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Till lokala medier

”Stark ekonomi avgörande när vi fortsätter att utveckla
Värnamo kommun”
Resultat 2016: plus 100 miljoner
Resultatet för Värnamo kommun 2016 blev plus 100 miljoner kronor, vilket
är 72 miljoner kronor mer än under 2015 och ungefär dubbelt så stort som
det budgeterade resultatet.
De tre främsta förklaringarna är ett budgeterat överskott (45 miljoner
kronor), reavinster försäljning av fastigheter (18 miljoner kronor) och att
nämnderna visar överskott (tillsammans nästan 35 miljoner kronor).
- En stark ekonomi är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att utveckla
Värnamo kommun och leva upp till visionen om att bli 40 000 invånare
2035. Kommunen höjde inför 2016 skatten med 40 öre (0,4 procentenheter)
för att skapa utrymme för investeringar utan att behöva uppta allt för
mycket lån. Detta lyckades och den allra största delen av de investeringar
som gjorts under 2016 på 213 miljoner kronor har vi betalat med egna
pengar. De nya lånen under 2016 uppgår endast till 50 miljoner kronor,
säger Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande.
Av nämnderna är det två som visar stora överskott i förhållande till sin
budget. Omsorgsnämnden har ett överskott på drygt 19 miljoner kronor och
medborgarnämnden ett överskott på 15 miljoner kronor.
- När det gäller omsorgsnämnden så beror det till stor del på svårigheten att
rekrytera personal. Vilket i sin tur medfört extra arbetsbelastning för dem
jobbar där och att planerade vidareutbildningar inte har kunnat genomföras.
Ett planerat nytt gruppboende har förskjutits i tid. Nämnden har även gjort
översyn av sina kostnader och kunnat minska dessa i vissa delar, säger
Hans-Göran Johansson.
- Beträffande medborgarnämnden beror överskottet till en del på att
nämnden har hushållat väl med de bidrag man fått från Migrationsverket i
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samband med flyktingmottagningen. Bra och kostnadseffektiva lösningar
på hemmaplan istället för att köpa kostsamma tjänster på annan ort eller i
privat regi har varit framgångsrikt. Även för medborgarnämnden har det
varit svårt att rekrytera personal och man har därför tvingats att ta in
konsulter för att lösa den mest akuta situationen, säger Hans-Göran
Johansson.
Under året gjordes investeringar med 213 miljoner kronor. Även om detta
är ovanligt hög nivå finns beslutade investeringar på ytterligare 200
miljoner kronor som ännu inte genomförts. Av årets investeringar är den
som det lagts mest pengar på högstadieskolan i Bor, totalt 26 miljoner
kronor. Klöverängens nya förskola Nyfiken är en investering under 2016 på
14 miljoner kronor och överföringsledningar mellan Bredaryd och Stomsjö
gjordes för 18 miljoner kronor. Därefter kommer VA-saneringen i Åminne
(10 miljoner), skejtparken (7 miljoner) och ombyggnaden av köket på
Bredaryds skola (5 miljoner).
Fakta
 Skattesats 21,52 procent (4 av 13 kommuner i länet har lägre
skattesats)
 Kostnaderna var 2,2 miljarder kronor, varav löner och
lönebikostnader 1,5 miljarder kronor
 Intäkterna i verksamheterna 0,5 miljarder kronor
 Skatter, utjämning och fastighetsavgift var 1,8 miljarder kronor
 Resultatet blev + 99,9 miljoner kronor
 Resultat i procent av skatter och utjämning: + 5,6 procent
 Resultat per invånare: + 2 984 kronor
 Investeringar per invånare: 6 375 kronor
 Låneskuld 7 373 kronor per invånare
 Bokfört värde på anläggningstillgångar 52 572 kronor per invånare
 Eget kapital 41 685 kronor per invånare

