruppen. Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga med att insatserna är av god
kvalitet.
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KVALITETSUTVECKLING

PERSONLIG ÅTERHÄMTNING
Inom socialtjänstens område finns idag ett stort intresse
av att öka kunskap om vilka insatser som är effektiva och
hur de ska utföras för att ge bästa resultat och bäst hjälpa
människor med funktionshinder att leva ett självständigt
liv som de själva har valt och är nöjda med. Samhällets
insatser ska inriktas på att ge den enskilde möjligheter till
full delaktighet och jämlika levnadsvillkor vilket görs möjligt om personen själv får ett stort inflytande.

SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE
Socialnämnden prioriterar i enlighet med Socialstyrelsens
riktlinjer arbete med utveckling av kvalitetsledningssystem och systematiskt förbättringsarbete avseende riskanalys, egenkontroll samt klagomål och synpunkter. Genom systematisk och mer frekvent insamling av hur brukaren uppfattar den vård och omsorg som kommunen
erbjuder ämnar socialnämnden att i ett tidigare skede
förbättra kvaliteten. Värdegrundsarbetet är en ständigt
pågående process som ska skapa samsyn kring viktiga
värderingar och vara vägledande för personalens bemötande i kontakten med den enskilde och anhöriga. Värdegrundsarbetet är en del i det systematiska förbättringsarbetet. Varje enskild individ ska kunna uppleva skillnad i
vardagen med hjälp av vård och stöd som erbjuds. Införandet av ÄBIC med fokus på den enskildes behov och
individuellt anpassade insatser förstärker pågående värdegrundsarbete.

Genom att i hög utsträckning bygga på den enskildes
egna erfarenheter och behov kan verksamheterna och
insatserna utvecklas på ett positivt sätt. Socialnämnden
framhåller vikten av förstärkt arbete som stödjer personlig
återhämtning. Att stödja personlig återhämtning innebär
att gå från att behandla sjukdom till att främja hälsa. Arbetssättet utgår från den expertis och kunskap som personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har. Det
behövs förändring av tankesätt där personalens uppgift är
att stödja den enskildes resa till återhämtning.

KOMMUNGEMENSAMT KVALITETSARBETE
Kommunens kvalitetsarbete innebär ständiga förbättringar och samsyn för gemensamma processer samt utveckling och kvalitetssäkring av mätetal. Engagerade individer
på alla nivåer är förutsättning för ett lyckat förbättringsarbete. Kontinuerlig resultatåterkoppling, erfarenhetsutbyte
och tid för reflektion måste prioriteras för att kunna påvisa
måluppfyllelse. Ledarens uppdrag är att stödja strategier
som skapar förutsättningar för att ge värde till de vi är till
för. Ledar- och medarbetarskap utvecklas med hjälp av
beprövad kunskap. Samsyn och samverkan inom och
mellan de olika verksamheterna inom kommunen bidrar
till att nå kommunfullmäktiges övergripande mål.

VÄLFÄRDSTEKNOLOGI

För att åstadkomma god utveckling gällande IT- och
teknikstöd inom vård och omsorg behövs satsningar på
informationstillgänglighet, kunskapsutveckling samt bättre
fungerande och mer lättanvända produkter. Välfärdsteknologi bidrar till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och
delaktighet i samhället. Välfärdsteknologi kan stärka den
enskilde till ett mer självständigt liv, vara ett stöd för anhöriga och omsorgspersonal samt bidra till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet inom vård och omsorg. Välfärdsteknologi kan även stödja ett tryggt kvarboende, förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov samt vara samhällsekonomiskt lönsamt.
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Verksamhetsberättelse
Ordförande: Martin Gunnarsson (s)
Verkställande direktör: Anders Wahlgren
Antal årsarbetare: 21

Fiberutbyggnad förbi Byarum

Reservpanncentral på Hammarvägen

RESULTATRÄKNING, TKR
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella poster
Bokslutsdispositioner och skatt
ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2014
+79 176
-64 628
-8 471
+6 077
-2 101
-3 390
+586

BOLAGETS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
Vaggeryds Energi AB bidrar till kommunfullmäktiges
övergripande mål bl.a. genom att:
-

Budget
2014
+82 439
-69 362
-8 064
+5 013
-2 638
-1 790
+585

Bokslut
2013
+85 227
-69 010
-8 459
+7 758
-2 308
-4 865
+585

Bokslut
2012
+84 310
-69 206
-7 388
+7 716
-2 197
-5 008
+511

Under hösten 2014 förstärktes organisationen med en
person inom affärsområde Opto. Samtidigt bildades en
marknadsföringsgrupp med uppgift att utveckla företagets marknadsföring, inledningsvis med fokus på affärsområde Opto. Satsningen har fallit väl ut och resulterat i en kraftigt ökad kundtillströmning.

Öka antalet kunder och göra kunderna nöjda.
Bygga ut fiber i tätorterna.
Använda enbart förnyelsebar elenergi i verksamheten.
Erbjuda en anställning som innebär egen utveckling och intressanta arbetsuppgifter.
Bistår Vaggeryds Elverk i arbetet med att säkerställa elöverföring.

Från våren 2014 erbjuds våra TV-kunder Vaggeryds
Energi AB:s egna TV-lösning med ett brett utbud av
kanaler. Basutbudet är nu med omfattande och vi har
ett tilläggsutbud med såväl CMORE som Viasat.
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 3 279 tkr
före bokslutsdispositioner per 31/12 2014, en positiv
avvikelse med 1 601 tkr jämfört med budget. Fjärrvärmeförsäljningen når inte på långa vägar upp till budget.
2014 visar sig vara det varmaste året sedan fjärrvärmeverksamheten började på 80-talet. En bidragande orsak
till det trots allt goda fjärrvärmeresultatet är hög tillgänglighet på pannor för fuktiga biobränslen. Engagemanget
från personalen har också medfört att andelen olja har
kunnat hållas mycket låg. Endast 30 kubikmeter olja
förbrukades sammantaget i båda näten.

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 måluppfyllelse.
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.

Utdebiteringen från affärsområde entreprenad har varit
omfattande och bidrar därför till företagets resultat.

En anställning på Vaggeryds Energi AB innebär intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter och förutsättningar för personlig utveckling.

Affärsområde elproduktion ger åter ett litet plus på
grund av hög elproduktion och trots låga elpriser. Affärsområde elhandeln visar ett bra resultat.

Genom serviceinriktad personal skapas goda relationer
till kund. En kundundersökning under 2014 visade
mycket gott resultat.

Affärsområde opto med bredband och kabel-TV intäkter
ligger över budget men resultatet belastas initialt med
ökade kostnader bl.a. genom resursförstärkningen
innan det resulterat i ytterligare kunder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
Byggnation av en reserv- och spetslastcentral inom
fjärrvärmeverksamheten möjliggör att ytterligare kunder
får möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme. Antalet nyanslutningar har också varit mer omfattande än väntat.
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Genomgång av anläggningsregistret har medfört högre
avskrivningar än tidigare år på grund av komponentavskrivning samt utrangeringar.

FRAMÅTBLICK
Vaggeryds Energi AB har ambitioner att bedriva så
kallad ”affärsmässig samhällsnytta” som bl.a. uttryckts

Årets investeringar uppgår till 12,4 Mkr.
genom agerande inom fiberområdet där företaget fram
till idag täcker in stora delar av tätorterna Klevshult,
Skillingaryd och Vaggeryd. Under de närmaste åren
räknar vi med att även orterna Byarum och Hok byggs
ut med fiber. Målsättnigen är att slutföra utbyggnaden
på alla dessa orter och att alla fastigheter skall få ett
erbjudande om anslutning senast år 2020. Den faktiska
utbyggnaden kommer att ske till områden med tillräckligt intresse.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA
OHÄLSOTALEN
2014-12-31 var 22 personer tillsvidareanställda i bolaget motsvarande 21,5 heltidstjänster. Av dessa är 15 st.
delaktiga i beredskap inom elnäts eller fjärrvärmeområdet. Tre anställda är kvinnor. Sjukfrånvaron är oförändrat låg, endast 2,20 % trots att mer än hälften utgörs av
en längre sjukskrivning.
Personalen erbjuds en friskvårdspremie där företaget
betalar hälften av vad exempelvis ett årskort kostar. En
majoritet av de anställda utnyttjar företagets utrymme
för motionsaktiviteter.

Vaggeryds Energi AB har erfarenhet och kunskap inte
bara i tekniken för fiberutbyggnad men också hantering
av markfrågor, kontakter med Länsstyrelse och Trafikverk, kunder o.s.v. Bolaget har därför möjlighet att
bidra till arbetet med fiberutbyggnad på landsbygd.

INTERN KONTROLL
Styrelsen för Vaggeryds Energi AB har upprättat en
kontrollplan som följs upp under verksamhetsåret.

Med minskad skattereduktion ökar incitamentet för
fjärrvärme hos tillverkningsindustrin. Införsäljningen av
fjärrvärme bör därför underlättas men påverkas också
av bl.a. världsmarknadspriset på olja.

VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Vaggeryds Energi AB/Vaggeryds Elverk genomförde en
kundnöjdhetsundersökning under våren 2014 och
kunde då glädjande konstatera att våra kunder ansåg
att vi var mycket bra eller ganska bra inom följande
områden:
-

Tillgänglighet
Bemötande
Kompetens
Tydlighet i besked och svar
Information och hjälp vid störning

NYCKELTAL
Omsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Medeltalet anställda
Avkastning på eget kapital
Avkastning på totalt kapital
Soliditet

Mkr
Mkr
Mkr
%
%
%

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. Tekniska förvaltningen får bl.a. hjälp med
att byta ut kvicksilverlampor till LED-belysning i Vaggeryds tätort.

97 %
99 %
100 %
99 %
91 %

2014
79,2
4,0
146,5
21
10,2
4,2
26,6

2013
85,2
5,5
143,3
20,0
15,0
5,5
25,4

Götafors kraftstation är föremål för tillståndsprövning
genom Länsstyrelsen.

2012
84,3
5,5
140,6
21,5
17,4
5,6
23,2
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2011
78,2
2,0
127,6
19,5
7,1
3,5
22,0

2010
84,9
2,5
125,3
11,5
9,3
3,3
21,4

Verksamhetsberättelse
Ordförande: Lars-Erik Joakimson (s)
Verkställande direktör: Satu Jonsson
Antal årsarbetare: 25

RESULTATRÄKNING, TKR
Nettoomsättning
Fastighetskostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner och skatt

Bokslut
2014
+66 080
-45 745
+20 333
-9 928
+10 405
-2 383

Bokslut
2013
+63 066
-52 318
+10 749
-9 740
+1 008
-52

Bokslut
2012
+61 994
-54 403
+7 591
-10 208
-2 617
244

+8 022

+956

-2 374

ÅRETS RESULTAT

BOLAGETS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE
2014
Enligt bolagsordningen ska VSBo främja kommunens
försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

Det höga resultat 2014 beror till stor del på
övergången till nya redovisningsregler, K3.
Borgensavgift utgår med 0,5 %. 1,185 Mkr 2014 (1,236
Mkr 2013).

Vakansgraden har under senare år varit hög men
minskar nu. Det som finns ledigt idag finns i
Skillingaryd, och framför allt på Trygghetsboendet på
Slätten. I samarbete med socialförvaltningen arbetas
för att få in fler hyresgäster på Trygghetsboendet.

Bolagets soliditet ska på sikt stärkas och målet är 15
%. Med nyproduktion är det svårt att stärka soliditeten.
Årets resultat innebär, trots nedskrivning av fastighet,
en ökning från 8,3 % till 9,1 %.

Efterfrågan på lägenheter är störst i Vaggeryd och det
är där den senaste produktionen och de närmaste
planerna koncentrerats.

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.

Under året har 16 lägenheter i enplans parhus, med
hög standard och egen trädgård, uppförts på kv
Mjölnaren i Vaggeryd. Projektet har blivit positivt
mottaget och alla lägenheter var uthyrda vid inflyttning
i december.

Att arbeta med hänsyn till olika miljöaspekter och delta
i en dialog med kommunledningen.
Senaste nyproduktionen i form av marklägenheter i ett
attraktivt läge i Vaggeryd har tagits emot väldigt
positivt och Trygghetsboendet borde vara framtidens
boendeform för äldre. Även om det har varit svårt att
hyra ut alla små lägenheter är stämningen bland dom
som bor på Slätten väldigt god. Det befintliga
beståndet underhålls kontinuerligt för att kunna erbjuda
bra och prisvärt boende i olika prisklasser.

I Skillingaryd finns flera tomma lokaler i centrum.
I Vaggeryd har inte funnits någon tom lokal hos VSBo
på länge. Men det finns lediga lokaler centralt hos
andra fastighetsägare. Till hösten kommer Apoteket att
flytta till nya lokaler och kring kommande årsskifte får
Familjecentralen nya lokaler. Då kommer två centrala
lokaler att finnas hyreslediga i Vaggeryd.

I alla större projekt involveras boende, eller kommande
boende, för att hyresgästerna ska få möjlighet att
påverka utformning och få information i ett tidigt skede.

Enligt ägardirektivet 2012-2014 ska VSBo, inom ramen
för gällande lagstiftning, bidra till att göra Vaggeryds
kommun till en attraktiv boendekommun.

Miljöarbetet pågår ständigt, bla för att begränsa
förbrukning av energi och vatten och samtidigt sänka
driftskostnaderna.

Avkastningskravet är 4 % av bokfört eget kapital. 38,4
% 2014 (4,3 % 2013)
106

Verksamhetsberättelse
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
Under året har en villa avstyckats från Hagalund 6 och
sålts.

Personalens medelålder är 54 år. Under 2014 har två
anställda gått i pension och under 2015 uppnår
ytterligare tre anställda pensionsåldern.

Två villafastigheter, centralt i Vaggeryd i kv. Liljedal,
har förvärvats under året. Byggnaderna ska rivas och
ersättas med ett fyravånings punkthus. Den nya
byggnaden är avropad enligt SABO:s ramavtal för
Kombohus och byggnation påbörjas så snart reviderad
detaljplan och bygglov är klara.

FRAMÅTBLICK
Efter senare års byggnation i Skillingaryd har
hyresförlusterna varit höga men sjunker nu.
Fortfarande uppgår kostnaden för tomma lägenheter
till nästan 2 Mkr men det är ändå en halvering på två
år. I takt med att vakanserna sjunker tidigareläggs
planerade underhållsåtgärder. Bland annat behöver
fönster bytas och även stambyten är angelägna att
genomföra.

16 enplans parhuslägenheter med egen trädgård har
uppförts på kv Mjölnaren 1 i Vaggeryd. Lägenheterna
var inflyttningsklara 1/12-14 och samtliga var uthyrda
innan färdigställande.

För framtiden har tre villatomter köpts in centralt i
Vaggeryd. Tanken är att riva villorna och förtäta i
centrum. Två av tomterna ligger i kv Liljedal och
planen är att bygga ett fyravåningshus med 16
lägenheter – ett av SABo:s Kombohus. Gällande
detaljplan måste revideras men när den är färdig kan
byggnation påbörjas.

Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Skillingaryd
och Vaggeryd samt en mindre del i Klevshult och Hok.
Under året har totalt underhåll utförts för 162:- per kvm
(134:-).
Totala underhållsnivån har ökat men övergången till
K3 (nya redovisningsregler) medför att nästan halva
underhållskostnaden har aktiverats.

På kv Tor i Vaggeryd kan drygt hundra lägenheter
byggas när saneringsfrågan är löst.

Lägenhetsunderhåll utförs kontinuerligt och större
utförda underhållsåtgärder enligt plan är bland annat
fönsterbyte på Saturnus i Skillingaryd och takbyte på
Lagaparken i Vaggeryd. Yttre målning har utförts bland
annat på Hackan i Skillingaryd.

Kostnaden för den sanering som krävs är så hög att
den inte kan läggas på nybyggnadshyror om
lägenheterna ska gå att hyra ut. Miljö- och
byggnämndens krav på saneringsåtgärder har
överklagats till mark- och miljödomstolen som ändrade
beslutet något. Men fortfarande är kostnaden beräknad
till det dubbla jämfört men förslaget som togs fram av
geotekniker efter omfattande utredning. Om Tor blir
byggklart kan ett stort antal lägenheter, i etapper,
byggas på området. Diskussioner har förts med
socialnämnden om att etablera ytterligare ett
Trygghetsboende, och då lämpligen på Tor.

Den yttre miljön med fram för allt lekytor har gjorts om
på Saturnus. Avfuktare har installerats i torkrum.
Reparationsarbeten motsvarande 52:- per kvm (63:-)
har gjorts under året.
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
Aktiekapitalet uppgår till kr 5 000 000:- och samtliga
aktier ägs av Vaggeryds kommun. Bolaget har en
soliditet på 9,1 % (8,3 %).
Resultatet och bolagets ekonomiska ställning per den
31 december 2014 framgår av tabell ovan och av
resultat – och balansräkning.

När det gäller äldres boende har ett samarbete med
vård & omsorg inletts, fram för allt gällande
Trygghetsboendet på Slätten. Där finns fortfarande ett
antal små lägenheter lediga och förhoppningen är att
boende från Jupiter ska flytta till Slätten.
En viktig del i samarbetet är att kombinera traditionell
bostadsanpassning med tex flytthjälp. Här finns mycket
att göra ännu och VSBo hoppas på ett fortsatt bra
samarbete.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA
OHÄLSOTALEN
2014.12.31 var 26 personer tillsvidareanställda i
bolaget. 6 personer arbetar med huvudsakligen
administrativa uppgifter, 15 är fastighetsskötare och
hantverkare, på seniorboendet/trygghetsboendet finns
tre värdinnor och 2 personer arbetar med lokalvård.

Upprustningen av yttre miljöer har fortsatt under 2014.
Hackan är färdig och på Saturnus saknas lite möbler
och lekutrustning. Dessa kommer på plats tidig vår. I
båda projekten har de boende varit engagerade och
fått delta i planeringen. Vid nyproduktion läggs stor vikt
vid den yttre miljön och i det befintliga beståndet har
flera områden rustats upp och det arbetet fortsätter
kontinuerligt.

En anställd har slutat under året.
Två nya medarbetare har anställts, en hantverkare
tillsvidare och en värdinna till seniorboendet på visstid
och deltid.

Det är inte bara nyproduktion som behövs utan det
befintliga beståndet måste vårdas väl. Under 2015
kommer bla konvertering från elvärme till fjärrvärme att
göras på Smedjan i Vaggeryd. På Smedjan finns 46
ljusa och välplanerade lägenheter. Kallhyra gör dock
att omsättningen är hög. På vintern blir elräkningen så
hög att många väljer att flytta. Med fjärrvärme fördelas
kostnaden jämnt över året och de boende slipper
tråkiga överraskningar.

Sjukfrånvaron ligger oförändrat på ca 3 % av total
arbetstid.
En anställd har varit sjukskriven sedan sommaren
2014.
Andelen uttagen semester är 10,6 % (9,9 % året
innan). Uttagen föräldraledighet utgör 1,9 % av den
totala arbetstiden (3,4 %).
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Dessutom kommer fönsterbyten, utbyte av
tamburdörrar och relining av avloppsstammar att
genomfördas på olika områden.

Historiskt har personalomsättningen varit låg. Men
med hög medelålder kommer nu en del
pensionsavgångar. 2014 har två personer avgått med
pension och 2015 uppnår ytterligare tre pensionsålder.
Det stora bekymret på personalfronten 2014 har varit
att av dessa avgångar är tre stycken målare. Det har
varit svårt att rekrytera målare och ett tag var det nära
att måleriverksamheten måste läggas ner. Nu har två
nya målare rekryterats och läget ser betydligt bättre ut.
Under tiden har den pensionerade personalen ställt
upp och fortsatt arbeta så att verksamheten har
fungerat. Ytterligare ett par tjänster måste tillsättas
under 2015 och det är alltid känsligt att hitta rätt person
som passar in i laget.

Alla dessa åtgärder påverkar hyresgästerna i deras
egna hem. Det är därför av stor vikt att hyresgästerna
är med i ett tidigt skede och kan komma till tals, att
man får information och hjälp. Alla större projekt
kommer att organiseras så att inte bara det tekniska
utförandet blir bästa möjliga utan att också
människorna vårdas väl.
Vaggeryds kommun har tagit emot ensamkommande
flyktingbarn och dessa behöver bostad både vid
ankomsten och senare en egen lägenhet.
Mottagningen hyr lägenheter av VSBo till båda
delarna.
Och sist, men absolut inte minst, en stor eloge till
personalen. Utan den fina personal VSBo har hade
hyresgästerna inte varit så positiva som dom överlag
är idag. Och hyresförlusterna hade inte minskat i den
takt dom gjort. Det är viktigt att kommuninvånare och
inflyttande vill flytta till VSBo och att dom trivs med sitt
boende och vill stanna kvar. Att dom som redan bor
hos VSBo sprider ett positivt budskap som lockar
andra att flytta in.
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Näringslivschef: Carl-Gunnar Karlsson
Årsarbetare: 4,7

RESULTATRÄKNING, TKR
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2014
+2 684
-4 391
-1 562
+1

Bokslut
2013
+4 628
-5 759
-1 131
+9

Bokslut
2012
+4 192
-5 325
-1 133
+17

-1 561

-1 122

-1 116

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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 näringslivet Mårten Ewertson ordf.,
Anders Stacke, Jonas Hugosson, Per Larsson, Thomas
Wilsson, från Vaggeryds kommun: Berry Lilja, Allan
Ragnarsson, Ulf Abrahamsson, Bengt-Olof Magnusson
och från AF: Liselotte Malmström, Näringslivssuppleanter: Bo Johansson, Mikael Wahss, Tina Torp-Jensen.
Styrelsen har haft 8 styrelsemöten under året och genomfört en utvecklingsresa till Tibro/Hjo.

Jönköping och Nässjö, samt Science Park och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Den gemensamma marknadsplanen för kommunen och
näringslivet har fortsatt att utvecklas under året och
tillämpats i profilering i annonser, hemsidor, och Härtidningen samt i genomförande av olika aktiviteter.
Näringslivsrådets hemsida har utvecklats med ökat
antal reportage och genom kommunikation på sociala
medier Twitter, Facebook/Instagram och LinkedIN.
Möbelriksdagen genomfördes på Kinnarps, Skillingaryd
9-10 januari 2014. Företagare, politiker, representanter
för akademin och möbelbranschen möttes för att diskutera och debattera möbelindustrins framtid och utmaningar. Arrangörer var Möbelriket, Vaggeryds Näringslivsråd, Vaggeryds kommun tillsammans med TMF, Trä
och Möbelföretagen som medarrangör. I samband med
Möbelriksdagen arrangerades en utställning, där möbelindustrin historia i Vaggeryds kommun presenterades
fram till dagens 40 företag som är kopplade till möbelindustrin i kommunen.

NÄRINGSLIVSRÅDETS BIDRAG TILL ATT
UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES
ÖVERGRIPANDE MÅL
Vaggeryds Näringslivsråd KB har under 2014 genomfört sitt 19:e verksamhetsår och har arbetat kontinuerligt
med ett flertal branschnätverk och kompetensutvecklingsprojekt för både stora och små företag.
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 Vaggeryds kommun speciellt mot verksamheter med extra
goda förutsättningar i kommunen och nyföretagande,
samt 10 % övrig verksamhet. Verksamheten omfattar
företagsutveckling inom alla branscher.

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 Tecknikcollege och UF-Ung Företagssamhet. En strategi för samverkan mellan skolan
och näringslivet har tagits fram.
Näringslivsrådets konjunkturmätningar pekar på en
relativt svag arbetsmarknad även om företagens orderläge varit relativt stabilt. Ett större varsel som fallit under
året har påverkat arbetsmarknaden i kommunen negativt under 2014 men positivt har varit Experts nystart
som kommer att generera 150 nya arbetstillfällen vid full
beläggning under 2015.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014
Väsentliga händelser i bolaget för verksamhetsåret har
varit etablering av ett handelsutskott som ska driva
handels- och centrumsfrågorna. Två nya samarbetsplattformar Gnosjöregionens Näringslivsråd och
Svenska Möbelklusteret (InteriorCluster Sweden) har
etablerats under året. Genom de nya plattformarna
skapas nya möjligheter till att driva gemensamma utvecklingsprojekt i syfte att stärka företagens konkurrenskraft. Logistiksamverkan fortsätter mellan Vaggeryd/Nässjö/Jönköping genom Logkomp där näringslivsrådet samarbetat med näringslivs-organisationerna i

Ungdomsprojektet ”200 i praktiken”, i syfte att få ut
ungdomar 18-24 år i praktik, arbete eller studier startade upp i en ny 2-års period från februari 2014 Två
praktikdagar har arrangetas för matchning mellan ungdomar och arbetsgivare under 2014. Projektet har genererat 625 jobb/praktik/studiemånader under året för
totalt 112 ungdomar.
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INTERN KONTROLL
Verksamheten mål och resultat kontrolleras av styrelsen och revideras av interna och externa revisorer.

Näringslivsrådet arbetar med att bearbeta nya intressenter för etableringar i kommunen. Arbetet sker bl.a. i
samarbete Regionförbundet och Business-Sweden.
Under året har 10 förfrågningar inkommit. Regionen
Jönköping/Vaggeryd/Nässjö är rankat till det tredje
bästa logistikläget i Sverige. Näringslivsrådet tillsammans med kommunen marknadsför varumärket Vaggeryd Logistic Center i olika sammanhang.

VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Verksamheten följer uppsatta mål när det gäller inriktning och resultat. Se beskrivning under väsentliga händelser.
FRAMÅTBLICK
1. Tillväxtfrågor för det befintliga näringslivet inom
kompetensförsörjning attraktivitet, innovationsutveckling och internationalisering inom ramen för
samarbeten i Gnosjöregionens Näringslivsråd,
Svenska Möbelklustret och Logkomp.
2. Utveckling av nyföretagandet genom samverkan i
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

Inom besöksnäringen har Näringslivsrådet medverkat i
samverkan med Gnosjöregionen och genomfört frukostseminarium. Planering pågår för ett nytt arbetssätt
för att åstadkomma affärsutveckling i klusterform.
Kreativ Arena är Vaggeryds del av Science Park Systemet i Jönköpings län. Verksamheten innefattar företagsrådgivning och en inkubator för nystartade företag.
Totalt har drygt 27 nya eller blivande entreprenörer tagit
del av servicen.
EKONOMISKT RESULTAT/ANALYS
- 1 561 tkr som täcks av ägartillskott
PERSONAL
Personalresurserna i näringslivsrådet har under verksamhetsåret utgjorts av näringslivschef 1 tjänst 100 %
och affärsutvecklare 1 tjänst 90%, 2,8 tjänster projektanställd personal (ungdomspraktikprojekt, kommunikatör, turism.)
Näringslivsrådet arbetar för en ökad jämställdhet och
tillgänglighet på företagen genom olika projekt.
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Ekonomisk ordlista
Anläggningstillgångar: Tillgång avsedd för
stadigvarande innehav såsom fastigheter och
inventarier.

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

Avskrivning: Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens livslängd.

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

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.

Långfristiga fordringar och skulder: Fordringar
och skulder som förfaller till betalning senare än ett
år efter balansdagen.
Medelskattekraft: Antal skattekronor per invånare i
riket.

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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.

Skattekraft: Antal skattekronor per invånare.

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

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

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

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

Kreditivränta: Kalkylmässigt beräknad
räntekostnad under byggnadstid.

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

112

”Här vill jag leva,
här vill jag bo”
Vaggeryds kommun har ca 13 200
invånare - och vi vill gärna bli flera.
Vi har ett geografiskt läge 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
113

Box 43, 568 21 Skillingaryd
Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
www.vaggeryd.se
kommunstyrelsen@vaggeryd.se
0370-678 000

