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Beslutsärenden 
 Val av justerare   

1 Hemställan från avsteg från Värnamo kommuns 
policy för fordon upp till 3,5 ton 

KS.2020.656  

2 Anvisning av medel för nybyggnad av förskola 
Ekenhaga Fräkenvägen i Värnamo projekt 234012 

KS.2021.2  

Anmälan delegation 
3 Personalutskottets protokoll KS.2021.32  

4 Tekniska utskottets protokoll KS.2021.59  

Ärenden från utskottet 
5 Slutredovisning - Viadukten Etapp 2 projket 

0500/210040 
KS.2021.38  

6 Slutredovisning - Götavägen ombyggnad bro över 
GC-väg projekt 0588/210010 

KS.2021.39  

7 Slutredovisning - Invändig ombyggnad förråd 
verkstad projekt 0641/210015 

KS.2021.40  

8 Slutredovisning - Ombyggnad/Renovering av 
förskolan Villa Villekulla i Bor, projekt 0805 

KS.2021.41  

9 Slutredovisning Utemiljö vid Bors skola  
medborgardialog projekt 231019 (0790) 

KS.2021.42  

10 Slutredovisning projekt 233008 (0759), till- och 
ombyggnad av Gröndalsskolans kök och matsal 

KS.2021.43  

11 Slutredovisning av tillagningskök med matsal på 
Expoområdet  Östboskolan, projekt 233009 (0793) 

KS.2021.44  

12 Anvisning av medel från projekt Förstärkning 
detaljplaner till projekt Mossle SPU samt 
överföringsledningar 

KS.2021.45  
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Beredningsärenden 
13 Resultat av kommunstyrelsens strategiforum tema 

Agenda 2030 
KS.2020.176  

14 Intern kontroll 2020 för kommunstyrelsen, 
redovisning 

KS.2020.16  

15 Budgetförutsättningar 2022-2024 KS.2021.29  

16 Budgetberedningens sammansättning 2021 KS.2021.30  

17 Arbete med arbetsgivarvarumärke KS.2021.26  

18 Motion - Volontärarbete i Värnamo Kommun KS.2020.516  

Informationsärenden 
19 Kommundirektören informerar  KS.2021.12  

20 Covid-19 KS.2020.215  

21 Forskning Prostsjöprojektet KS.2020.4  

22 Meddelanden KS.2021.34  

23 Övriga ärenden   

 
 

Hans-Göran Johansson 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 

2



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-01-12  

Justerare 

§ 1 Dnr: KS.2020.656 
 
Hemställan från avsteg från Värnamo kommuns 
policy för fordon upp till 3 5 ton 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer konstaterade vid granskning av efterlevnad av 
Policy för fordon upp till 3,5 ton att tekniska förvaltningen har avvikelse 
från policy. 
 
Syftesskrivningen för policyn (från 2019) är ”Att totalkostnaden för 
tjänsteresor optimeras under hänsynstagande till minskad miljö- och 
klimatpåverkan”. Därmed är inte policyn tillämpbar för tekniska 
förvaltningens fordon och dess hantering. Därför har tekniska utskottet 
tidigare hävdat behov av att revidera policyn. Det andra alternativet är 
att undanta de fordon som inte faller under policyns syfte. 
Huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton är fordon av 
karaktären arbetsfordon med större lastutrymmen som har funktionen 
som rullande verktygsbodar och för transport av personal, fordon för 
materialtransport med mera. Således är det få fordon som är av 
personalbilskaraktär och kan användas såsom fordon vid tjänsteresor. 
Därmed faller huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton inte 
under policyn, vilken syftar till tjänsteresor. 
 
Förvaltningen har en tydlig profil att eftersträva en fordonspark som 
medger drift med fossilfria bränslen. Ett antal elbilar är inköpta och ett 
flertal bilar, lastbilar och maskiner drivs med HVO. Således är idag 
förvaltningens drivmedel till huvuddel fossilfri alternativt har ytterst 
liten påverkan på miljön. Förvaltningen följer teknikutvecklingen när 
det gäller eldrivna bilar, fordon och maskiner och bedömer att inom 
några år medger utvecklingen högre lastkapacitet, kapacitet för att dra 
släp, olika maskinapplikationer med mera med eldrivna 
fordonsalternativ. 
 
Ett flertal fordonen under 3,5 ton har relativt få körmil per år vilket gör 
att slitaget därför inte är stort och att det blir oekonomiskt och 
orationellt med korta leasingsperioder och korta ägartider. Vidare är 
miljöpåverkan inte försumbar om fordon byts med för tät intervall. 
Ett flertal av förvaltningens fordon har inredningar för transport och 
förvaring av verktyg, utrustning och material. Denna inredning med 
montage är dyr och kostnaden för detta är ca 100 000 kr. Även detta är 
en faktor som gör att det är ekonomiskt förnuftigt att inneha fordonen 
under många år. 
                                                                            Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-01-12  

Justerare 

Ks § 1 (forts) 
 

Slutsatsen är att det är av vikt att funktionalitet, ekonomi, miljö och 
klimat avvägs vid val av fordon, bränsletyp, leasingstider/ägartid med 
mera. 
 
Kommunens system för uppföljning (TelliQ) av vem som nyttjar 
fordonen, körsträckor med mera är installerad i förvaltningens alla 
fordon. 
I enlighet med revisorernas rapport kommer förvaltningen: 
- I nära dialog med Serviceförvaltningen tillse att administration av 

fordon sker på ett korrekt sätt med fokus på att alla kostnader 
förtydligas mot varje enskilt fordon. 

- Att system för dokumentation av utförda kontroller av 
drivmedelsförbrukning upprättas. 

 
Tekniska utskottet beslutade 24 november 2020, § 274 föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
att     undanta tekniska förvaltningens fordon som inte är av 

personbilskaraktär från kommunens Policy för fordon upp 
till 3,5 ton. 

att tekniska förvaltningen hanterar fordon upp till 3,5 ton 
enligt ärendebeskrivningen.  

att  utvärdera gällande fordonspolicy upp till 3,5 ton och detta 
undantag inför revideringen av fordonspolicyn.  

 
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet 15 december 2020, § 476. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-12-15  

Justerare 

§ 476 Dnr: KS.2020.656 
 
Hemställan från avsteg från Värnamo kommuns 
policy för fordon upp till 3 5 ton 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att     överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
    
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer konstaterade vid granskning av efterlevnad av 
Policy för fordon upp till 3,5 ton att tekniska förvaltningen har avvikelse 
från policy. 
 
Syftesskrivningen för policyn (från 2019) är ”Att totalkostnaden för 
tjänsteresor optimeras under hänsynstagande till minskad miljö- och 
klimatpåverkan”. Därmed är inte policyn tillämpbar för tekniska 
förvaltningens fordon och dess hantering. Därför har tekniska utskottet 
tidigare hävdat behov av att revidera policyn. Det andra alternativet är 
att undanta de fordon som inte faller under policyns syfte. 
Huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton är fordon av 
karaktären arbetsfordon med större lastutrymmen som har funktionen 
som rullande verktygsbodar och för transport av personal, fordon för 
materialtransport med mera. Således är det få fordon som är av 
personalbilskaraktär och kan användas såsom fordon vid tjänsteresor. 
Därmed faller huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton inte 
under policyn, vilken syftar till tjänsteresor. 
 
Förvaltningen har en tydlig profil att eftersträva en fordonspark som 
medger drift med fossilfria bränslen. Ett antal elbilar är inköpta och ett 
flertal bilar, lastbilar och maskiner drivs med HVO. Således är idag 
förvaltningens drivmedel till huvuddel fossilfri alternativt har ytterst 
liten påverkan på miljön. Förvaltningen följer teknikutvecklingen när 
det gäller eldrivna bilar, fordon och maskiner och bedömer att inom 
några år medger utvecklingen högre lastkapacitet, kapacitet för att dra 
släp, olika maskinapplikationer med mera med eldrivna 
fordonsalternativ. 
 
Ett flertal fordonen under 3,5 ton har relativt få körmil per år vilket gör 
att slitaget därför inte är stort och att det blir oekonomiskt och 
orationellt med korta leasingsperioder och korta ägartider. Vidare är 
miljöpåverkan inte försumbar om fordon byts med för tät intervall. 
Ett flertal av förvaltningens fordon har inredningar för transport och 
förvaring av verktyg, utrustning och material. Denna inredning med 
montage är dyr och kostnaden för detta är ca 100 000 kr. Även detta är 
en faktor som gör att det är ekonomiskt förnuftigt att inneha fordonen 
under många år. 
 
                                                                                        Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-12-15  

Justerare 

Ks § 476 (forts) 
 
Slutsatsen är att det är av vikt att funktionalitet, ekonomi, miljö och 
klimat avvägs vid val av fordon, bränsletyp, leasingstider/ägartid med 
mera. 
 
Kommunens system för uppföljning (TelliQ) av vem som nyttjar 
fordonen, körsträckor med mera är installerad i förvaltningens alla 
fordon. 
I enlighet med revisorernas rapport kommer förvaltningen: 
- I nära dialog med Serviceförvaltningen tillse att administration av 

fordon sker på ett korrekt sätt med fokus på att alla kostnader 
förtydligas mot varje enskilt fordon. 

- Att system för dokumentation av utförda kontroller av 
drivmedelsförbrukning upprättas. 

 
Tekniska utskottet beslutade 24 november 2020, § 274 föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
att     undanta tekniska förvaltningens fordon som inte är av 

personbilskaraktär från kommunens Policy för fordon upp 
till 3,5 ton. 

att tekniska förvaltningen hanterar fordon upp till 3,5 ton 
enligt ärendebeskrivningen.  

att  utvärdera gällande fordonspolicy upp till 3,5 ton och detta 
undantag inför revideringen av fordonspolicyn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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ObjektId ObjektNamn RegNr NyttjareNamn AvdelningInkopsDatum åtgård Kommentar Noteringar Begäran om avsteg från policy
32113 Ford Da3 Focus XPG 957 2006-10-04 Säljes Ht 20 pb X
32108 Opel Combo DWA 421 ? 2018-06-14 caddy stlk x
32129 Tk 29  Toyota Corolla XRC 726 ? 2006-06-15 pb
32181 Tk 81  Opel Combo Skåp 1,3 CDTI GZO 013 2008-06-03 säljes ht 20 större skåp x
32182 Tk 82  Opel Combo Skåp 1,3 CDTI GZK 638 2008-06-04 säljes ht 20 större skåp x
32183 Tk 83  Opel Combo Skåp 1,3 CDTI HAK 395 2008-06-04 säljes ht 20 större skåp x
32174 Tk 74  Volvo V 70 PYZ 517 Claes K Fast 2008-03-28 pb
32154 Opel Combi 1,3 CDTI YBD 011 Fastighetschef Fast 2016-05-17 caddy stlk x
32155 Opel Combi 1,3 Cdti LLA 887 Fastighetschef Fast 2016-05-17 caddy stlk x
32118 Opel combo RZZ 995 Fastighetschef Fast 2018-10-25 caddy stlk x
32150 Opel Combo 1,3 CDTI GNU 603 Fastighetschef Fast 2015-04-27 caddy stlk x
32158 Opel Combo 1.3 CDTI RFY 536 Fastighetschef Fast 2017-01-31 caddy stlk x
32104 Opel Kombo 1,3 Cdti BTX 475 Fastighetschef Fast 2014-06-17 caddy stlk x
32106 Opel Kombo 1,3 cdti OPH 722 Fastighetschef Fast 2014-06-17 caddy stlk x
32107 Opel Kombo 1,3 cdti NMF 128 Fastighetschef Fast 2014-06-17 caddy stlk x
32112 Opel Kombo 1.6 D CSK 365 Fastighetschef Fast 2014-08-13 caddy stlk x
32101 Opel Movano PND 625 Fastighetschef Fast 2013-12-10 lätt lb x
32151 Opel Vivaro 1,6 bi-turbo LTF 590 Fastighetschef Fast 2015-05-07 caddy stlk x
32102 Tk 02  Toyota Corolla 1,6 Touring XWB 184 Fastighetschef Fast 2006-06-26 pb
32103 Tk 03 VW Caddy Maxi skåp Ecofuel  gasbil MZN 785 Fastighetschef Fast 2012-10-19 caddy stlk x
32105 TK 05 VW Caddy skåp 2,0 SDI UTU 900 Fastighetschef Fast 2004-08-20 caddy stlk x
32110 Tk 10 VW Caddy Eccfuel Gasbil RZZ 423 Fastighetschef Fast 2010-02-10 caddy x
32114 TK 14 Opel Combo 1.6 OLU 730 Fastighetschef Fast 2013-10-03 caddy stlk x
32120 Tk 20  Mercedes 639 Vito 109 CDi HYH 773 Fastighetschef Fast 2009-02-27 Större skåp x
32147 Tk 47 VW Caddy skåp 2,0 Ecofuel   Gasbil LND 323 Fastighetschef Fast 2011-01-12 caddy x
32148 TK 48 VW Caddy  skåp 1,6 TDI JLK 856 Fastighetschef Fast 2011-01-25 caddy x
32171 Tk 71 VW Caddy 2.0 B Eccfuel    Gasbil LME 261 Fastighetschef Fast 2009-03-26 caddy x
32173 Tk 73 VW Caddy Skåp TDI CZC 850 Fastighetschef Fast 2010-02-02 caddy x
32187 Tk 87  Opel Combo  skåp GJU 315 Fastighetschef Fast 2013-01-17 caddy stlk x
32193 Tk 93 Opel Combo skåp 1,6 DTI MYN 470 Fastighetschef Fast 2012-10-03 caddy stlk x
32194 Tk 94 Opel Combo skåp 1,6 DTI MYD 375 Fastighetschef Fast 2012-10-03 caddy stlk x
32195 Tk 95 Opel Combo 1,6 DTI MYD 367 Fastighetschef Fast 2012-10-03 caddy stlk x
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32132 VW Caddy KA Basis YCE 174 Fastighetschef Fast 2016-04-01 Större skåp x
32117 VW Caddy Maxi DSG OUR 696 Fastighetschef Fast 2018-05-28 Större skåp x
32184 Tk 84  Opel Combo Skåp 1,3 CDTI OWL 746 Verksamhetsledare Väst Fast 2011-08-23 caddy stlk x
32165 Renault kangoo ZE YPH 256 Arbetsledare GP 2018-10-03 caddy stlk x
32166 Renault kangoo ZE SMJ 933 Arbetsledare GP 2018-10-03 caddy stlk x
32141 Iveco Daily 35-130 MYL 849 Chef Gata/Park GP 2020-03-19 Större skåp x
32144 Merceders Sprinter OAL 581 Chef Gata/Park GP 2020-02-05 lätt lb x
32115 MITSUBISHI L200 CLUB CAB SUS 327 Chef Gata/Park GP 2002-01-03 jeep x
32142 Opel Movano BZB 441 Chef Gata/Park GP 2013-12-10 lätt lb x
32157 Opel Movano BB Skåpbil JZE 619 Chef Gata/Park GP 2011-10-04 lätt lb x
32126 Tk 26 VW Skåp LWK 879 Chef Gata/Park GP 2011-10-07 större skåp x
32128 TK 28 VW Pick-Up Dh 1,9 Tdi WEY 386 Chef Gata/Park GP 2004-10-08 större skåp x
32143 Tk 43 Peugeot Boxline CWE 885 Chef Gata/Park GP 2008-01-13 Större skåp x
32177 TK 77 Toyota Hilux X-Cab 4WD TKB 564 Chef Gata/Park GP 2002-06-17 jeep x
32196 Tk 96 Opel Combo skåp 1,6 DTI JJB 215 Chef Gata/Park GP 2012-10-03 caddy stlk x
32161 Volvo XC 60 NMY 932 Chef Gata/Park GP 2017-12-14 pb
32190 VW Amarok 2,0 CXF 751 Chef Gata/Park GP 2014-12-11 jeep x
32130 VW Caddy Maxi YCL 875 Chef Gata/Park GP 2016-04-12 lätt lb x
32139 WV Transporter  2,0 TDI EU6 KAR 50H Chef Gata/Park GP 2019-05-13 större skåp x
32140 WV Transporter  2,0 TDI EU6 BGY 34P Chef Gata/Park GP 2019-05-13 Större skåp x
32127 Peugeot Boxline UJO 927 Johansson Per-Olof GP 2017-03-20 Större skåp x
32162 Peugeot Partne Boxline OKP 266 Johansson Per-Olof GP 2017-12-14 Större skåp x
32163 Peugeot Partner Boxline OKS 234 Johansson Per-Olof GP 2017-12-14 Större skåp x
32133 TK 33 Ford Transit 300M (diesel) SPZ 486 Johansson Per-Olof GP 2001-08-28 lätt lb x
32134 Tk 34  VW Proline Pick-Up TDI HBO 794 Johansson Per-Olof GP 2008-08-01 lätt lb x
32138 Tk 38  Peugeot Part Boxline 1,6 HDI AZH 541 Johansson Per-Olof GP 2009-05-04 större skåp x
32145 Tk 45  VW Proline PMK 563 Johansson Per-Olof GP 2006-12-17 större skåp x
32175 Tk 75  VW Amarok Highline 2,0 TDI JSJ 805 Johansson Per-Olof GP 2013-04-05 jeep x
32168 VW Caddy Maxi 2,0 tdi Automat YCJ 153 Johansson Per-Olof GP 2020-02-21 lätt lb x
32153 VW Skåp DSG1.6 NRT 265 Johansson Per-Olof GP 2015-08-31 caddy stlk x
32160 VW Transporter DH DSG FAK 136 Johansson Per-Olof GP 2018-05-28 Större skåp x
32146 VW Transporter DH DSG 340 JAJ 323 Johansson Per-Olof GP 2014-09-12 lätt lb x
32152 Caddy Maxi skåp WTW 030 Rising Adam GP 2015-08-31 lätt lb x
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32109 Opel Kombo 1,3 cdti BUN 099 Chef Gata/Park VA 2014-06-17 caddy stlk x
32149 Tk 49  VW Skåp LWK 871 Chef Gata/Park VA 2011-09-29 Större skåp Lämnas tillbaka x
32192 Tk 92 Opel Combo skåp 1,6 DTI MYN 461 Chef Gata/Park VA 2012-10-03 caddy stlk x
32179 VW Amarok 2,0 JSE 025 Chef Gata/Park VA 2015-03-17 jeep x
32185 Opel Combo 1,6 cdti GNK 480 Driftledare Reningsverk VA 2016-05-18 caddy stlk x
32180 Tk 80 Volvo V 70 2,4 D HGE 229 Driftledare Reningsverk VA 2006-03-12 pb
32189 Tk 89  Opel Combo  skåp TNN 867 Driftledare Reningsverk VA 2013-01-17 caddy stlk x
32172 VW Caddy RCX 846 Driftledare Vattenverk VA 2016-02-09 caddy x
32170 VW Caddy  DSG 4 Motion YMP 159 Driftledare Vattenverk VA 2018-08-15 större skåp Hans bil x
32156 VW Caddy Maxi DSG TDI KCL 616 Driftledare Vattenverk VA 2016-09-06 större skåp x
32136 TK 36 VW Skåp 2,5 aut (diesel) WJJ 102 Svensson Thomas VA 2005-01-10 Säljes Ht 20 Större skåp Lämnas tillbaka x
32131 VW Skåp 2,5 PDG 094 Svensson Thomas VA 2015-03-12 större skåp Birgittas bil, lämnad tillbaka x
32164 Ford Transit YXY 274 VA-ledning VA 2018-02-12 större skåp Torkilds bil x
32197 Opel Combo HOX 335 Reningsverket VA 2018-06-14 caddy stlk Mikaels bil x
32178 TK 78 Volvo V70 2,4 RAH 294 VA-ledning VA 1999-11-25 säljes ht 20 pb Thomas Svenssons bil, lämnas tillbaka
32188 Tk 88  Opel Combo  skåp MYN 477 Reningsverket VA 2013-01-17 Säljes Ht 20 caddy stlk Stigs gamla, lämna tillbaka x
32159 Toyota Hi-Lux X Cab XAO 619 Vattenverket VA 2017-07-03 jeep Thomas Lindqvists bil, ska lämnas tillbaka in kort. x
32167 VW Caddy Maxi 2,0 tdi 4-Motion KRT 049 Reningsverket VA 2020-02-21 Större skåp Kristoffers bil x
32123 WV Transport RAY 15U Reningsverket VA 2019-11-04 Större skåp Patrik Gs bil x
32124 WV Transport KDH 00E Vattenverket VA 2019-11-04 Större skåp Jarnos bil x
90042 Renault kangoo ASZ018 Reningsverket VA ? Större skåp Köpt via Log, x
90095 vw caddy JOZ70K Reningsverket VA ? Caddy stlk Köpt via Log, Stigs nya bil x
90013 Nissan Leaf CYW474 VA stab VA ? pb Köpt via Log
90098 VW Transporter 20 ETN45A VA-ledning VA ? Större skåp Köpt via Log x

? Mercedes Vito ? Vattenverket VA ? Större skåp Köpt via Log, Thomas Ls nya bil x
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-17   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.229
  

  

 1 (2) 

 

Hemställan från avsteg från Värnamo kommuns 
policy för fordon upp till 3,5 ton 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer konstaterade vid granskning av 
efterlevnad av Policy för fordon upp till 3,5 ton att Tekniska 
förvaltningen har avvikelse från policy. 
Syftesskrivningen för policyn (från 2019) är ”Att totalkostnaden 
för tjänsteresor optimeras under hänsynstagande till minskad 
miljö- och klimatpåverkan”. Därmed är inte policyn tillämpbar 
för Tekniska förvaltningens fordon och dess hantering. Därför 
har Tekniska utskottet tidigare hävdat behov av att revidera 
policyn. Det andra alternativet är att undanta de fordon som inte 
faller under policyns syfte. 

Huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton är fordon av 
karaktären arbetsfordon med större lastutrymmen som har 
funktionen som rullande verktygsbodar och för transport av 
personal, fordon för materialtransport med mera. Således är det 
få fordon som är av personalbilskaraktär och kan användas 
såsom fordon vid tjänsteresor. Därmed faller huvuddelen av 
förvaltningens fordon under 3,5 ton inte under policyn, vilken 
syftar till tjänsteresor. 

Förvaltningen har en tydlig profil att eftersträva en fordonspark 
som medger drift med fossilfria bränslen. Ett antal elbilar är 
inköpta och ett flertal bilar, lastbilar och maskiner drivs med 
HVO. Således är idag förvaltningens drivmedel till huvuddel 
fossilfri alternativt har ytterst liten påverkan på miljön. 
Förvaltningen följer teknikutvecklingen när det gäller eldrivna 
bilar, fordon och maskiner och bedömer att inom några år 
medger utvecklingen högre lastkapacitet, kapacitet för att dra 
släp, olika maskinapplikationer med mera med eldrivna 
fordonsalternativ. 

Ett flertal fordonen under 3,5 ton har relativt få körmil per år 
vilket gör att slitaget därför inte är stort och att det blir 
oekonomiskt och orationellt med korta leasingsperioder och 
korta ägartider. Vidare är miljöpåverkan inte försumbar om 
fordon byts med för tät intervall. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-17   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.229
  

  

 2 (2) 

Ett flertal av förvaltningens fordon har inredningar för transport 
och förvaring av verktyg, utrustning och material. Denna 
inredning med montage är dyr och kostnaden för detta är ca 
100 000 kr. Även detta är en faktor som gör att det är 
ekonomiskt förnuftigt att inneha fordonen under många år. 

Slutsatsen är att det är av vikt att funktionalitet, ekonomi, miljö 
och klimat avvägs vid val av fordon, bränsletyp, 
leasingstider/ägartid med mera. 

Kommunens system för uppföljning (TeleQ)  av vem som 
nyttjar fordonen, körsträckor med mera är installerad i 
förvaltningens alla fordon. 

I enlighet med revisorernas rapport kommer förvaltningen: 

- I nära dialog med Serviceförvaltningen tillse att administration 
av fordon sker på ett korrekt sätt med fokus på att alla kostnader 
förtydligas mot varje enskilt fordon. 

- Att system för dokumentation av utförda kontroller av 
drivmedelsförbrukning upprättas. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att      undanta Tekniska förvaltningens fordon som inte är av personbilskaraktär från 
kommunens Policy för fordon upp till 3,5 ton. 

Att Tekniska förvaltningen hanterar fordon upp till 3,5 ton enligt 
ärendebeskrivningen. 

 

Marie Netz Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-11-24  

Justerare 

§ 274 Dnr: TU.2020.229 
 
Hemställan från avsteg från Värnamo kommuns 
policy för fordon upp till 3,5 ton 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att     undanta tekniska förvaltningens fordon som inte är av 

personbilskaraktär från kommunens Policy för fordon upp 
till 3,5 ton. 

att tekniska förvaltningen hanterar fordon upp till 3,5 ton 
enligt ärendebeskrivningen.  

att  utvärdera gällande fordonspolicy upp till 3,5 ton och detta 
undantag inför revideringen av fordonspolicyn.  

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer konstaterade vid granskning av efterlevnad av 
Policy för fordon upp till 3,5 ton att Tekniska förvaltningen har 
avvikelse från policy. 
 
Syftesskrivningen för policyn (från 2019) är ”Att totalkostnaden för 
tjänsteresor optimeras under hänsynstagande till minskad miljö- och 
klimatpåverkan”. Därmed är inte policyn tillämpbar för Tekniska 
förvaltningens fordon och dess hantering. Därför har Tekniska utskottet 
tidigare hävdat behov av att revidera policyn. Det andra alternativet är 
att undanta de fordon som inte faller under policyns syfte. 
Huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton är fordon av 
karaktären arbetsfordon med större lastutrymmen som har funktionen 
som rullande verktygsbodar och för transport av personal, fordon för 
materialtransport med mera. Således är det få fordon som är av 
personalbilskaraktär och kan användas såsom fordon vid tjänsteresor. 
Därmed faller huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton inte 
under policyn, vilken syftar till tjänsteresor. 
 
Förvaltningen har en tydlig profil att eftersträva en fordonspark som 
medger drift med fossilfria bränslen. Ett antal elbilar är inköpta och ett 
flertal bilar, lastbilar och maskiner drivs med HVO. Således är idag 
förvaltningens drivmedel till huvuddel fossilfri alternativt har ytterst 
liten påverkan på miljön. Förvaltningen följer teknikutvecklingen när 
det gäller eldrivna bilar, fordon och maskiner och bedömer att inom 
några år medger utvecklingen högre lastkapacitet, kapacitet för att dra 
släp, olika maskinapplikationer med mera med eldrivna 
fordonsalternativ. 
 
Ett flertal fordonen under 3,5 ton har relativt få körmil per år vilket gör 
att slitaget därför inte är stort och att det blir oekonomiskt och 
orationellt med korta leasingsperioder och korta ägartider. Vidare är 
miljöpåverkan inte försumbar om fordon byts med för tät intervall. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-11-24  

Justerare 

Ett flertal av förvaltningens fordon har inredningar för transport och 
förvaring av verktyg, utrustning och material. Denna inredning med 
montage är dyr och kostnaden för detta är ca 100 000 kr. Även detta är 
en faktor som gör att det är ekonomiskt förnuftigt att inneha fordonen 
under många år. 
 
Slutsatsen är att det är av vikt att funktionalitet, ekonomi, miljö och 
klimat avvägs vid val av fordon, bränsletyp, leasingstider/ägartid med 
mera. 
 
Kommunens system för uppföljning (TelliQ) av vem som nyttjar 
fordonen, körsträckor med mera är installerad i förvaltningens alla 
fordon. 
I enlighet med revisorernas rapport kommer förvaltningen: 

- I nära dialog med Serviceförvaltningen tillse att administration av 
fordon sker på ett korrekt sätt med fokus på att alla kostnader 
förtydligas mot varje enskilt fordon. 

- Att system för dokumentation av utförda kontroller av 
drivmedelsförbrukning upprättas. 
 
I samband med fordon 

 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att     undanta tekniska förvaltningens fordon som inte är av 

personbilskaraktär från kommunens Policy för fordon upp 
till 3,5 ton. 

att tekniska förvaltningen hanterar fordon upp till 3,5 ton 
enligt ärendebeskrivningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-01-12  

Justerare 

§ 16 Dnr: KS.2021.2 
 
Anvisning av medel för nybyggnad av förskola 
Ekenhaga Fräkenvägen i Värnamo  projekt 234012 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att     överlämna ärendet till nästa sammanträde.    
   
Ärendebeskrivning 
En ny förskola är inplanerad i anslutning till Borgen-området 
och bostadsbebyggelsen vid Fräkenvägen i Värnamo. En ny 
detaljplan har tagits fram för några villatomter samt en ny 
förskola. Mark- och terrasseringsarbeten samordnades och idag 
har vi en byggklar tomt.  
 
Förskolan utformas för 6 st avdelningar och bygger vidare på 
det koncept som använts i senaste förskolebyggnationer. Detta 
är även samma koncept som kommer användas vid Jannelunds 
förskola i Bredaryd och förskolan vid Magnusgatan (Vråen) i 
Värnamo. Exteriört skiljer dom sig en del åt från tidigare 
byggnationer och viss anpassning måste också göras med 
hänsyn till respektive fastighets förutsättningar, gränser osv. 
 
Projektering och upphandling och eventuellt även byggnation 
kommer att samordnas med förskolan på Magnusgatan (Vråen) i 
Värnamo. 
”Ekenhaga” är endast arbetsnamnet för den nya förskolan. 
 
Tekniska utskottet beslutade 8 december 2020, § 298 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att    anvisa 5 000 000 kronor ur 2020 års investeringsbudget 

för nybyggnad av förskolan ”Ny förskola Ekenhaga i Värnamo, 
projekt 234012.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 298 Dnr: TU.2020.248 
 
Anvisning av medel för nybyggnad av förskola 
"Ekenhaga" Fräkenvägen i Värnamo, projekt 
234012 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att    anvisa 5 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
         för nybyggnad av förskolan ”Ny förskola 
         Ekenhaga i Värnamo, projekt 234012    
 

 
 

Ärendebeskrivning 
En ny förskola är inplanerad i anslutning till Borgen-området 
och bostadsbebyggelsen vid Fräkenvägen i Värnamo. En ny 
detaljplan har tagits fram för några villatomter samt en ny 
förskola. Mark- och terrasseringsarbeten samordnades och idag 
har vi en byggklar tomt.  
 
Förskolan utformas för 6st avdelningar och bygger vidare på det 
koncept som använts i senaste förskolebyggnationer. Detta är 
även samma koncept som kommer användas vid Jannelunds 
förskola i Bredaryd och förskolan vid Magnusgatan (Vråen) i 
Värnamo. Exteriört skiljer dom sig en del åt från tidigare 
byggnationer och viss anpassning måste också göras med 
hänsyn till respektive fastighets förutsättningar, gränser osv. 
 
Projektering och upphandling och eventuellt även byggnation 
kommer att samordnas med förskolan på Magnusgatan (Vråen) i 
Värnamo. 
”Ekenhaga” är endast arbetsnamnet för den nya förskolan. 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att              anvisa 5 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
                   för nybyggnad av förskolan ”Ny förskola 
                   Ekenhaga i Värnamo, projekt 234012    
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-02   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.248
  

  

 1 (1) 

 

Anvisning av medel för nybyggnad av förskola 
"Ekenhaga" Fräkenvägen i Värnamo, projekt 
234012 

Ärendebeskrivning 

Ref till projektblad KF 058 

En ny förskola är inplanerad i anslutning till Borgen-området 
och bostadsbebyggelsen vid Fräkenvägen i Värnamo. En ny 
detaljplan har tagits fram för några villatomter samt en ny 
förskola. Mark- och terrasseringsarbeten samordnades och idag 
har vi en byggklar tomt. Förskolan utformas för 6st avdelningar 
och bygger vidare på det koncept som använts i senaste 
förskolebyggnationer. Detta är även samma koncept som 
kommer användas vid Jannelunds förskola i Bredaryd och 
förskolan vid Magnusgatan (Vråen) i Värnamo. Exteriört skiljer 
dom sig en del åt från tidigare byggnationer och viss anpassning 
måste också göras med hänsyn till respektive fastighets 
förutsättningar, gränser osv. 

Projektering och upphandling och eventuellt även byggnation 
kommer att samordnas med förskolan på Magnusgatan (Vråen) i 
Värnamo. 

”Ekenhaga” är endast arbetsnamnet för den nya förskolan. 

 Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att              anvisa 5 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
                   för nybyggnad av förskolan ”Ny förskola 
                   Ekenhaga i Värnamo, projekt 234012    

 

Marie Netz Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

§ 1 Dnr: TU.2020.259 
 
Slutredovisning - Viadukten Etapp 2 0500/210040 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att   återkalla tekniska utskottets beslut 8 december 2020, § 322 
 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna Slutredovisning - Viadukten Etapp 2, projekt 

0500/210040, samt  
att   överskottet 24 429 kronor regleras mot projekt 210005 

Broar/viadukter. 
   
  
Ärendebeskrivning 
2008 fördelade tekniska nämnden 6,5 miljoner kronor från projekt 0001 
Anslag för investeringar i gator och vägar till projekt 0500 Viadukten 
etapp 2. 
Projektet innebar renovering av viadukten enligt beslut som togs av 
tekniska nämnden 7 maj 2008. Arbetet omfattade bland annat blästring 
och gjutning av nya kantbalkar. Viadukten var under dessa arbeten 
avstängd under ett antal månader. Vid tilläggsbudgetering 2010 
beslutades att enbart tilläggsbudgetera 120 000 kronor av totalt 184 361 
kronor. 
 
Kostnaden för Viaduktens besiktning år 2020 lades på projektet. 
 
Överskottet föreslår Tekniska förvaltningen ska föras till projekt 
210005_Broar/viadukter, då detta används vid pågående besiktning 
inklusive åtgärder på viadukten. 

 

Anvisade medel enligt följande: 
TN §138-2008       6 500 000 kr 
Kostnader på projektet 2008-2009                    6 315 639 kr 
Överskott på projektet 2009                    184 361 kr 
 
Tilläggsbudget 2010      120 000 kr 
Kostnader på projektet 2020       95 571 kr   
Överskott på projektet 2020    24 429 kr 

 
Tekniska utskottet beslutade 8 december 2020 att föreslå 
kommunstyrelsen  
att godkänna Slutredovisning - Viadukten Etapp 2, projekt 

0500/210040, samt 
att överskottet 24 429 kronor regleras mot projekt 210005 

Broar/viadukter.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

Det har framkommit att det blivit fel i den ekonomiska redovisningen 
för projektet och därmed behöver beslutet från 8 december 2020 
upphävas och ett nytt beslut tas.  
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta                                 
att  återkalla teknisk utskottets beslut 8 december 2020, § 322                
 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta                                       
att  godkänna Slutredovisning - Viadukten Etapp 2, projekt 
0500/210040, samt                                                                                          
att överskottet 24 429 kronor regleras mot projekt 210005 
Broar/viadukter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-13   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.259
  

  

 1 (2) 

 

Slutredovisning - Viadukten Etapp 2, projekt 
0500/210040 

 

Ärendebeskrivning 

2008 fördelade tekniska nämnden 6,5 miljoner kronor från 
projekt 0001 Anslag för investeringar i gator och vägar till 
projekt 0500 Viadukten etapp 2. 
Projektet innebar renovering av viadukten enligt beslut som togs 
av tekniska nämnden 7 maj 2008. Arbetet omfattade bland annat 
blästring och gjutning av nya kantbalkar. Viadukten var under 
dessa arbeten avstängd under ett antal månader. Vid 
tilläggsbudgetering 2010 beslutades att enbart tilläggsbudgetera 
120 000 kronor av totalt 184 361 kronor. 
 
Kostnaden för Viaduktens besiktning år 2020 lades på projektet. 
 
Överskottet föreslår Tekniska förvaltningen ska föras till projekt 
210005_Broar/viadukter, då detta används vid pågående 
besiktning inklusive åtgärder på viadukten. 

 

Anvisade medel enligt följande: 
TN §138-2008       6 500 000 kr 
Kostnader på projektet 2008-2009                    6 315 639 kr 
Överskott på projektet 2009                    184 361 kr 
 
Tilläggsbudget 2010      120 000 kr 
Kostnader på projektet 2020       95 571 kr   
Överskott på projektet 2020    24 429 kr 

 

Tekniska utskottet beslutade 8 december 2020 att föreslå 
kommunstyrelsen  

att godkänna Slutredovisning - Viadukten Etapp 2, projekt 
0500/210040, samt 

att överskottet 24 429 kronor regleras mot projekt 210005 
Broar/viadukter.  

 

Det har framkommit att det blivit fel i den ekonomiska 
redovisningen för projektet och därmed behöver beslutet från 8 
december 2020 upphävas och ett nytt beslut tas.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-13   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.259
  

  

 2 (2) 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet 

att återkalla teknisk utskottets beslut 8 december 2020, § 322 

 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna Slutredovisning - Viadukten Etapp 2, projekt 
0500/210040, samt  

att överskottet 24 429 kronor regleras mot projekt 210005 
Broar/viadukter 

.  
 

 

 

Marcus Berggren Jesper du Rietz 
Gata/parkchef Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

§ 2 Dnr: TU.2020.260 
 
Slutredovisning - Götavägen ombyggnad bro över 
GC-väg 0588/210010 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att     återkalla tekniska utskottets beslut från 8 december, 2020 

§ 325 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att     godkänna Slutredovisning - Götavägen ombyggnad av bro 

över GC-väg 0588/210010 samt  
att    överskottet 241 036 kronor regleras mot projekt 

0013/211001 GC-vägar ”TU prioriterar” 
 
Ärendebeskrivning 
2012 fick tekniska nämnden 500 000 kronor för ombyggnad av 
bro över GC-väg vid Uddebovägen. 
Läckage som på sikt skulle kunna ha skadat bron förekom och 
detta förhindrade man genom att brokonstruktionen frilades och 
ett nytt tätskikt anlades. Överskottet föreslår Tekniska 
förvaltningen ska läggas till pågående projekt 211021 GC-
undergång Sveavägen o Uddebovägen, då detta är åtgärder 
delvis kopplade till samma GC-väg. 
 
Anvisade medel enligt följande: 
KF 98-2012        500 000 kr 
Kostnader på projektet 2012                                        258 964 kr                         
 
Överskott på projektet    241 036 kr 

 
Tekniska utskottet beslutade 8 december 2020, § 325 att föreslå 
kommunstyrelsen besluta  
att     godkänna Slutredovisning - Götavägen ombyggnad av bro 

över GC-väg 0588/210010 samt  
att    överskottet regleras mot projekt 0013/211001 GC-vägar 

”TU prioriterar” 
Det har framkommit att det blivit fel i underlaget för projektet 
och därmed behöver beslutet från 8 december 2020 upphävas 
och ett nytt beslut tas.  

 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att     återkalla tekniska utskottets beslut från 8 december, 2020 § 325 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att     godkänna Slutredovisning - Götavägen ombyggnad av bro över 

GC-väg 0588/210010 samt  
att    överskottet regleras mot projekt 0013/211001 GC-vägar ”TU 

prioriterar” 
 

77



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-13   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.260
  

  

 1 (2) 

 

Slutredovisning - Götavägen ombyggnad av  bro 
över GC-väg 0588/210010 

 

Ärendebeskrivning 

2012 fick tekniska nämnden 500 000 kronor för ombyggnad av 
bro över GC-väg vid Uddebovägen. 
Läckage som på sikt skulle kunna ha skadat bron förekom och 
detta förhindrade man genom att brokonstruktionen frilades och 
ett nytt tätskikt anlades. 
Överskottet föreslår Tekniska förvaltningen ska läggas till 
pågående projekt 211021 GC-undergång Sveavägen o 
Uddebovägen, då detta är åtgärder delvis kopplade till samma 
GC-väg. 
 
Anvisade medel enligt följande: 
KF 98-2012        500 000 kr 
Kostnader på projektet 2012                                        258 964 kr                         
Överskott på projektet    241 036 kr 
 
 
 

Tekniska utskottet beslutade 8 december 2020, § 325 att föreslå 
kommunstyrelsen besluta  

att godkänna Slutredovisning - Götavägen ombyggnad 
av  bro över GC-väg 0588/210010, samt  

att  överskottet regleras mot projekt 211001_0013 GC-
vägar (TU prioriterar)  

 
 
Det har framkommit att det blivit fel i underlaget för projektet 
och därmed behöver beslutet från 8 december 2020 upphävas 
och ett nytt beslut tas.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-13   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.260
  

  

 2 (2) 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att     återkalla tekniska utskottets beslut från 8 december, 2020 
§ 325 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att     godkänna Slutredovisning - Götavägen ombyggnad av bro 
över GC-väg 0588/210010 samt  

att    överskottet 241 036 kronor regleras mot projekt 
0013/211001 GC-vägar ”TU prioriterar” 

 

Marcus Berggren Jesper du Rietz 
Gata/parkchef Förvaltningschef 
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Slutredovisning – Götavägen ombyggnad av bro 
över GC-väg 0588/210010 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

§ 3 Dnr: TU.2020.262 
 
Slutredovisning - Invändig ombyggnad förråd 
verkstad 0641/210015 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  återkalla tekniska utskottets beslut från 8 december 2020          

§ 330 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att  godkänna Slutredovisning- Invändig ombyggnad förråd 

verkstad 0641/210015, samt  
att  överskottet 188 459 kronor regleras mot projekt 210006 

Övriga investeringar gator. 

 
 
Ärendebeskrivning 
2015 fick tekniska förvaltningen 2 miljoner kronor för att 
renovera/bygga om verkstaden på gata/parkavdelningens förråd. 
Portarna in till verkstaden byttes ut. 

14 december 2017, § 284 beslutade kommunfullmäktige att 
omfördela 1,5 miljoner kronor från projektet till projekt  
Laganstråket för belysning på västra sidan Osuddenrundan, 
214014.  
 
Anvisade medel enligt följande: 
Kf § 234, 2014       2 000 000 kr 
Kf § 284, 2017                                    - 1 500 000 kr    
Totala kostnader på projektet 2015-2018             311 541 kr                            
 
Överskott på projektet     188 459 kr 
 
 

 
Tekniska utskottet beslutade 8 december 2020, § 330 att föreslå 
kommunstyrelsen 
att godkänna Slutredovisning- Invändig ombyggnad förråd 

verkstad 0641/210015, samt  

att  överskottet 205 714 kronor regleras mot projekt 210006 
Övriga investering gator. 

 

Det har framkommit att det blivit fel i underlaget för projektet 
och därmed behöver beslutet från 8 december 2020 upphävas 
och ett nytt beslut tas.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet 
att  återkalla tekniska utskottets beslut från 8 december 2020  
       § 330 
 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna Slutredovisning- Invändig ombyggnad förråd 

verkstad 0641/210015, samt  

att  överskottet 188 459 kronor regleras mot projekt 210006 
Övriga investeringar gator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Slutredovisning- Invändig ombyggnad förråd 
verkstad 0641/210015 

 

Ärendebeskrivning 

2015 fick tekniska förvaltningen 2 miljoner kronor för att 
renovera/bygga om verkstaden på gata/parkavdelningens förråd. 
Portarna in till verkstaden byttes ut. 

14 december 2017, § 284 beslutade kommunfullmäktige att 
omfördela 1,5 miljoner kronor från projektet till projekt  
Laganstråket för belysning på västra sidan Osuddenrundan, 
214014.  
 
Anvisade medel enligt följande: 
Kf § 234, 2014       2 000 000 kr 
Kf § 284, 2017                                    - 1 500 000 kr  
  
Totala kostnader på projektet 2015-2018             311 541 kr                            
 
Överskott på projektet     188 459 kr 
 
 

 

Tekniska utskottet beslutade 8 december 2020, § 330 att föreslå 
kommunstyrelsen 

att godkänna Slutredovisning- Invändig ombyggnad 
förråd verkstad 0641/210015, samt  

att  överskottet 205 714 kr regleras mot projekt 210006 
Övriga investering gator. 

 

Det har framkommit att det blivit fel i underlaget för projektet 
och därmed behöver beslutet från 8 december 2020 upphävas 
och ett nytt beslut tas.  
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet 

att  återkalla tekniska utskottets beslut från 8 december 2020    
§ 330 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna Slutredovisning- Invändig ombyggnad förråd 
verkstad 0641/210015, samt  

att  överskottet 188 459 kr regleras mot projekt 210006 Övriga 
investeringar gator. 

 

 

Marcus Berggren Jesper du Rietz 
Gata/parkchef Förvaltningschef 
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Invändig ombyggnad förråd verkstad 
1144/214026

86



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

§ 12 Dnr: TU.2015.102 
 
Slutredovisning - Ombyggnad/Renovering av 
förskolan Villa Villekulla i Bor, projekt 0805 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning av 
       projekt 233005, Ombyggnad och renovering av Villa 
       Villekullas förskola i Bor 
  
att  underskottet på 16 458 kronor hanteras inom 2021 års 
       bokslut  
 

 
Ärendebeskrivning 
Projektet var inledningsvis inriktat på köksombyggnad enbart. 
2009 påbörjades projekteringen men avbröts på inrådan av barn- 
och utbildningsnämnden (Bun). Av beslutet i Bun §222 2009 
framgår att man skulle avvakta en utredning kring skolornas 
kök. Efter genomförd utredning beslutade Bun 5 december 
2010, §264 att investera för att Villa Villekullas kök fortsatt 
skulle kunna vara tillagningskök. Medel begärdes till 2012 års 
investeringsbudget. Tekniska förvaltningen återupptog 
projekteringen 2012 och anbud begärdes in. På grund av för 
höga anbudssummor avbröts upphandlingen i oktober 2012.  
 
Diskussioner fördes om att omvärdera och göra serveringskök 
istället men inga konkreta beslut togs. Istället kom den stora 
samverkansutredningen kring kostorganisationen vilket 
medförde att processen återigen pausades. Samtidigt som den 
gjordes uppkom önskemål om att göra en grundlig renovering av 
hela förskolan. De båda projekten slogs samman, samtidigt 
fanns Villa Villekulla med i planeringen för säkerhetshöjande 
åtgärder och även detta projekt vävdes in. Kompletterande 
finansiering för ventilationsombyggnad och ökad säkerhet sköts 
till från tekniska utskottet. En samlad projektering av alla 
åtgärder vidtog i början av 2016. Ambitionsnivån var alltför hög 
vilket återspeglades i anbuden som togs in.  
 
Produktionskostnaden beräknades bli över 15 miljoner kronor. 
Kostnadsdrivande var bland annat provisoriska åtgärder för 
etablering av byggarbetsplatsen samt evakueringsproblematiken. 
Processen avbröts och beslut fattades att dela upp arbetena i tre 
till fyra mindre etapper med start i köksdelen våren 2017, denna 
gång med en lägre ambitionsnivå inriktat mer mot renovering. 
De olika delarna genomfördes i god samverkan med 
verksamheten. I slutfasen beställde verksamheten till 
kompletteringar i gamla huset. Det fanns också behov av att 
komplettera ventilationsanläggningen med några brandspjäll och 
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Justerare 

lägga om några befintliga kanaler för att få ut full kapacitet. 
Sista etappen färdigställdes hösten 2020. 

 
Kommunfullmäktige beslutade inför projektets start 2012 att 
anvisa 2,8 miljoner kronor ur investeringsbudgeten, Kf §45 
2012. 
 
Kommunfullmäktige beslutade (Kf  §142 2014) att omfördela 
medel om 1,8 miljoner kronor till ett projekt gällande säkra 
skolvägar inför läsåret 14/15 med anledning av förändrade 
skolskjutsar. Motsvarande belopp tillfördes Villa Villekulla-
projektet i 2015 års investeringsbudget (Projektblad Kf 092), 
totalt 5,8 miljoner kronor. 
 
I samband med att medel ur 2015 års investeringsbudget, totalt 
5,8 miljoner kronor, anvisades av kommunfullmäktige, Kf §280 
2015, anvisade tekniska utskottet 1 miljon kronor för 
ventilationsombyggnad samt 800 000 kronor för 
säkerhetshöjande åtgärder. 
   
Tekniska utskottet beslutade att för delfinansiering anvisa 1,7 
miljoner kronor ur underhållsfonder Tu § 12, 2017. Summerat 
var det vid byggstart anvisat totalt 10,3 miljoner kronor.   
 
För att täcka den totala produktionskostnaden beslutar tekniska 
förvaltningen att använda anvisade medel ur 2020 års budget för 
oförutsedda fastighetsinvesteringar (500 000 kronor) samt för 
ventilationsombyggnader (460 000 kronor).  
 
Slutlig kostnad för projektet blev 11 276 458 kr och underskottet 
föreslås hanteras inom 2021 års bokslut.  
 
Anvisade medel 
Kf §45   2012    2 800 000 kr 
Kf §142 2014 -1 800 000 kr 
Kf §280 2015 5 800 000 kr 
Tu §326 2015 1 800 000 kr 
Tu §12   2017 1 700 000 kr 
Tu §80   2020 (Oförutsedda fastighetsinv 231005) 500 000 kr 
Tu §80   2020 (Ventilationsombyggnader 231014)  460 000 kr 
 11 260 000 kr 
 
Utbetalt totalt  
2008 1 000 kr 
2009 281 500 kr 
2012 450 854 kr 
2015 201 957 kr 
2016 1 560 527 kr   
2017 412 835 kr 
2018 3 314 048 kr  
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2019 3 953 400 kr 
2020 1 100 337 kr 
 11 276 458 kr 
 
Underskott på projektet 16 458 kr  
  
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning av 
       projekt 233005, Ombyggnad och renovering av Villa 
       Villekullas förskola i Bor 
  
att  underskottet på 16 458 kronor hanteras inom 2021 års 
       bokslut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Slutredovisning av ombyggnad och renovering av 
Villa Villekullas förskola i Bor, projekt 233005 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 
Projektet var inledningsvis inriktat på köksombyggnad enbart. 
2009 påbörjades projekteringen men avbröts på inrådan av barn- 
och utbildningsnämnden (Bun). Av beslutet i Bun §222 2009 
framgår att man skulle avvakta en utredning kring skolornas 
kök. Efter genomförd utredning beslutade Bun 5 december 
2010, §264 att investera för att Villa Villekullas kök fortsatt 
skulle kunna vara tillagningskök. Medel begärdes till 2012 års 
investeringsbudget. Tekniska förvaltningen återupptog 
projekteringen 2012 och anbud begärdes in. På grund av för 
höga anbudssummor avbröts upphandlingen i oktober 2012.  

Diskussioner fördes om att omvärdera och göra serveringskök 
istället men inga konkreta beslut togs. Istället kom den stora 
samverkansutredningen kring kostorganisationen vilket 
medförde att processen återigen pausades. Samtidigt som den 
gjordes uppkom önskemål om att göra en grundlig renovering av 
hela förskolan. De båda projekten slogs samman, samtidigt 
fanns Villa Villekulla med i planeringen för säkerhetshöjande 
åtgärder och även detta projekt vävdes in. Kompletterande 
finansiering för ventilationsombyggnad och ökad säkerhet sköts 
till från tekniska utskottet. En samlad projektering av alla 
åtgärder vidtog i början av 2016. Ambitionsnivån var alltför hög 
vilket återspeglades i anbuden som togs in.  

Produktionskostnaden beräknades bli över 15 miljoner kronor. 
Kostnadsdrivande var bland annat provisoriska åtgärder för 
etablering av byggarbetsplatsen samt evakueringsproblematiken. 
Processen avbröts beslut fattades att dela upp arbetena i tre till 
fyra mindre etapper med start i köksdelen våren 2017, denna 
gång med en lägre ambitionsnivå inriktat mer mot renovering. 
De olika delarna genomfördes i god samverkan med 
verksamheten. I slutfasen beställde verksamheten till 
kompletteringar i gamla huset. Det fanns också behov av att 
komplettera ventilationsanläggningen med några brandspjäll och 
lägga om några befintliga kanaler för att få ut full kapacitet. 
Sista etappen färdigställdes hösten 2020.  
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Beslutskronologi 
Kommunfullmäktige beslutade inför projektets start 2012 att 
anvisa 2,8 miljoner kronor ur investeringsbudgeten, Kf §45 
2012. 
 
Kommunfullmäktige beslutade (Kf  §142 2014) att omfördela 
medel om 1,8 miljoner kronor till ett projekt gällande säkra 
skolvägar inför läsåret 14/15 med anledning av förändrade 
skolskjutsar. Motsvarande belopp tillfördes Villa Villekulla-
projektet i 2015 års investeringsbudget (Projektblad Kf 092), 
totalt 5,8 miljoner kronor. 
 
I samband med att medel ur 2015 års investeringsbudget, totalt 
5,8 miljoner kronor, anvisades av kommunfullmäktige, Kf §280 
2015, anvisade tekniska utskottet 1 miljon kronor för 
ventilationsombyggnad samt 800 000 kronor för 
säkerhetshöjande åtgärder. 
   
Tekniska utskottet beslutade att för delfinansiering anvisa 1,7 
miljoner kronor ur underhållsfonder Tu § 12, 2017. Summerat 
var det vid byggstart anvisat totalt 10,3 miljoner kronor.   
 
För att täcka den totala produktionskostnaden beslutar tekniska 
förvaltningen att använda anvisade medel ur 2020 års budget för 
oförutsedda fastighetsinvesteringar (500 000 kronor) samt för 
ventilationsombyggnader (460 000 kronor).  
 
Slutredovisning 
Slutlig kostnad för projektet blev 11 276 458 kr och underskottet 
föreslås hanteras inom 2021 års bokslut.  
 
Anvisade medel 
Kf §45   2012    2 800 000 kr 
Kf §142 2014 -1 800 000 kr 
Kf §280 2015 5 800 000 kr 
Tu §326 2015 1 800 000 kr 
Tu §12   2017 1 700 000 kr 
Tu §80   2020 (Oförutsedda fastighetsinv 231005) 500 000 kr 
Tu §80   2020 (Ventilationsombyggnader 231014)  460 000 kr 
 11 260 000 kr 
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Utbetalt totalt  
2008 1 000 kr 
2009 281 500 kr 
2012 450 854 kr 
2015 201 957 kr 
2016 1 560 527 kr   
2017 412 835 kr 
2018 3 314 048 kr  
2019 3 953 400 kr 
2020 1 100 337 kr 
 11 276 458 kr 
 
Underskott på projektet 16 458 kr  
  
 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning av 
       projekt 233005, Ombyggnad och renovering av Villa 
       Villekullas förskola i Bor 
  
att  underskottet på 16 458 kronor hanteras inom 2021 års 
       bokslut  
 
   
 
Claes Karlsson Jesper du Rietz 
Fastighetschef Förvaltningschef
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 Tekniska kontoret   1               

Objekt 12505 Revidering 2014-11-27 
Projektblad nr 14-270-002 Version  
Upprättad den 2014-01-22 TN prioritet  
Upprättad av CKN KFnr KF 092 

Ombyggnad 
Förskolan Villa Villekulla i Bor 

 

  
 
 
 
  
 
Beskrivning  
  
 
Villa Villekulla är en av kommunens äldsta förskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen har aviserat, 
efter samråd med fastighetsavdelningen, att man önskar förbättra lokalerna avseende de olika 
rummens funktion, inbördes samband, avdelningskök, arbetsrum mm. Likaså behövs en översyn och 
uppgradering av huset tekniska system. 
 
En köksombyggnad har varit budgeterad sedan tidigare men det projektet är avbrutet i väntan på 
resultatet av kostutredningen. Köket behöver i vilket fall som helst byggas om oavsett vilken funktion 
som eftersträvas. Vi räknar med att kunna samordna alla entreprenadarbetena för att störa 
verksamheten så lite som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattning oklar/ grov kostnadsuppskattning) 
 
Nyckeltal      
Nybyggnad ca 800 m2  
    
Driftskostnad 
(exkl. lokalvård, 
verksamhetservice) 0   kkr/år  
Kapitalkostnad 
(avskrivningstid 30 år) 360 kkr/år  

 
Bedömd kostnad     
   
Investeringsbudget 2015  5 800 kkr 
   
Totalkostnad:  5 800 kkr 

 
 

 
Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsnämnden 
Avtal: Nytt internhyresavtal.
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§ 13 Dnr: TU.2021.2 
 
Slutredovisning Utemiljö vid Bors skola, 
medborgardialog, projekt 231019 (0790) 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning projekt 
       231019 (0790), Utemiljö vid Bors skola, medborgardialog. 
       
att   underskottet på 1 257 071 kronor regleras inom 2021 års 

bokslut 
 

    
  

 
Ärendebeskrivning 
Norr om Bors skola har anordnats en lek- och aktivitetsanläggning. 
Projektet har föregåtts av en medborgardialog där idrottsföreningar, 
elever och medborgare har medverkat i processen. Ett informationsmöte 
hölls i januari 2017. 
 
Ett slutligt förslag röstades fram med en hög ambitionsnivå som 
kostnadsberäknades till 6,4 miljoner kronor. Bidrag söktes hos Boverket 
vilket maximalt kunde uppgå till 2,7 miljoner kronor. Bidragsmedel var 
slut vid ansökningstillfället och några nya beviljades inte. 
Detaljprojektering vidtog och anbud togs in. Endast ett anbud kom in 
och det var dessvärre cirka 1 miljon kronor högre än den tidigare 
kostnadsberäkningen. Efter omtag och reducering av innehåll, 
beslutades att etappvis genomföra arbetena i egen regi.  
Den färdiga anläggningen togs i bruk i juli 2019 och innehåller 
bland annat en populär ”padel-bana”. 
 
Kommunstyrelsen anvisade 2016 (Ks §473) 500 000 kronor till 
tekniska utskottet för projektering och projektledning av  
”Utemiljö Bors högstadieskola”.  Projektet skulle bedrivas enligt 
principen medborgarbudget och kommunledningsförvaltningen i 
syfte att styra och följa upp processen samt samla erfarenhet för 
kommande liknande satsningar. 
 
Efter genomförd medborgardialog 2017 beslutade 
kommunstyrelsen 17 april, 2018 Ks §164 att anvisa totalt 3,5 
mnkr för projektets genomförande. Tekniska förvaltningen fick 
då klartecken att starta projektet men fick också uppdraget att 
återkomma med begäran om kompletterande finansiering om 
bidraget från Boverket inte beviljades. 
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Tekniska utskott återkom till kommunstyrelsen våren 2019 med 
begäran om kompletterande finansiering eftersom bidrag inte 
beviljades av Boverket, enligt skriftligt avslag 23 januari 2019. 
Kommunstyrelsen beslutade 5 mars 2019 Ks §71 om 
kompletterande finansiering på 0,9 miljoner kronor och 
kommunfullmäktige 28 mars 2019 Kf §37,  
1 miljon kronor. 
 
Prognosen som lämnades i samband med beslut om 
kompletterande finansiering höll inte. Redovisning av de största 
tillkommande kostnaderna görs i bifogad bilaga. 
Slutlig kostnad för projektet blev 7 157 071 kronor. 
Underskottet föreslås hanteras inom 2021 års bokslut.  
 
Anvisade medel 
Ks §473  2016  500 000 kr 
Ks §164  2018 3 500 000 kr 
Ks § 71 2019                                                                 900 000 kr 
Kf §37   2019 (överförts från Åbroparken) 1 000 000 kr 
 5 900 000 kr 
Utbetalt totalt  
2016 18 195 kr 
2017 688 561 kr 
2018 744 880 kr 
2019 5 634 355 kr 
2020 71 080 kr 
 7 157 071 kr  
  
Underskott på projektet -1 257 071 kr 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning projekt 
       231019 (0790), Utemiljö vid Bors skola, medborgardialog. 
       
att   underskottet på 1 257 071 kronor regleras inom 2021 års 

bokslut 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Slutredovisning projekt 231019 (0790), Utemiljö 
vid Bors skola, medborgardialog
Ärendebeskrivning

Sammanfattning

Norr om Bors skola har anordnats en lek- och 
aktivitetsanläggning. Projektet har föregåtts av en 
medborgardialog där idrottsföreningar, elever och medborgare 
har medverkat i processen. Ett informationsmöte hölls i januari 
2017.

Ett slutligt förslag röstades fram med en hög ambitionsnivå som 
kostnadsberäknades till 6,4 miljoner kronor. Bidrag söktes hos 
Boverket vilket maximalt kunde uppgå till 2,7 miljoner kronor. 
Bidragsmedel var slut vid ansökningstillfället och några nya 
beviljades inte.

Detaljprojektering vidtog och anbud togs in. Endast ett anbud 
kom in och det var dessvärre cirka 1 miljon kronor högre än den 
tidigare kostnadsberäkningen. Efter omtag och reducering av 
innehåll, beslutades att etappvis genomföra arbetena i egen regi. 

Den färdiga anläggningen togs i bruk i juli 2019 och innehåller
bland annat en populär ”padel-bana”.

Beslutskronologi
Kommunstyrelsen anvisade 2016 (Ks §473) 500 000 kr till 
tekniska utskottet för projektering och projektledning av 
”Utemiljö Bors högstadieskola”.  Projektet skulle bedrivas enligt 
principen medborgarbudget och kommunledningsförvaltningen i 
syfte att styra och följa upp processen samt samla erfarenhet för 
kommande liknande satsningar.

Efter genomförd medborgardialog 2017 beslutade 
kommunstyrelsen 17 april 2018 Ks §164 att anvisa totalt 3,5 
miljoner kronor för projektets genomförande. Tekniska 
förvaltningen fick då klartecken att starta projektet men fick 
också uppdraget att återkomma med begäran om kompletterande 
finansiering om bidraget från Boverket inte beviljades.
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Tekniska utskott återkom till kommunstyrelsen våren 2019 med 
begäran om kompletterande finansiering eftersom bidrag inte 
beviljades av Boverket, enligt skriftligt avslag 23 januari 2019. 
Kommunstyrelsen beslutade 5 mars 2019 Ks §71 om 
kompletterande finansiering på 0,9 miljoner kronor och 
kommunfullmäktige 28 mars 2019 Kf §37, 
1 miljon kronor.
Slutredovisning
Prognosen som lämnades i samband med beslut om 
kompletterande finansiering höll inte. Redovisning av de största 
tillkommande kostnaderna görs i bifogad bilaga.
Slutlig kostnad för projektet blev 7 157 071 kronor. 
Underskottet föreslås hanteras inom 2021 års bokslut. 

Anvisade medel
Ks §473  2016  500 000 kr
Ks §164  2018 3 500 000 kr
Ks § 71 2019                                                                 900 000 kr
Kf §37   2019 (överförts från Åbroparken) 1 000 000 kr

5 900 000 kr
Utbetalt totalt 
2016 18 195 kr
2017 688 561 kr
2018 744 880 kr
2019 5 634 355 kr
2020 71 080 kr

7 157 071 kr

Underskott på projektet -1 257 071 kr

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta

att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning projekt
       231019 (0790), Utemiljö vid Bors skola, medborgardialog.
      
att  underskottet på 1 257 071 kronor regleras inom 2021 års    

bokslut
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Claes Karlsson Jesper du Rietz
Fastighetschef Förvaltningschef
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Bilaga till Slutredovisning  sida 1 av 2

2016 - 2018

Budget 2016 för projektering 500 000 kr
Projektering genomfördes under 2016 - 2017 -707 000 kr

-207 000 kr
Budget 2018 för projekt 3 500 000 kr
Sökt bidrag 2018 2 780 000 kr
Summa tillgångar 6 073 000 kr

Anbud 2018-04-04 1st 7 499 000 kr
Utfall Tillgångar-Anbud -1 426 000 kr

Anbud förkastades
Beslut om att dela in projektet i tre etapper och genomföra projektet med ramavtal.
Projektet startades december 2018.

2019
Bidrag kom inte oss till del. Underskott flaggades upp
Projektet bantades och en prognos pekade på ett 
underskott på 1 900 000kr.

Tilläggs budget beslutades våren 2019 1 900 000 kr
Med detta + budget 3 500 000 kr
Skulle bantat projekt genomföras i alla tre etapper. 5 400 000 kr

Projektet fortlöpte under 2019.
Tillkommande kostander uppkom som inte fanns med i kalkyl eller prognos
Tex
Bortforsling av överblivna massor
Dåliga massor, mer massor behövde grävas bort.
Vattensjukt i vissa delar, försvårade arbetet.
Fall för vatten avrinning samt delar av omhändertagande av dagvatten behövde justeras.
Dåligt beskrivna arbetsmoment i underlag. Stolphål till multisport arenan.
Dåliga ytlager som var tänkta att återanvändas. Stenmjöl på stor yta.

Tillsammans jobbade vi för att lösa dessa frågor konstruktivt och kostandseffektivt.
Detta gav oss förutom det som ingick i projektet:
En bättre pulkabacke till Villavillerkulla, förskola i närområdet. Delfinnansierades av verksamheten.
Tillgänglighet till dammen norr om området via en ny gångväg. Delfinnansierades av Fritid.
En Pumptrack på området.

Vi konstaterade dock att ekonomin inte skulle räcka till etapp tre, skolgården.
Beslutade då att färdigställa etapp ett och två och avvakta med etapp tre.
Det saknas även växter i etapp ett och två som var tänkta att planteras.

Utemiljön Bors skola, projekt 0790/231019
Uppdatering
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Bilaga till Slutredovisning  sida 2 av 2

Ekonomi

Budget
2016 500 000 kr
2018 3 500 000 kr
2019 1 900 000 kr

Summa budget 5 900 000 kr

Kostnader
2016 18 500 kr
2017 688 500 kr
2018 745 000 kr
2019 5 634 000 kr
2020 9 000 kr

Summa kostnader 7 095 000 kr

Diferens Budget - Kostnader -1 195 000 kr

För etapp 3 Skolgården kalkyl 1 200 000 kr
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

§ 15 Dnr: TU.2020.279 
 
Slutredovisning projekt 233008 (0759), till- och 
ombyggnad av Gröndalsskolans kök och matsal 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning av 
       till- och ombyggnaden av Gröndalsskolans kök och matsal, 
       projekt (0759) 232008, 
       
att   överskottet på 500 127 kronor regleras genom omfördelning till 
        ombyggnad av Mossleskolans kök, projekt 233011.   
 

 
Ärendebeskrivning 
Gröndalsskolan har slutligen fått ett tillagningskök. 
Gröndalsskolas kök har i många år varit underdimensionerat och 
har använts som mottagningskök. Ett nytt kök har länge stått på 
behovslistan och investeringsmedel har anvisats inom 
serviceförvaltningens investeringsram för köksombyggnader. 
Berörda förvaltningar fick inledningsvis i uppdrag att 
tillsammans med fastighetsavdelningen projektera ett 
gemensamt kök tillsammans med Linnebergs äldreboende.  
En kostnadsberäkning genomfördes med projekterade 
handlingar som grund. Kostnaden för detta kombinerade kök 
bedömdes vara för hög. Planen ändrades till att bara omfatta ett 
kök för skolan. Planeringen var att rita en ombyggnad inom 
befintlig lokal men det konstaterades ganska snabbt att en 
tillbyggnad var mest kostnadseffektiv. Köket är nu i full drift 
och fungerar bra. 
 
I samband med utbyggnaden genomfördes en mindre 
ombyggnad och renovering av skolans uppehållsutrymmen och 
kapprum. Fastighetsavdelningen förberedde också sin 
servicebilsparkering med ett antal laddstolpar för elfordon. 
Kommunfullmäktige anvisade 2016 Kf §74 1 miljon kronor för 
projektering av gemensamt kök med matsal för Gröndalsskolan. 
Projektering genomfördes och produktionskostnadskalkyler 
upprättades. Kostnaden beräknades till 57 miljoner kronor vilket 
inte rymdes inom investeringsramen för köksprojekt. 
 
Arbetet återupptogs med två separata projekt, ett för Linneberg 
och ett för Gröndalsskolan. Gröndalsskolans kök och matsal 
projekterades och det gjordes förstudier på Linnebergs kök.  
Gröndalsskolans kök med matsal kostnadsberäknades till 31,5 
miljoner kronor och medel om 13,5 miljoner kronor anvisades 
av kommunfullmäktige 2019, §140 och investeringsbudget 2019 
Kf §135 14,0 miljoner kronor, totalt 27,5 miljoner kronor.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

Inför budget 2020 omfördelades 4 miljoner kronor från 
förskolan Pepparmyntans kök vilket Tekniska utskottet anvisade 
till förvaltningens förfogande 24 mars 2020, §80, 
investeringsbudget 2020 Kf §189, 2019.   
 
Servicenämnden beslutade 2020 att stänga köket på Linneberg 
och anslagna medel för byggnation omfördelades till övriga 
köksinvesteringar inom beslutad ram Kf §112, 2020. Till detta 
projekt omfördelades med prognos som grund 1,2 miljoner 
kronor. 
 
Slutlig kostnad för projektet blev 33 199 873 kronor. 
Tillkommande kostnader utöver produktionskostnadskalkyl på 
31, 5 miljoner kronor som upprättades vid upphandlingen, 
redovisas i bilaga. Överskottet inom given ram föreslås 
omfördelas till köksprojekt som kvarstår att genomföra.  
 
Anvisade medel 
Kf §74    2016 1 000 000 kr 
Kf §140  2019 13 500 000 kr 
Kf §135  2019 investeringsbudget 2019 14 000 000 kr 
Kf §189  2019 investeringsbudget 2020 4 000 000 kr 
Kf §112  2020 1 200 000 kr 
 33 700 000 kr 
  
Utbetalt totalt  
2015 118 357 kr 
2016 460 217 kr 
2017 393 990 kr 
2018 1 921 259 kr 
2019 25 114 048 kr 
2020 5 192 002 kr 
 33 199 873 kr 
  
Överskott på projektet 500 127 kr 

 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning av 
       till- och ombyggnaden av Gröndalsskolans kök och matsal, 
       projekt (0759) 232008, 
       
att   överskottet på 500 127 kronor regleras genom  

omfördelning till ombyggnad av Mossleskolans kök, projekt 
233011.   

 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-10   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.279
  

  

 1 (3) 

 

Slutredovisning projekt 233008 (0759), till- och 
ombyggnad av Gröndalsskolans kök och matsal 
 

Ärendebeskrivning 

Gröndalsskolan har slutligen fått ett tillagningskök. 

Gröndalsskolas kök har i många år varit underdimensionerat och 
har använts som mottagningskök. Ett nytt kök har länge stått på 
behovslistan och investeringsmedel har anvisats inom 
serviceförvaltningens investeringsram för köksombyggnader. 
 
Berörda förvaltningar fick inledningsvis i uppdrag att 
tillsammans med fastighetsavdelningen projektera ett 
gemensamt kök tillsammans med Linnebergs äldreboende.  
En kostnadsberäkning genomfördes med projekterade 
handlingar som grund. Kostnaden för detta kombinerade kök 
bedömdes vara för hög. Planen ändrades till att bara omfatta ett 
kök för skolan. Planeringen var att rita en ombyggnad inom 
befintlig lokal men det konstaterades ganska snabbt att en 
tillbyggnad var mest kostnadseffektiv. Köket är nu i full drift 
och fungerar bra. 
 
I samband med utbyggnaden genomfördes en mindre 
ombyggnad och renovering av skolans uppehållsutrymmen och 
kapprum. Fastighetsavdelningen förberedde också sin 
servicebilsparkering med ett antal laddstolpar för elfordon. 
 
Beslutskronologi 
Kommunfullmäktige anvisade 2016 Kf §74 1 miljon kronor för 
projektering av gemensamt kök med matsal för Gröndalsskolan. 
Projektering genomfördes och produktionskostnadskalkyler 
upprättades. Kostnaden beräknades till 57 miljoner kronor vilket 
inte rymdes inom investeringsramen för köksprojekt. 
 
Arbetet återupptogs med två separata projekt, ett för Linneberg 
och ett för Gröndalsskolan. Gröndalsskolans kök och matsal 
projekterades och det gjordes förstudier på Linnebergs kök.  
Gröndalsskolans kök med matsal kostnadsberäknades till 31,5 
miljoner kronor och medel om 13,5 miljoner kronor anvisades 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-10   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.279
  

  

 2 (3) 

av kommunfullmäktige 2019, §140 och investeringsbudget 2019 
Kf §135 14,0 miljoner kronor, totalt 27,5 miljoner kronor.  
 
Inför budget 2020 omfördelades 4 miljoner kronor från 
förskolan Pepparmyntans kök vilket tekniska utskottet anvisade 
till förvaltningens förfogande 24 mars 2020 §80, 
investeringsbudget 2020 Kf §189, 2019.   
 
Servicenämnden beslutade 2020 att stänga köket på Linneberg 
och anslagna medel för byggnation omfördelades till övriga 
köksinvesteringar inom beslutad ram Kf §112, 2020. Till detta 
projekt omfördelades med prognos som grund 1,2 miljoner 
kronor. 
 
Slutredovisning 
Slutlig kostnad för projektet blev 33 199 873 kr. Tillkommande 
kostnader utöver produktionskostnadskalkyl på 31,5 miljoner 
kronor som upprättades vid upphandlingen, redovisas i bilaga. 
Överskottet inom given ram föreslås omfördelas till köksprojekt 
som kvarstår att genomföra.  
 
Anvisade medel 
Kf §74    2016 1 000 000 kr 
Kf §140  2019 13 500 000 kr 
Kf §135  2019 investeringsbudget 2019 14 000 000 kr 
Kf §189  2019 investeringsbudget 2020 4 000 000 kr 
Kf §112  2020 1 200 000 kr 
 33 700 000 kr 
  
Utbetalt totalt  
2015 118 357 kr 
2016 460 217 kr 
2017 393 990 kr 
2018 1 921 259 kr 
2019 25 114 048 kr 
2020 5 192 002 kr 
 33 199 873 kr 
  
Överskott på projektet 500 127 kr 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.279
  

  

 3 (3) 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning av 
       till- och ombyggnaden av Gröndalsskolans kök och matsal, 
       projekt (0759) 232008, 
       
att  överskottet på 500 127 kronor regleras genom   

omfördelning till ombyggnad av Mossleskolans kök, projekt 
233011.   
 

 

Claes Karlsson Jesper du Rietz 
Fastighetschef Förvaltningschef 
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1                

Gröndalsskolan, tillagningskök och 
matsal 

Projektblad nr KF: KF 219A 
Projektblad nr Förv.:  

Upprättad den: 2017-02-15 

Upprättad av: Claes Karlsson 

Reviderad den: 2019-04-30 

Projektnr i Ek.system: 233008 (0759) 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Servicenämnden Miljö  

Utförare(nämnd): Tekniska utskottet Energi  
 

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt) 

 
Enligt uppdrag gjordes våren 2016 en förprojektering av ett samordnat kök för Linneberg och Gröndalsskolan 
samt en ny matsal för sistnämnda. Förslaget kostnadsberäknades till ca 60 Mkr och beslut togs att avbryta 
processen. Projektet föranledde även en hel del omläggningar av allmänna ledningar som går igenom det 
aktuella området vilket givetvis fördyrade. Nu görs två separata projekt och Gröndalsskolans kök och matsal 
är påbörjat vid årsskiftet 2018/2019. Linnebergs köksombyggnad hanteras i separat projektblad. 
 

Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

 

 
Bild, karta etc: 

 
 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 

 
Befintligt mottagningskök byggs till och om för att bli ett tillagningskök och matsalen byggs om. Medel har 
omfördelats från köksombyggnaden Pepparmyntans förskola enligt ök med Serviceförvaltningen. 

 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 

Nybyggnadsyta: ca 250 m2    Budget Utfall t.o.m 
181231 

Ombyggnadsyta: m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2018 28 -1921,3 

Driftkostnadsjust./år: 100 kkr/år  Investeringsbudget       2018 13 500  

Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 1890 kkr/år  Investeringsbudget       2019 14 000  

Avskrivningstid (genomsnitt): 30 år  Investeringsplan               2020 4 000  

Evakueringskostnad: 200 kkr  Investeringsplan           2021   

   Investeringsplan               2022   

Kalkylnivå 0-3: 2  Investeringsplan           2023   

   Investeringsplan -   

   Totalinvestering           31 500  

 
Avtal:  
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  Bilaga 1  2020-12-01 

Bilaga till Slutredovisning av Gröndalsskolans kök, projekt 233008 

 

Tot 3 140 225 i ÄTA. Tot 132st 

 

ÄTA 15               132 kkr                PM03 A Ändrade markhöjder och FG höjd 

ÄTA 23               134 kkr                PM04 A Ändringar yttre VA delvis pga PM03 A 

ÄTA 36               326 kkr                Asbest sanering 

ÄTA 44               129 kkr                Komplettering tätskikt på bef entresol  

ÄTA 51               128 kkr                Rivning klinkergolv samt återställning bef. kök 

ÄTA 54               333 kkr                PM04 KY Ändring från HFC till koldioxid som köldmedia 

ÄTA 72               126 kkr                Rivning av tegelvägg samt asbest sanering 

ÄTA 78               115 kkr                Utökad garanti storkök 

ÄTA 82               149 kkr                PM06 V Tillkommande isolering (brand) på kanaler 

ÄTA 127             202 kkr                Utbyte av bef talat utrymningslarm. Bef klarade inte av utbyggnad. 

 

Resterande ÄTA, 1 367kkr, ligger på under 100kkr/ ÄTA. 

 

Avgående ÄTA kostnader uppgår till -102kkr 

 

Redovisat av Samuel Skog, projektledare  

Projektledare under projektets projektering och byggnation har varit Sven Strömberg 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

§ 18 Dnr: TU.2021.7 
 
Slutredovisning av tillagningskök med matsal på 
Expoområdet (Östboskolan), projekt 233009 
(0793) 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning av 
       projekt 233009, Ombyggnad av tillagningskök med matsal 
       på Expoområdet, 
 
att  underskottet på 35 021 kronor regleras inom 2021 års bokslut.    

 
 

Ärendebeskrivning 
Efter bildandet av en gemensam kostorganisation under 
serviceförvaltningen vidtog ett arbete med att studera tillgång och status 
på tillagningskök. Då kom före detta Östboskolans kök med i planerna. 
Köket hade använts av tidigare hyresgäst Naturbruksgymnasiet men var 
nu taget ur bruk och hade ett stort renoveringsbehov. Samtidigt pågick 
planeringen av en 4-6 skola i angränsande byggnad och tillhörande 
matsalen sågs då som en tillgång. Köket vid ”Expo” är utformat som ett 
tillagningskök med ett brett användningsområde, en hög kapacitet och 
kommer vara en stor tillgång för serviceförvaltningen. 
Projekteringen startade 2017 och projektet var innan dess 
kostnadsberäknat till 26,5 miljoner kronor. Medel ur 2017 års budget 
anvisades av kommunfullmäktige 23 februari 2017, Kf §29. Efter 
genomförd detaljprojektering gjordes en ny kalkyl och 
produktionskostnaden beräknades då bli 40 miljoner kronor. Ett 
omfattande analysarbete påbörjade och samråd mellan tekniska 
förvaltningen och serviceförvaltningen genomfördes. Ärendet gick 
sedan via respektive nämnd/utskott och kommunfullmäktige beslutade i 
ärendet 25 januari 2018  Kf §13. Fördyrande poster redovisades, en ny 
finansieringsplan godkändes och klartecken gavs att starta bygget. 
Bygget startade i april 2018 och slutbesiktigades och godkändes i juni 
2019.  
 
Kök och matsal togs i bruk fullt ut i samband med skolstart  
höstterminen 2019 samtidigt som Exposkolan startade sin verksamhet. 
Två stora projekt som synkroniserades väl med varandra trots stora 
utmaningar inom respektive projekt. 
En stor ombyggnad stöter oftast på överraskningar utöver vad man tagit 
höjd för i kalkyler. Så även i detta fall och tekniska utskottet har 
informerats om avvikelsen. En plan för att hålla de aktuella 
köksprojekten inom den rambudget som finns har också redovisats. 
Därför omfördelades och överfördes  
6 miljoner kronor från projekt 233002 (Linneberg) till detta projekt 
enligt beslut i kommunfullmäktige 27 augusti 2020 Kf §112. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

Slutlig kostnad för projekt 233009 (projektblad Kf 221) blev 46 035 021 
kronor och slutredovisas enligt nedan. Underskottet på 35 021 kronor 
föreslås att regleras inom 2021 års bokslut. Större avvikelser (ÄTA) 
under byggtiden redovisas i separat bilaga. 
 
Anvisade medel 
Kf §29  2017   (investering) 4 000 000 kr 
Kf §13  2018   (investering)  30 000 000 kr 
Kf §13  2017   (underhåll) 4 000 000 kr 
Tu §9   2019    (underhåll) 2 000 000 kr  
Kf §112 2020  (investering, omfördelat)  6 000 000 kr  
 46 000 000 kr 
Utbetalt totalt   
2016 170 939 kr 
2017 3 629 032 kr 
2018 18 400 529 kr 
2019 23 585 792kr 
2020 248 729 kr 
 46 035 021kr 

 
Underskott på projektet 35 021 kr  
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning av 
       projekt 233009, Ombyggnad av tillagningskök med matsal 
       på Expoområdet. 
 
att  underskottet på 35 021 kronor regleras inom 2021 års 

bokslut.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-13   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.7  

  

 1 (2) 

 

Slutredovisning av tillagningskök med matsal på 
Expoområdet (Östboskolan), projekt 233009 
(0793) 
Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 
Efter bildandet av en gemensam kostorganisation under 
serviceförvaltningen vidtog ett arbete med att studera tillgång 
och status på tillagningskök. Då kom före detta Östboskolans 
kök med i planerna. Köket hade använts av tidigare hyresgäst 
Naturbruksgymnasiet men var nu taget ur bruk och hade ett stort 
renoveringsbehov. Samtidigt pågick planeringen av en 4-6 skola 
i angränsande byggnad och tillhörande matsalen sågs då som en 
tillgång. Köket vid ”Expo” är utformat som ett tillagningskök 
med ett brett användningsområde, en hög kapacitet och kommer 
vara en stor tillgång för serviceförvaltningen. 

Projekteringen startade 2017 och projektet var innan dess 
kostnadsberäknat till 26,5 miljoner kronor. Medel ur 2017 års 
budget anvisades av kommunfullmäktige 23 februari 2017, Kf 
§29. Efter genomförd detaljprojektering gjordes en ny kalkyl 
och produktionskostnaden beräknades då bli 40 miljoner kronor. 
Ett omfattande analysarbete påbörjade och samråd mellan 
tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen genomfördes. 
Ärendet gick sedan via respektive nämnd/utskott och 
kommunfullmäktige beslutade i ärendet 25 januari 2018  Kf 
§13. Fördyrande poster redovisades, en ny finansieringsplan 
godkändes och klartecken gavs att starta bygget. Bygget startade 
i april 2018 och slutbesiktigades och godkändes i juni 2019.  
Kök och matsal togs i bruk fullt ut i samband med skolstart  
höstterminen 2019 samtidigt som Exposkolan startade sin 
verksamhet. Två stora projekt som synkroniserades väl med 
varandra trots stora utmaningar inom respektive projekt. 

En stor ombyggnad stöter oftast på överraskningar utöver vad 
man tagit höjd för i kalkyler. Så även i detta fall och tekniska 
utskottet har informerats om avvikelsen. En plan för att hålla de 
aktuella köksprojekten inom den rambudget som finns har också 
redovisats. Därför omfördelades och överfördes  
6 miljoner kronor från projekt 233002 (Linneberg) till detta 
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projekt enligt beslut i kommunfullmäktige 27 augusti 2020 Kf 
§112. 

Slutredovisning 
Slutlig kostnad för projekt 233009 (projektblad Kf 221) blev 
46 035 021 kronor och slutredovisas enligt nedan. Underskottet 
på 35 021 kronor föreslås att regleras inom 2021 års bokslut. 
Större avvikelser (ÄTA) under byggtiden redovisas i separat 
bilaga. 

Anvisade medel 
Kf §29  2017   (investering) 4 000 000 kr 
Kf §13  2018   (investering)  30 000 000 kr 
Kf §13  2017   (underhåll) 4 000 000 kr 
Tu §9   2019    (underhåll) 2 000 000 kr  
Kf §112 2020  (investering, omfördelat)  6 000 000 kr  
 46 000 000 kr 
Utbetalt totalt   
2016 170 939 kr 
2017 3 629 032 kr 
2018 18 400 529 kr 
2019 23 585 792kr 
2020 248 729 kr 
 46 035 021kr 

 
Underskott på projektet 35 021 kr  
 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna tekniska utskottets slutredovisning av 
       projekt 233009, Ombyggnad av tillagningskök med matsal 
       på Expoområdet, 
 
att  underskottet på 35 021 kronor regleras inom 2021 års 

bokslut.     
 

Claes Karlsson Jesper du Rietz 
Fastighetschef Förvaltningschef 
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  Bilaga 1  2020-12-30 

 

Bilaga till Slutredovisning av Exposkolans kök, projekt 233009 

 

Nr Rubrik Kostnad 

74 74, Installation av kyla i kök enligt PM02 LUFT 602 065 kr 

43 43, Rivning av bef. överbetong samt ny pågjutning med betong i Storkök 512 165 kr 

12 12, Sanering av asbest i fogmaterial mellan ventilationskanaler. 325 729 kr 

11 11, Utökad asbestsanering i utrymme F112, F113 och F128. 247 991 kr 

6 6, Ändringar enligt BH-PM01-RÖR. Ändring av rörstråk i kulvert, samt ventiler 240 602 kr 

4 4, Ändringar enligt BH-PM01-A. Tillkommande för nytt traforum EL 208 300 kr 

107 107, Återställning av utv.mark 197 103 kr 

94 94, Schakt och förläggning av kablage W203 F001-B001 180 495 kr 

86 86, Åtgärder med golv i Fläktrum utanför invallning. 173 850 kr 

59 59, Åtgärder med nytt ventilationsschakt i Matsal och yttertak. 149 879 kr 

1 1, Sanering av PCB i omfattning enligt inventeringsrapport daterad 2018-04-10. 138 070 kr 

77 77, Svamp- och mögelangripet trä under E138-E139C 110 671 kr 

55 55, Påbyggnad bef. väggar i F101, F112, F121, F122, F124 och F126. 105 374 kr 

 

Dessa är ÄTA som övergår 100kkr. Totalt till ett värde av 3 192 kkr ca. 

Totalt antal ÄTA är 197 st. Summan av samtliga ÄTA är 5 874kkr. ÄTA under 100 kkr utgör alltså 2 682 

kkr. 

Utöver detta har en insatts med ventilation behövts i ett packrum. Kostanden här har uppgått till ca 

120 kkr. Arbetet omfattade en ny ventilationskåpa samt rör för att ta hand om värme och fukt från 

värmebad. 

 

Redovisat av Samuel Skog, projektledare  

Projektledare under projektets projektering har varit Sven Strömberg 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

§ 20 Dnr: TU.2021.6 
 
Anvisning av medel från projekt Förstärkning 
detaljplaner till projekt Mossle SPU samt 
överföringsledningar 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   10 miljoner kronor ur 2020 år investeringsbudget för 

projekt 301018 Förstärkning detaljplaner anvisas till projekt 
304060 Mossle SPU.     

          
    
Ärendebeskrivning 
I samband med att det nya bostadsområdet, detaljplanområde 
Mossle, söder om sjukhuset, utförs omfattande VA-arbeten 
utanför planområdet. I VA-verksamhetens investeringsbudget 
finns ett projekt (Förstärkning detaljplaner) som avser hantera 
kostnader för VA-system som uppstår i samband med 
exploateringar, utanför själva exploateringsområdet 
(planområdet). I projektet Förstärkning av detaljplaner har 
medel budgeterats för att finansiera en pumpstation samt en 
överföringsledning från pumpstationen till reningsverket 
Pålslund. 
 
Medel behöver av den anledningen flyttas från projekt 301018 
Förstärkning detaljplaner till 304060 Mossle SPU 
(spillvattenpumpstation) samt överföringsledningar. 
Tekniska förvaltningen föreslår att 10 miljoner kronor ur 2020 
år investeringsbudget för projekt 301018 Förstärkning 
detaljplaner anvisas till projekt 304060 Mossle SPU samt 
överföringsledningar. 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
 att   10 miljoner kronor ur 2020 år investeringsbudget för 

projekt 301018 Förstärkning detaljplaner anvisas till projekt 
304060 Mossle SPU.     

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-13   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.6  

  

 1 (1) 

 

Anvisning av medel – från projekt Förstärkning 
detaljplaner (VA) till projekt Mossle SPU samt 
överföringsledningar 

 

Ärendebeskrivning 

Referens till projektblad Kf 122. 

I samband med att det nya bostadsområdet, detaljplanområde 
Mossle, söder om sjukhuset, utförs omfattande VA-arbeten 
utanför planområdet. I VA-verksamhetens investeringsbudget 
finns ett projekt (Förstärkning detaljplaner) som avser hantera 
kostnader för VA-system som uppstår i samband med 
exploateringar, utanför själva exploateringsområdet 
(planområdet). I projektet Förstärkning av detaljplaner har 
medel budgeterats för att finansiera en pumpstation samt en 
överföringsledning från pumpstationen till reningsverket 
Pålslund. 

Medel behöver av den anledningen flyttas från projekt 301018 
Förstärkning detaljplaner till 304060 Mossle SPU 
(spillvattenpumpstation) samt överföringsledningar. 

Tekniska förvaltningen föreslår att 10 miljoner kronor ur 2020 
år investeringsbudget för projekt 301018 Förstärkning 
detaljplaner anvisas till projekt 304060 Mossle SPU samt 
överföringsledningar. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att   10 miljoner kronor ur 2020 år investeringsbudget för 
projekt 301018 Förstärkning detaljplaner anvisas till projekt 
304060 Mossle SPU.     

          

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
VA-Chef Förvaltningschef 
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1               

Projektblad nr KF: KF 122 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den: 20180301 
Upprättad av: Antti Vähäkari 
Reviderad den: 2020-03-02 
Projektnr i Ek.system:  

Förstärkning detaljplaner 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): TU Miljö  
Utförare(nämnd): TU Energi  

 
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  

När större bostadsområden ska exploateras exempelvis Mossleplatån och kvarteret Kärleken, behöver VA 
stärka upp befintlig infrastruktur med smarta lösningar för att undvika överbelastning på VA-ledningsnäten. 
Bland annat pumpstation P1, Tånnögatan måste avlastas.  

 
Bild, karta etc: 

 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
För att undvika en överbelastning av pumpstation P1 i Värnamo så måste ledningsnätet avlastas med 
en ny pumpstation på Mossleplatån. Spillvattnet ska inte ledas ner till stan, utan det pumpas direkt 
via en ny ledning till kassunen vid Pålslund. Spillvatten från Åminne/Hånger ska pumpas via den 
nya pumpstationen. Ledningar skrivs av i 50 år och pumpstationen i 25 år.  

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Driftskostnad/år:     Budget Utfall  
Längd (m):   Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2019   
Yta (m2):   Investeringsbudget       2020 15 000  
Antal:   Investeringsbudget         2021 7 500  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 520/700/870  Investeringsplan               2022 7 500  
Avskrivningstid (genomsnitt): 50 år  Investeringsplan           2023 5 000  
   Investeringsplan               2024 5 000  
Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2025 5 000  
   Investeringsplan 2026-   
Bilaga kalkyl:   Totalinvestering           45 000  
 
Avtal:  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-22   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.176
  

  

 1 (2) 

Resultat av kommunstyrelsens strategiforum 
tema Agenda 2030 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag efter beslut i mars 2020 har utvecklingsavdelningen, 
men miljöstrateg som huvudförfattare, tagit fram en 
nulägesrapport på Agenda 2030. Rapporten är dels en 
presentation av Agenda 2030, dels en analys av hur Värnamo 
kommun som organisation ligger till i arbetet med de globala 
målen 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att godkänna nulägesrapporten 

Martina Palm Ulf Svensson 
Miljöstrateg Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-22   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.176
  

  

 2 (2) 

Utredning 

För första gången har en nulägesrapport av Agenda 2030 tagits 
fram för Värnamo kommun. Analysmetoden som användes var 
Koladas nyckeltassamling för Agenda 2030 och SWOT-analys 
(Styrkor, svagheter, möjligheter, hot) gjorda av verksamheterna 
själva. Mål delades då ut på de tjänstepersoner i 
utvecklingsavdelningen och i gruppen för mål och resultat baserat 
på målets tema och kopplingen till tjänstepersonens 
förvaltning/arbetsområde. I många fall har samma mål delats till 
flera tjänstepersoner som då samarbetat för att göra målanalysen.  

Riskbedömning  
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Nulägesrapport Agenda 2030
Värnamo kommun
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Sammanfattning
För första gången har vi använt oss av Agenda 2030 när vi tagit fram en nulägesrapport 
för Värnamo kommun. Det är både spännande och svårt att göra något för första gång-
en, men förhoppningen är att ju oftare vi tar på oss Agenda 2030-glasögonen, desto 
lättare blir det att se med dem.

Analysen visar att Värnamo kommun har mycket gemensamt med de nationella ut-
maningarna och att det finns utvecklingspotential i vårt arbete med hållbar utveckling.  
De flesta av målen, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 och 14, signalerar gult, vilket betyder att det 
finns både möjligheter och medel att satsa. Vid en första anblick kan några av signalfär-
gerna verka märkliga, som målet om Ingen hunger (mål 2), men målet handlar för vår 
del mest om felnäring och livsmedelsförsörjning. Därför är det viktigt att läsa allt om 
målet och analysera vidare. De mål som signalerar grönt är mål 1, 7, 8, 15 och 16. Även 
om vissa av målen signalerar grönt betyder det inte att vi inte har ekonomisk utsatthet 
(mål 1) eller utmaningar i den biologiska mångfalden (mål 15). Eller att vi har brutit 
sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring, som är nyckel till mål 8. 
Färgen signalerar att vi har ett fungerande arbete och att vi har goda chanser att nå 
målen. En bra integration och arbetsmarknad bidrar till exempel till varför målet Ingen 
fattigdom mål (mål 1) och Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) lig-
ger bra till. Störst utmaningar har Värnamo kommun inom målen Hållbar konsumtion 
och produktion (mål 12) samt Bekämpa klimatförändringarna (mål 13). Här finns stora 
utmaningar, som vi delar både nationellt och internationellt, men också möjligheter 
att lägga i en högre växel. Även målet om globalt partnerskap (mål 17) signalerar rött 
så är också vår rådighet inom målet lågt. När vår rådighet inom vissa mål är begränsad 
krävs ofta samverkan för att utvecklingen ska gå framåt. I många fall kan vi agera som 
kravställare i upphandling, som inspiratör eller kunskapsspridare. Förutom i målet om 
globalt partnerskap så är detta tydligt i exempelvis målen Jämställdhet (mål 5) och 
Hållbar infrastruktur, innovationer och infrastruktur (mål 9). Här kan vi föregå med gott 
exempel och i dialog med andra aktörer visa vart vi vill.

Tänk på detta när du läser rapporten:

- Målen är skrivna i en global kontext och utgår ifrån ett samhällsperspektiv, därför är 
översättningen till den lokala nivån och vår verklighet viktig. Det gäller att se till målets 
syfte och vår relation till det. 
- Kommunen som organisation har inte hela rådigheten, men vi har alltid en roll att 
spela. I rapporten finns ett kapitel under varje mål som handlar om ansvar och möjlig-
heter där vi kan se hur vi som organisation kan påverka. Även om det är stor skillnad på 
vår rådighet inom till exempel mål 4 om utbildning och mål 9 som fokuserar mycket på 
näringslivet så behöver inte vårt arbete med mål 9 vara mindre viktigt. 
- Analyserna är översiktliga och ska ses som introduktion för vidare analyser. 
- Signalsystemet med rött, gult och grönt är relativt och grönt betyder till exempel inte 
bra eller godkänt likväl som rött inte betyder att vi inte har något arbete kopplat till 
målet alls. 

2
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Värnamo kommun vill att Agenda 2030 ska vara en ledstjärna i kommunens målstyrning. Det 

här dokumentet är därför en presentation av vad Agenda 2030 är och hur Värnamo kommun 

ligger till i arbetet med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Dokumentet börjar med 

en beskrivning av Agenda 2030. Därefter beskrivs de 17 målen var för sig. Du får lära dig vad 

varje mål innebär och en sammanfattning av nuläget för Värnamo kommun i just det målet. 

Om du vill fördjupa dig kan du också läsa om Värnamos utmaningar, styrkor, ansvar och 

möjligheter i varje mål samt vilka kopplingar som finns mellan de globala målen. 

Använd rapporten som en introduktion till Agenda 2030 och låt den inspirera dig till 

att fundera kring hur Värnamo kommun genom sin målstyrning kan bidra till att uppnå de 

globala målen.

Syfte och målgrupp
Nulägesrapporten har tagits fram efter beslut från kommunstyrelsen (Dnr. KS2020.176) och 

målgruppen är ledande politiker och tjänstepersoner i kommunen. Rapporten har tagits 

fram som ett underlag i framtagandet av en reviderad målstyrningsstruktur och ska ligga 

till grund för Värnamo kommuns val och prioritering i mål och styrning. Nulägesrapporten 

bygger delvis på SKRs Öppna jämförelser om Agenda 2030 och har för avsikt att revideras. 

Metod
Nulägesrapporten har tagits fram av utvecklingsavdelningen (kommunledningsförvalt-

ningen) i samarbete med gruppen för mål och resultat, med miljöstrateg som huvudför-

fattare. I gruppen för mål och resultat sitter representanter från alla förvaltningar. Nuläges-

rapporten ersätter 2020/2021 det arbete som tidigare analysgruppen vanligtvis gör inför 

kommunens mål- och budgetdag. 

Agenda 2030 
Vid FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992 antogs Agenda 21, en långsiktig hand-

lingsplan för hållbar utveckling. Agenda 21 var ett uppdrag till alla regeringar, kommuner, 

grupper och individer i samhället att arbeta för hållbar utveckling, utrota fattigdom och 

undanröja hoten mot miljön. Agenda 21 blev startskottet för många svenska kommuner 

att börja arbeta strategiskt med framförallt miljöfrågor. På FN:s toppmöte i september år 

2000 antogs en rad tidsbestämda mätbara mål för att bland annat tackla fattigdom, hunger, 

sjukdomar, analfabetism och diskriminering av kvinnor. Målen kallades för millenniemålen 

och fokuserade främst på utvecklingsländer. I september 2015 antogs Agenda 2030 och de 

globala målen för hållbar utveckling. De ersätter Agenda 21 och millenniemålen och gifter på 

så sätt ihop miljöfrågor med sociala frågor i både en gemensam handlingsplan och mål-

sättning. Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens 

länder antagit och den svenska regeringen har sagt att Sverige ska vara ledande i genomför-

andet.

Hållbar utveckling
En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt 

idag som säkerställer att våra barn och barnbarn ska kunna ha samma möjligheter som vi. De 

tre dimensionerna av hållbar utveckling, de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensio-

nerna, är utgångspunkten i Agenda 2030 och genomsyrar de globala målen. Bilden illustrerar 

modellen av hållbar utveckling och vilken dimension som de olika målen har sin hemvist i.

Låt dig inspireras av Agenda 2030!

Inledning
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Den ekologiska dimensionen
Det miljömässiga fokuset i begreppet hållbar utveckling handlar om att hushålla med 

naturresurser för att inte skada jordklotets ekosystem. Begreppet bygger på uppfattningen 

att den ekologiska dimensionen sätter den yttersta gränsen för vad som utgör människans 

handlingsutrymme och att social och ekonomisk hållbarhet är omöjlig att uppnå om dessa 

gränser överskrids och naturresurser överexploateras. Därför måste den sociala och ekono-

miska dimensionen hållas inom ramen för den ekologiska.

Den sociala dimensionen 
Det sociala perspektivet handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga 

rättigheter uppfylls. I Agenda 2030 uttrycks att ”ingen ska lämnas utanför” vilket innebär att 

arbetet måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har 

sämst förutsättningar. Agenda 2030 slår också fast att jämställdhet mellan kvinnor och män 

är en förutsättning för att nå alla hållbarhetsmål och att arbetet med agendan därför måste 

ha ett integrerat jämställdhetsperspektiv.

Den ekonomiska dimensionen
Det finns sedan länge regler att kommuner ska hushålla med sina resurser och sträva efter 

att få ut så mycket som möjligt av varje använd krona. Kommunallagen beskriver bland 

annat att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning och ställer krav på att det finns 

mål och riktlinjer för att resurserna i verksamheterna används till rätt saker och nyttjas på 

ett effektivt sätt. En kommun som jobbar med god hushållning arbetar förebyggande, vårdar 

sina tillgångar och utnyttjar kapaciteten optimalt. En sådan kommun kännetecknas också 

av att den kommunala servicen infriar kommuninvånarnas behov och förväntningar. Som 

allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv måste 

bära kostnaderna för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen generation ska 

behöva betala för det som tidigare generationer har förbrukat. 
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Målsynergier och målkonflikter
De 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030 är integrerade och beroende av varandra. 

Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom 

samtliga områden för att Agenda 2030 ska kunna uppnås. Detta innebär att det finns både 

synergier och konflikter i målen. Därför är det holistiska synsättet så viktigt. Ett uppfyllt mål 

ger bättre förutsättningar att uppnå ett annat. Om fler människor till exempel får tillgång 

till rent vatten och sanitet (mål 6), skapas bättre förutsättningar för att människor ska få en 

bättre hälsa (mål 3). Genom förbättrad hälsa kan fler barn ta sig till skolan och få utbildning 

(mål 4) och därmed kan fler få jobb och fattigdomen kan minska (mål 1).

Agenda 2030 tar med sina delmål upp vad som ska göras. Det är upp till varje land, organisa-

tion eller företag att komma fram till hur. Ledarskap på nationell, regional och lokal politisk 

nivå är helt avgörande. Att hantera målkonflikter är en del av det politiska ledarskapet. Ett av 

syftena med Agenda 2030 är att lämna stuprörstänkandet (Lindgärde, 2018).

Genomförande av Agenda 2030
Kommuner är centrala aktörer i genomförandet av Agenda 2030 då många delar av välfärds-

uppdraget ligger i linje med intentionerna i Agenda 2030. Partnerskap mellan samhällets 

olika aktörer på olika nivåer är en förutsättning för att nå de globala målen och kommuner, 

regioner, civilsamhället, statliga myndigheter, näringslivet och forskningen har ett gemen-

samt ansvar för genomförandet tillsammans med den enskilde medborgaren. Partnerskap 

som en förutsättning i genomförandet gäller likväl globalt och nationellt som regionalt och 

lokalt.

Agenda 2030 har fått stort genomslag i flera kommuner och regioner. Enligt en rapport 

från Statskontoret använder 70 procent av kommunerna och regionerna Agenda 2030 som 

ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling. Agendans holistiska och integrerade syn på håll-

bar utveckling ligger väl i linje med det synsätt och det arbete som ska bedrivas i kommuner. 

Resultat för Sverige
SCBs sammanställning för år 2019 om hur Sverige klarar att genomföra agendan visar att 

förutsättningarna är goda och att Sverige ur ett internationellt perspektiv är rankat som 

det bästa eller näst bästa landet i världen på att uppfylla målen. Utmaningar som SCB 

framhåller för Sveriges del är att ojämlikheten på det ekonomiska området inte minskar, 

och förhållandet är detsamma när det gäller hälsa, boende och risken att utsättas för våld. 

Ojämlikheten mellan grupper ökar på några områden. Det är fortfarande svårt att se att de 

nationella miljömålen kommer att kunna uppnås i någon större utsträckning. Likaså är  

målet om hållbar produktion och konsumtion svårt att nå för Sveriges del. Slutligen så 

minskar inte våld och kränkningar och fler unga utsätts för mobbning (SCB, 2019). 
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Resultat för Sverige
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Mål 1
Ingen fattigdom

Sammanfattning
Mål 1 handlar om att motverka fattigdom och den brist på makt, inflytande, hälsa, socialt 

skydd och säkerhet som blir konsekvensen. I Värnamo kommun har vi en fungerande 

samverkan mellan näringsliv, offentliga myndigheter, civilsamhälle och kommun vilket 

gynnar möjligheterna till inkludering. Vi arbetar med individanpassade åtgärder för 

personer som står långt från arbetsmarknaden för att minska tiden i utanförskap. Dock 

finns det fortsatt utmaningar i att synka arbetsmarknadens krav med rätt insats för rätt 

individ i rätt tid.

Fattigdom handlar inte bara om inkomst utan också om brist på makt, inflytande, 
hälsa, socialt skydd och säkerhet. Målet tar upp vikten av att säkerställa att alla har 
lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark samt till-
gång till arv, naturresurser och finansiella tjänster. Att leva i fattigdom påverkar hela 
livssituationen. Utrikesfödda, personer med kort utbildning, barn till ensamstående, 
personer med funktionsnedsättning, ensamstående kvinnor med barn samt kvinnor 
utan pension riskerar i större omfattning än andra i samhället att hamna i ekonomisk 
utsatta situationer (SOU, 2016).

Sverige har ingen officiell nationell definition av fattigdom. Ett mått som ofta 
används för att mäta fattigdom i Sverige är andelen av befolkningen som har dis-
ponibla inkomster lägre än 60 procent av den nationella medianinkomsten (relativ 
fattigdom). I Sverige lever 14 procent av befolkningen under den gränsen, vilket kan 
jämföras med 24 procent i EU (SCB, 2017). Det är betydligt vanligare med ekono-
misk utsatthet bland utrikesfödda än bland personer födda i Sverige (CSB, 2020). I 
Sverige ökar inkomstskillnader och fler lever i relativ fattigdom. I en internationell 
jämförelse har Sverige ett väl utbyggt välfärdssystem och en hög levnadsstandard. 
Ändå lever två procent i Sverige i allvarlig materiell fattigdom, enligt EU:s defini-
tion, medan genomsnittet för EU är 6 procent. Den inkomstrelaterade ojämlikheten 
har ökat mer i Sverige än i något annat OECD-land sedan 1990. För kommunerna 
innebär en stor andel hushåll med ekonomisk utsatthet ökade kostnader för försörj-
ningsstöd. Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll kan få problem med skolgång 
och svårt att utöva fritidsintressen vilket kan leda till både utanförskap och utåtage-
rande. Personer som lever i ekonomisk utsatta situationer har dessutom sämre hälsa.

Sverige står inför svårigheter med personalförsörjning och för att klara detta be-
höver så många som möjligt komma in i arbetslivet. Bland inrikes födda som saknar 
gymnasieutbildning är arbetslösheten 8.7 procent medan den bland utrikesfödda som 
saknar gymnasieutbildning är 43.2 procent (SCB). Samtidigt visar en rapport från 
Arbetsförmedlingen att endast 5 procent av arbetena på den svenska arbetsmarkna-
den kräver en kortare utbildning eller introduktion. Etableringen på arbetsmarknaden 
tar längre tid för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män (Arbetsförmed-
lingen, 2020). Samtidigt har det visat sig att utrikes födda kvinnors etablering har 
betydelse för arbetsmarknadsetableringen bland deras barn, främst döttrar, som föds 
i Sverige.
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En av Värnamo kommuns största styrkor är arbetet med integration, här finns en 
välfungerande mottagning för nyanlända, både gällande anvisning och kvot, vilket 
möjliggör etablering i samhället och därmed bättre möjlighet till egen försörjning.

Vi erbjuder också arbetsmarknadsprogram med individanpassade åtgärder för att 
möjliggöra att den enskilde snabbare kommer i sysselsättning.

Etablerade program för att minska avståndet till den reguljära arbetsmarknaden har 
etablerats (IPS).

Att införa heltid som norm har gett möjligheter för fler att komma i arbete, exem-
pelvis inom omsorgen och måltidsservice.

Värnamo kommuns utmaningar

Hoten mot arbetsmarknaden är flera. Om Arbetsförmedlingens uppdrag ändras fram-
över kan detta belasta kommunen och påverka vår roll till arbetsmarknaden. En ökad 
socioekonomisk segregering skulle öka vissa gruppers avstånd till arbetsmarknaden 
och dessutom skapa en mindre rörlighet.

Följdeffekter av pågående pandemi kan komma att synas i lång tid framöver, både 
på arbetsmarknaden och med hemmasittare i skolan efter distansundervisningar. En 
allt mer segregerad skola kommer bland annat att synas i skolresultat och sedermera 
möjligheterna på arbetsmarknaden. Flera utmaningar finns inom möjligheterna till 
vidareutbildning. Kompetenslyft är oftast, för individen, korta insatser och är svårt 
att integrera efter principen ”lära för (yrkes)livet” och kompetenshöjande insatser 
är ofta beroende av statliga medel. En svaghet i Värnamo kommun är att det saknas 
lokala utbildningsinsatser för kompetens kopplat till behov, alltså skräddarsydda 
språkkurser, språklotsar efter modell av VO College etcetera.  

Ett eventuellt bredare ansvar som arbetsgivaraktör saknas i kommunens målstyr-
ning och går eventuellt på tvärs med (budget för) kvalitetsmål och ekonomiska mål.

Värnamo kommuns styrkor

En allt mer segregerad 
skola kommer bland annat 
att synas i skolresultat och 
sedermera möjligheterna 
på arbetsmarknaden.

En av Värnamo kommuns 
största styrkor är arbetet 
med integration.
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommuner kan bäst identifiera människor som lever i ekonomisk utsatthet och har 
möjligheter att arbeta förebyggande så att så få som möjligt hamnar utanför samhäl-
let. Framförallt är det viktigt att lära sig språket och klara skolan för att komma in på 
arbetsmarknaden.

• Arbeta med att differentiera arbetsuppgifter så att allas kompetens kan komma 
till sin rätt.
• Samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringsliv och civil-
samhället för att anpassa lokala satsningar både internt och externt med snabb-
spårsutbildningar för att möjliggöra att fler kommer i arbete.
• Säkerställ tillgång till öppen förskola, idrottsföreningar och kultur. Detta är 
särskilt viktigt för barn som lever i risk för ekonomisk utsatthet och fattigdom. 

Samband med andra mål

Att leva i fattigdom innebär ofta en brist på grundläggande behov och förutsättning-
ar. Ojämlikheterna är stora och har inverkan på de livsval individen har möjlighet 
att göra. För att klara ett arbetsliv och få en egen inkomst behövs grundläggande 
kunskaper som att kunna läsa, skriva och få tillgång till utbildning (mål 4). Att ha en 
utbildning ökar möjligheterna att få ett arbete (mål 8). Att ha ett arbete skapar bättre 
förutsättningar för en god hälsa (mål 3) och att kunna ha egen bostad (mål 11) vilket 
bidrar till målet om inkludering och minskad ojämlikhet (mål 10).

10

Mål 1 Ingen fattigdom 2016 2017 2018 2019

N02904 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (procent) 6,2 5,9 4,7 

N31816 Vuxna biståndsmottagare med långarigt ekonomiskt bistånd 

 andel (procent) av befolkningen 0,8 0,5 0,5 0,6

Nyckeltal
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Plats för egna funderingar
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Mål 2
Ingen hunger

Sammanfattning

Mål 2 handlar om att ingen ska lida av hunger eller felnäring och att vår livsmedels- 

försörjning ska tryggas. I Värnamo finns både hunger och ohälsa kopplat till mat men 

möjligheter att arbeta både förebyggande och tillsammans med regionen finns, även om 

samhällstrenden är svår att påverka lokalt. Främsta möjligheten är inom äldreomsorgen 

och inom skolan där det både i skolmatsalen och klassrummet kan skapas vanor och 

värderingar. Inom köken behövs kompetens och kreativitet för att arbeta brett men rekry-

tering av personal är en utmaning. Kommunens möjligheter att påverka livsmedelsför-

sörjningen är främst genom krav i upphandling och mål om svekologiska livsmedel men 

nuvarande finansieringsmodell inom måltidsservice hindrar krafttag. 

Mål 2 handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få tillgång 
till bra och näringsriktig mat. Hunger och felnäring är världens största hälsorisk. 
Barn, flickor i puberteten och gravida kvinnor löper störst risk för svält och undernä-
ring (UNRIC). Det finns tillräckligt med mat i världen för att alla ska kunna äta sig 
mätta, men resursera behöver omfördelas och den mat som produceras behöver tas 
till vara bättre. 

I målet anges att tryggad livsmedelsförsörjning ska uppnås och ett hållbart 
jordbruk ska främjas. Livsmedelsproduktionen ska bli motståndskraftigare mot de 
extrema väderförhållanden som följer av klimatförändringarna och bidra till att 
upprätthålla ekosystemen. 

I Sverige är det inte hunger och undernäring som är de största utmaningarna, 
istället är det ohälsosamma matvanor. Fetma fortsätter att öka och är vanligare bland 
äldre och bland människor med sämre socioekonomiska förhållanden. Även under-
näring bland äldre är ett problem som förutom det fysiska lidandet ökar risken för 
svårläkta sår, infektioner och fallskador. Ätstörningar utgör också ett problem som 
ger allvarliga hälsoproblem (Kunskapsguiden). 

Inom jordbruket finns utmaningar att öka självförsörjandegraden och den ekologis-
ka produktionen. Det är också en utmaning för svenska livsmedel att stå sig på den 
europeiska och internationella marknaden. 
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Vad gäller livsmedelsförsörjning så är Värnamo som geografisk yta betraktad stora 
ytor sjö med gott fiskebestånd och relativt god tillgång till vatten för bevattning och 
mångfacetterat jordbruk för självförsörjning. Den regionala livsmedelsstrategin häv-
dar att det sammantaget finns mycket goda förutsättningar för ökad hållbar livsmed-
elsproduktion och en starkare livsmedelskedja i länet.

Hälsosam Uppväxt i Värnamo (HUV) är ett projekt som gett erfarenheter, organi-
sation och medvetenhet kring fetma och kost för barnen ur bland annat ett samhälls-
medicinskt perspektiv. Genom projektet och dess fortsättning i linjeorganisationen 
finns ett politiskt stöd för att förändra samhälleliga förutsättningar för att nå energi-
balans och näringsriktig kost till barn. För att förebygga bland annat ohälsosamma 
kostvanor finns Hälsocenter, ett samverkansarbete mellan Värnamo kommun och 
vårdcentralerna i kommunen där dialog och coachning sker mot kommuninvånare 
från 18 år.

Värnamo kommun har en väl fungerande Måltidsservice som med ett gemensamt 
arbetssätt följer måltidspolicyn. Det finns tydliga processer för näringsberäkning av 
skolmåltider och måltider för äldre. Det finns också en tydlig prioriteringsordning 
för upphandling av livsmedel med tillskrivna riktade medel. Inköp av livsmedel 
omsätter stora belopp och är ett intresse för både upphandling- och servicenämnd. 
Modiga och kompetenta upphandlare har skapat klimatsmarta avtal med bra villkor 
hos lokala entreprenörer.

Värnamo kommuns utmaningar

Värnamo kommun riskerar jordbruket att försvåras vid ökad frekvens av översväm-
ningar, skyfall och värmeböljor samt om bebyggelse tillåts på produktiv åkermark. Be-
gränsningar i livsmedelsproduktionen är något som hotar kommunens satsning på mer 
närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel. Om övergång till mer ekologisk 
odling och icke fossila fordon inom jordbruket samt annan teknik på kort sikt upplevs 
bökig och dyr hotas dessutom omställningen. En förändring på den globala marknaden 
ställer också krav på annorlunda måltidsplanering (exempelvis använda matvete istället 
för ris). Förändrade livsmedelsavtal kan medföra större kostnader. En orolig global 
livsmedelsmarknad kan också påverka våra möjligheter att importera mat. 

Andelen med fetma i Sverige har ökat från 12 procent 2007 till 16 procent 2018. 
Ökningen är störst bland de med kort utbildning och att andelen med fetma är lägst i 
storstadsregionerna. Majoriteten av Värnamos män i vuxen ålder är överviktiga eller 
har fetma. Ytterligare ökade klassklyftor skulle driva på utvecklingen av hälsoskill-
nader. Marknadskrafternas lobbyingorganisationer för onyttiga hälsoval såsom mättat 
fett och socker hindrar att till exempel sockerskatt och sänkta priser på frukt och grönt 
inte införs. Långvarig pandemi eller annan orsak som hindrar barn att gå till skolan kan 
påverka möjligheten att få näringsriktig skolmat.

Nuvarande finansieringsmodell inom måltidsservice innebär begränsade resurser för 
verksamhetsutveckling, hindrar kreativitet, flexibilitet och försvårar bland annat möj-
ligheten att avancera i prioriteringsordningen närproducerade, svenska och ekologiska 
inköp då denna medför ökade kostnader. Svårigheter finns att både rekrytera personal 
med önskvärd kompetens och att bibehålla kompetens på alla nivåer i organisationen. I 
ett led av att vara en attraktiv arbetsplats behöver vi hitta sätt att låta medarbetare växa 
i organisationen och på så sätt vilja stanna kvar. Det finns också utmaningar i att se vil-
ka riktade utbildningsinsatser som krävs inom personalstyrkan i köken. När det gäller 
måltidernas betydelse saknas arenor för samarbeten och utvecklingsmöjligheter. 

Värnamo kommuns styrkor

En förändring på den 
globala marknaden ställer 
också krav på annorluna 
måltidsplanering.

Modiga och kompetenta 
upphandlare har skapaet 
klimatsmarta avtal med 
bra villkor hos lokala 
entreprenörer.
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommuner är viktiga aktörer och ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som 
påverkar befolkningens hälsa genom hela livet. Främjandet av hälsosamma matvanor 
finns inom många områden och nivåer där kommuner kan agera i såväl skola, vård 
och omsorg. Kommunernas ansvar för kontroll av livsmedelshanteringen innebär 
också att matens kvalitet säkras. Kommuner äger dessutom egen jordbruksmark och 
arrenderar till lantbrukare.

• Arbeta för bättre vattenkvalitet och bevarande av viktiga jordbruksmarker
• Satsa på arbete med livsmedelsstrategier och landsbygdsutveckling för att 
trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jordbruk.
• Satsa på landbaserad odling av fisk och grönsaker
• Anordna rehabträdgård kanske via socialt företag där skörden går till soppkök 
eller motsvarande. 
• Uppmuntra och möjliggöra stadsodling, till exempel gröna väggar och tak. 
Stimulera delningsekonomi kring plantor, köksträdgårdar och fallfrukt (även 
från kommunens mark). 
• Öka fokus på miljöfrågor som kan ge möjligheter till utveckling och en större 
satsning på hållbart jordbruk.
• Kartlägg tillgång till näringsriktig mat över dygnet för barn i socioekonomiskt 
svaga grupper samt matsituationen vid förskolor årligen. 
• Utveckla samarbetet med kommunernas kostråd och på så sätt skapa synergier 
som gynnar flera kommuner. Satsa på lokalproducerat och byt till råvaror som 
tillverkas nära.
• Fortsätt satsa på utvecklingsarbetet avseende matsvinnet. 
• Sök projektmedel för verksamhetsutveckling.
• Öka interaktionen mellan kök och slutkund.
• Marknadsför nyckelhål som symbol samt införa nyckelhålsmärkta måltider. 
• Skapa trivsamma måltidssituationer inklusive byggd miljö för att öka matro 
och matlust.
• Kompetensutveckla och öka matglädjen hos medarbetare, kunder och andra 
målgrupper.
• Öka engagemang för hälsosam mat. Exempel på detta är att skapa event och 
uppmuntra till diskussion och spridning kring näringsriktiga måltider från andra 
kulturer, stötta barn att själva ta initiativ för att stötta kompisar, uppmuntra pen-
sionärsföreningar att stötta äldre äldre i kostsituationer och erbjuda kommunalt 
anställda med förhöjd risk för sjukdom och död på grund av för högt midjemått 
eller bukhöjd att delta i viktväktargrupp på betald arbetstid. 

Samband med andra mål

Ingen hunger och tillgång till näringsriktig mat är en mänsklig rättighet (mål 10) 
och en grundläggande förutsättning för att uppnå alla andra mål i Agenda 2030. 
Näringsrik kost är inte minst avgörande för hälsa och välbefinnande (mål 3), för 
att orka prestera i arbete och skolan och för att ta till sig utbildning (mål 4). Vatten 
är en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och det är därför nödvändigt 
att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet (mål 6). Klimatpåverkan (mål 13) 
leder till påfrestningar och allvarliga konsekvenser för livsmedelsproduk-tionen. 
Samtidigt bidrar jordbruket till ökade klimatutsläpp, framförallt från metan från djurs 
matsmältning och av lustgas från jordbruksmark, vilket ger en ökad övergödning och 
en negativ påverkan på vattenkvaliteten (mål 6 och 14) samt en utarmning av den 
biologiska mångfalden (mål 15). Det är därför avgörande att uppnå mer hållbara livs-
medelsproduktionssystem.
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Mål 2 Ingen hunger 2016 2017 2018 2019

U01411 Invånare med fetma, andel (procent) - - - -

N00403 Ekologiskt odlad åkermar, andel (procent) 15 14 13 16

Nyckeltal

Plats för egna funderingar
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Mål 3
God hälsa och välbefinnande

Sammanfattning
Mål 3 handlar om folkhälsa och att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv. Den sammanväg-

da bedömningen av nyckeltal och analys gör att Värnamo befinner sig i en god position ur 

ett internationellt perspektiv men att ytterligare fokus kan sättas på de områden där det 

finns en oroväckande trend nationellt, oavsett vår ranking i landet. Att andelen långtid-

sjukrivna till 40 procent har psykisk sjukdom gemensamt kan vara skäl till oro och kom-

pletterande nyckeltal för att identifiera den psykiska (och fysiska) hälsan hos skolungdom, 

unga och äldre i kommunens omsorgsinsatser behövs för att tillämpa insatser med syfte 

att identifiera förebyggande åtgärder.

Mål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv, oavsett ålder, 
bakgrund och socioekonomisk situation. God hälsa är grundläggande för människors 
möjligheter att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv.  
Samtidigt är hälsan ett resultat av hur det går i skolan, vilken sorts arbete, vilka för-
sörjningsmöjligheter och vilka slags liv människor har och kan leva. Ju sämre social 
och ekonomisk situation, desto sämre hälsa och större konsekvenser av ohälsa. Det 
påverkar människors möjlighet att delta i samhället och bidra till utvecklingen. Ökad 
jämlikhet i hälsa är därför en förutsättning för ett långsiktigt socialt hållbart samhälle 
med mindre sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och mindre behov 
av vård och omsorg. I fokus är framförallt det hälsofrämjande arbetet som stärker 
människors tilltro till sin egen förmåga. Att arbeta för en bättre folkhälsa handlar om 
att förbättra de sociala och ekonomiska livsvillkoren samt människors omgivande 
livsmiljöer. Folkhälsoarbete handlar också om att förebygga problem som fallskador 
eller frånvaro i grundskolan.

Sverige har generellt en god folkhälsa. Utmaningen är de stora hälsoskillna¬der-
na mellan olika grupper och kvinnor och män. Hälsofrämjande och förebyggande 
arbete är inte bara en ekonomisk nödvändighet utan ett strategiskt val för att klara 
framtidens välfärd. Ett sätt att hushålla med samhällets gemensamma resurser. En 
god och jämlik hälsa är ett mål för ett hållbart samhälle medan hälsa är en resurs för 
individen. Var och en har ansvar för sin hälsa medan kommuner och regioner, enligt 
flera lagar, har ansvar för att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande.

Dödligheten i covid-19 var under våren 2020 högre bland låginkomsttagare, för 
människor som immigrerat från låginkomstländer, för lågutbildade och ogifta äldre.
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I Värnamo kommun finns ett stort fokus på förebyggande insatser som Hälsocen-
ter (samverkan med vårdcentralerna för fysiska aktiviteter på recept), fritidsgård, 
Jobbcenter, fältverksamhet, ungdomskurator, medlare och preventionsfokus i nya 
organisationen på omsorgen. TSI- samverkan finns mellan socialtjänst och skola för 
att fånga upp ohälsa i tidigt skede och sätta in rätt insatser. Fokusprojekt/initiativ 
som etablering av rekreationsplatser, hygienarbete, fallskadeprevention, ökat fokus 
på närvaro i skolan med flera har gett bra effekt. Informations-projekt om ungdoms-
mottagning och för att förebygga droger finns i åk 8.

Inom medborgarförvaltningen behandlas familjer och enskilda för att komma 
tillrätta med problematik som kan ligga till hinder för utveckling och välbefinnande 
(omfattar en mängd olika behandlingsinsatser). Det finns också arbetsmarknadspro-
gram med individanpassade åtgärder för att möjliggöra att den enskilde snabbare 
kommer i sysselsättning, vilket också är en friskhetsfaktor. Arbetet med kontaktper-
son och kontaktfamilj gör att den enskilde undviker känslan av ensamhet och ökar 
möjligheten till socialt sammanhang. Det finns även en föräldrastödsutbildning för 
utökad möjlighet till ett bättre föräldraskap och en bra samverkan finns med regio-
nen (Familjecentralen Mödrahälsovård, BVC, Öppen förskola, socionom). 

Det finns ett hälsoengagemang hos medarbetare, en hälsopartner finns anställd och 
ett aktivt arbete sköts av folkhälsoinspiratörer. 

Värnamo kommuns utmaningar

Flera trender i dag hotar den allmänna folkhälsan i Värnamo, bland annat den ökade 
socioekonomiska segregeringen, stillasittandet arbetsliv och fritid och minskande en-
gagemang inom föreningsliv och civila organisationer som i sin tur sätter större krav 
på offentlig verksamhet att organisera hälsofrämjande insatser. Den ökad psykiska 
ohälsan är en hotfull trend i sig och innehåller dessutom könskillnader i hur det yttras, 
uppstår och bemöts. Ökande behov av kompetens gör att vi lider brist på personal. 
Följdeffekter av pågående pandemin är både direkta hälsoeffekter men påverkar också 
redan pågående insatser och projekt som måste starta om: gruppaktiviteter inom till 
exempel Hälsocenter och dagverksamhet har stoppats. 

Värnamo kommun har få förvaltningsgemensamma och långsiktiga aktiviteter och 
utvecklingsmål (till exempel hälsopromoverande- och preventivt arbete eller arbete 
med enskilda i drogproblematik och psykiska svårigheter där oftast investeringar 
hämtas hem på längre sikt och får effekt i ”annans” budget). Detta medför att investe-
ringar riskeras att ses som kostnader under besparingscykler och blir lätt hotade om de 
enbart ligger under en nämnds ansvarsområde. Det finns inga krav på ökad samverkan 
och det saknas stödjande strukturer i organisationen. Parallella projekt för stärkt hälsa 
drivs ibland utan förvaltningsgemensam planering och målsättning. Det råder brist på 
riktade förvaltningsövergripande praktiskt gemensamma projekt. Kartläggningar och 
utredningar som görs följs inte upp och åtgärdas enligt förslag. Folkhälsovetenskaplig 
kompetens och tjänster för kommunövergripande arbete saknas i organisationen. Det 
är inte ovanligt att kommuner i Värnamos storlek har en folkhälsostrateg eller liknan-
de, men hälsofrämjande arbete borde kunna drivas tydligare i alla förvaltningar. 

Det finns svårigheter att omvandla kvalitetshöjande projekt inom hälsa till syste-
matiskt kvalitetsarbete som följs i uppdaterade rutiner för omsorgen, till exempel 
avvikelsehantering, Lex Sarah-hantering, arbete för minskad psykisk ohälsa. Det råder 
också en kompetensbrist då fler insatser måste hanteras inom etablerade strukturer, till 
exempel socialpedagoger i skola, ökade krav på vård och rehab-arbete inom omsorg 
med mera.

Värnamo kommuns styrkor

Det är inte ovanligt att 
kommuner i Värnamos 
storlek har en folkhälso-
strateg eller liknande.

I Värnamo kommun
finns ett stort fokus på 
förebyggande insatser.
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som påverkar 
befolkningens hälsa genom hela livet. Det handlar om hur skolan och den socia-
la omsorgen fungerar och om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det 
handlar även om i vilken mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett 
kön, bakgrund eller socioekonomisk situation. Genom tillsyn av lokaler och verk-
samheter är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarig för förebyggande 
hälsoskyddsarbete. 

• Arbeta med fokus på barn och unga i hela organisationen. Att tidigt stimulera 
utveckling och inlärning har stor betydelse för hälsan även i vuxen ålder.
• Skapa trygga och aktiverande skolmiljöer med goda relationer mellan barn och 
vuxna.
• Möjliggör kultur- och fritidsaktiviteter som främjar både god hälsa och psy-
kiskt välbefinnande för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar och utrustning. 
• Satsa på olika former av mötesplatser bland äldre för att bryta isolering och 
öka känslan av delaktighet.  
• Skapa förutsättningar för säkra gång- och cykelvägar i den fysiska planeringen.
• Anpassa åtgärder utifrån de som har störst behov, så att åtgärderna verkligen 
når alla. 
• Öka förståelsen för behovet av samverkan och regional beredskap, till exempel 
i kriser och i samverkansvinster.
• Utveckla det påbörjade folkhälsoprojektet i teknisk förvaltning och initiativ 
inom skola och andra förvaltningar med fokus på psykisk hälsa / bryta isolering. 
• Integrera förvaltningsgemensamma projekt i gemensamma mål, till exempel 
med utgångpunkt i Agenda 2030. 
• Att alla sträcker sig två centimeter utanför sitt ”grunduppdrag”.

Samband med andra mål
Hälsan påverkas av omgivande livsmiljöer och de livsvillkor i samhället under vilka 
människor föds, växer upp, arbetar och åldras. Detta påverkar även val av levnads-
vanor där främjande av rörelse och idrott är viktiga delar. Hälsa handlar alltså inte 
bara om sjukvård, utan om hur samhället i stort påverkar hälsan. Mål 3 har därför en 
direkt eller indirekt koppling till samtliga 17 mål, som belyser underliggande orsaker 
till ohälsa och de systemfrågor som har med hälsa att göra.

Några av de mest grundläggande faktorerna för god hälsa är ekonomisk och social 
trygghet, framtidstro och känslan av sammanhang. Mål som bidrar till detta är exem-
pelvis minskad fattigdom, utbildning, arbete, trygga städer, ett bra klimat och inklu-
derande samhällen (mål 1, 4, 8, 11, 13, 16). God hälsa är samtidigt en förutsättning 
för flera mål, exempelvis lärande (mål 4). Elevers hälsa och skolresultat är starkt 
sammankopplade . Låga grundskolebetyg har också starkt samband med framtida 
psykosociala problem

Hälsan och förutsättningarna för god hälsa är dock ojämlikt fördelad i befolkning-
en. Utmaningen att minska ojämlikheten återspeglas i målen kring jämställdhet och 
jämlikhet (mål 5 och 10). Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många 
natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv och för att 
stärka den psykiska hälsan och immunförsvaret (mål 15).
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Mål 3 Hälsa och välbefinnande 2016 2017 2018 2019

U01405 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (procent) - - - -

N00925 Medellivslängd kvinnor, år 84,4 84,3 84,1 84,3

N00923 Medellivslängd män, år 81,0 81,0 80,7 80,5

N74811 Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom

 samt beteendestörningar, andel (procent) 39,7 36,8 40,5  

U20462 Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 3 110 2 897 2 882 3 004

N00404 Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 280,1 292,9 278,3 284,6

Nyckeltal

Plats för egna funderingar
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Mål 4
God utbildning för alla

Sammanfattning

Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet 

och främja ett livslångt lärande för alla. Ett intensivt arbete har de senaste åren gjorts för 

att analysera undervisningen då måluppfyllelsen har haft en negativ trend. Genom att 

satsa på det systematiska kvalitetsarbetet och ta fram utvecklingsområden har positiva 

resultat nåtts våren 2020. Tryggheten är hög bland eleverna i alla verksamheter, vilket är 

en god förutsättning för att lyckas bra i skolarbetet. Ett vidare arbete behöver göras för 

bibehålla fokus på tillgänglig undervisning och även stödet till de elever som är i behov 

av extra insatser. Att säkerställa lokaler av god kvalitet är också viktigt för att få till ett bra 

arbete både kring arbetsmiljö, måluppfyllelse och trygghet.

Utbildningsmålet handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning 
av god kvalitet och främja ett livslångt lärande för alla. Utbildning är en mänsklig 
rättighet och utgör grunden för ett samhälle byggt på jämlikhet, tillväxt, välstånd 
och hållbarhet med ett ansvarsfullt medborgarskap. För ett lands utveckling är det 
särskilt viktigt med satsningar på flickors och kvinnors skolgång. Utöver sociala 
fördelar innebär investeringarna också enorma ekonomiska vinster. Studier visar 
på betydelsen av lyckad skolgång som den starkaste skyddsfaktorn för framtida 
välstånd och hälsa. Tvärtom visar en misslyckad skolgång på ett mycket starkt 
prediktionsvärde för framtida problem som exempelvis arbetslöshet, kriminalitet och 
ohälsa. Skolgångens betydelse är av särskild vikt för individer från grupper i utsatta 
socioekonomiska förhållanden. 

I Sverige har den socioekonomiska bakgrundens betydelse för elevers resultat i 
skolan ökat. Ett fenomen som tilltagit inom skolvärden är även att pojkar som grupp 
tenderar att prestera sämre i skolan. Pojkars betydligt sämre skolresultat ökar risken 
att inte kommer in på arbetsmarknaden eller på önskat program på högskolan. Er-
farenheter visar att samma framgångsfaktorer som gäller för att lyfta vissa elevgrup-
per gäller för alla elever. Det finns inga enkla, snabba lösningar – framgång kräver 
långsiktighet, helhetsperspektiv och fokus på skolans inre arbete. 
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Värnamo kommun har idag en relativt hög behörighetsnivå bland sina pedagoger 
(bortsett från fritidshemmet) och har jobbat intensivt och framgångsrikt med att 
skapa små barngrupper i förskolan.

Gymnasiet erbjuder ett brett utbud av program och Vuxenutbildningen erbjuder en 
flexibilitet och lösningsinriktad utbildning utifrån den vuxenstuderandes behov och 
möjligheter.

Kulturskolan erbjuder alla barn möjligheten att tidigt i livet testa olika typer av 
kulturuttryck och är så pass populär att de idag inte kan ta emot alla de elever som 
önskar delta i deras aktiviteter.

Värnamo kommuns utmaningar

Värnamo kommun saknar idag kompetens för att kunna möta alla elever utifrån sina 
behov. Vi ser en stor ökning av krav på att anpassa undervisningen och då behövs 
mer kompetens för att kunna göra detta.  

För att öka måluppfyllelsen bland våra barn och elever behöver vi bli mer medvet-
na om vad det är som brister/saknas i undervisningen för att kunna utveckla den. Vi 
behöver genomföra en djupare analys av undervisningen och se vilka insatser som 
ger mest effekt.

Kommunen har flera små skolor med under 100 elever, små skolor har många 
utmaningar som behöver säkras för elevens skolgång. Först och främst är de väldigt 
kostnadsdrivande, men det är också en utmaning att säkerställa behöriga pedagoger 
i alla ämnen där eleverna har möjlighet att samarbeta med olika individer samt att 
det i det sociala samspelet är få individer att skapa relation med som inte alltid är 
positivt. 

Rekryteringsbehovet kommer att vara stort framöver, då lärare är ett bristyrke 
kommer det att bli svårt att behålla den behörighetsnivå vi har idag. Idag går drygt 
300 elever i tillfälliga lokaler, detta påverkar framför allt de gemensamma ytorna 
och skolgårdarna där den psykosociala miljön påverkas negativt. Lokalförsörjning är 
ett stort hot inom hela verksamheten. 

Även om nya elever alltid är trevligt så ökar sällan elevantalet på en skola så pass 
mycket att en ny klass behöver skapas, vilket innebär att elevgrupperna ökar och det 
blir svårare att se varje elevs behov. 

Värnamo kommuns styrkor

Värnamo kommun har  
i dag en relativt hög 
behörighetsnivå bland 
sina pedagoger.
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Målet för utbildningssystemet i Sverige är att främja ett livslångt lärande, lägga 
grunden för ett gott arbetsliv och bidra till ett aktivt medborgarskap. I förskola och 
fritidshem tillkommer även omsorgsuppdraget. Omfattningen är från förskola till 
vuxenutbildning och eftergymnasiala studier. Det svenska utbildningssystemet vän-
der sig till alla, oavsett kön, socioekonomi, funktionsnedsättning eller var man bor i 
landet och har därmed unika möjligheter att verka kompensatoriskt utjämnande. 

• Organisera undervisningen och vilka kompetenser som finns i skolan. Här finns 
en kultur som är svår att ändra på men möjligheterna finns om man är villig att 
göra jobbet. 
• Satsa mer på det systematiska kvalitetsarbetet som börjat komma igång i 
hela verksamheten. Detta skapar möjligheter till att bli mer medveten om vilka 
utvecklingsområden som behöver arbetas med i större utsträckning för att öka 
elevernas måluppfyllelse. 
• Analysera resultat för att hitta de elever som saknar enstaka ämnen för att bli 
behöriga till gymnasiet. 

Samband med andra mål

Kompetens som kommer av god utbildning är en förutsättning för allt utvecklings- 
och förändringsarbete och är en förutsättning för alla andra mål. Skolan är den vik-
tigaste skyddsfaktorn för individen och i förlängningen för samhället i stort. Främst 
utifrån att välbefinnande och hälsa (mål 3) påverkar förutsättningar för näringslivet 
och samhällsutvecklingen generellt (mål 9).

En god utbildning skapar bra förutsättningar för att få ett arbete vilket i sin tur 
främjar ekonomisk tillväxt (mål 8) och ger minskad fattigdom (mål 1) samt bidrar till 
jämställdhet (mål 5).
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Mål 4 God utbildning för alla 2016 2017 2018 2019

N11800 Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (procent) 87 87 86 87

N15428 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,

 hemkommun, andel (procent) 88,3 88,3 85,9 78,2

N15533 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar,

 andel (procent) 80,2  86,1

N17461 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun,

 andel (procent) 68,8 70,3 71,4 67,7

N17434 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller

 studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,

 hemkommun, andel (procent) 85,1 85,7 86,8

N01982 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning,

 andel (procent) 30,8 31,3 31,8 32,3

Nyckeltal
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Plats för egna funderingar
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Mål 5
Jämställdhet

Sammanfattning

Mål 5 handlar om en rättvis fördelning av makt och resurser mellan män och kvinnor.  

Utvecklingen går på rätt håll men fortfarande ligger Värnamo kommun sämre till jäm-

fört med andra kommuner. Då jämställdhet handlar mycket om normer och vanor är vår 

rådighet främst inom den egen organisationen. Vi behöver bli bättre på att både prata 

om jämställdhet och agera jämställt. Utvecklingspotential finns i rekryteringen där vi ser 

att kvinnor har chefspositioner inom traditionellt kvinnliga yrken och män för traditionellt 

manliga yrken. Kvinnor är också i högre grad ansvariga för fler anställda. Ett medvetet 

arbete behövs för att fördela positioner med makt och resurser och fokusera på att skapa 

blandade arbetsplatser ur ett könsperspektiv.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt och resurser mellan män och 
kvinnor. I ett jämställt samhälle har kvinnor och män samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet mellan kvinnor och män är 
en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet också en fråga 
om kvalitet, effektivitet och god hushållning med knappa resurser. Kvinnor och män, 
flickor och pojkar lever under olika omständigheter som inte bara går att förklara 
utifrån deras kön. Alla identifierar sig inte heller med sitt juridiska kön eller passar 
in i normen att vara antingen kvinna eller man. Ensamstående kvinnor med barn är 
ekonomiskt utsatta i betydligt högre utsträckning än ensamstående män med barn. 
Överlag är kvinnor och flickor mer utsatta på flera områden. 

I Sverige har kvinnor ungefär dubbelt så hög sjukfrånvaro som män i samtliga 
sektorer (SKR, 2020 b). Kommuner följt av regioner är de sektorer som har högst 
sjukfrånvaro. I kommuner och regioner finns en hög andel kontaktyrken, vilket 
innebär en ökad risk för sjukskrivningar. Att kvinnorna tar ett större familjeansvar 
är ytterligare en förklaring till skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro. 
Andelen män i välfärden är låg och mindre könsstereotypa studie- och yrkesval  
skulle också ge arbetsgivare tillgång till en bredare rekryteringsbas och ett större 
utbud av kompetens. Med en mer jämställd fördelning av det obetalda hem- och om-
sorgsarbetet, bland annat föräldraledigheten, skulle fler kvinnor kunna arbeta heltid. 
Det skulle minska behovet av nyanställningar inom välfärden och samtidigt leda till 
ökad ekonomisk jämställdhet.
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I Värnamo kommun finns en politisk vilja att utveckla arbetet med Agenda 2030 där 
jämställdhet är ett mål. Det finns stöd i lagstiftning för att årligen göra lönekartlägg-
ning för kommunanställda – vilket ger underlag för dialog.

Internt genererar vi en del könsuppdelad statistik kring de anställda och den mesta 
av Koladas statistik är könsuppdelad (vilken offentlig statistik ska vara). 

Värnamo kommun har jobbar mycket med Rätt till heltid (heltidsresan). En sats-
ning från regeringens håll görs för att höja kompetens kring sexuell och reproduktiv 
hälsa, sexualundervisning, hos alla pedagoger.

Värnamo kommuns utmaningar

Den största svagheten i jämställdhetsarbetet inom Värnamo kommun är det inte 
finns någon gemensam strategi för hur Värnamo kommun ska arbeta brett med jäm-
ställdhet. Det finns ingen utpekad övergripande ansvarig som kan driva ämnet och 
det saknas en centralt placerad kompetens och ett strategiskt styrdokument. Det är 
också tydligt att kvinnor är chefer för traditionellt kvinnliga yrken i kommunen och 
att antalet anställda är högre för kvinnliga chefer. 

Det finns generellt få utmärkelser och priser som uppmärksamma kvinnor och 
även om det i näringslivet blir bättre, är det svårt att hitta förebilder bland kvinnliga 
maktpositioner. Det ser väldigt generiskt vitt och medelålders manligt ut. 

Industrins förändring med färre enkla jobb förhindrar att pojkar med dåliga 
studieresultat kan komma in på arbetsmarknaden. Pojkars studieresultat gör att de 
konkurreras ut till högskolan och speciellt till de universitetsutbildningar de öns-
kar. Unga män som inte kommer in på arbetsmarknaden löper risk för att bli bittra, 
hamnar i missbruk, bli våldsamma och söka sig till kriminell verksamhet med stora 
samhällskostnader som följd. 

En fortsatt ökning av klassklyftorna riskerar att speciellt drabba kvinnors ekonomi 
och hälsa (till exempel avseende ensamstående med barn och fattigpensionärer).

Alla kulturella sedvänjor, normer och beteenden som motverkar jämställd fördel-
ning av makt och möjligheter riskeraratt växa, befästas och till slut bli accepterade. 
Det kan röra omskärelse, bortgifte och barnbröllop men också olika förväntningar på 
flickor och pojkar, förväntningar på klädsel och yrkesval, hushållsarbete, maktord-
ning i familjen och så vidare.

Värnamo kommuns styrkor

Den största svagheten 
i jämställdhetsarbetet 
inom Värnamo kommun 
är att det inte finns någon 
gemensam strategi för hur 
Värnamo kommun
ska arbeta brett med 
jämställdhet.

Värnamo kommun har 
jobbar mycket med  
Rätt till heltid (heltids- 
resan).
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommuner utgör genom sin närhet till människors vardagsliv de politiska nivåer som 
har bäst förutsättningar att både bekämpa ojämställdhet och att verka för ett jämställt 
samhälle. I den politiska rollen, i rollen som arbetsgivare, som leverantör av välfärds-
tjänster och när det gäller upphandling av varor och tjänster kan kommuner genomföra 
konkreta åtgärder för att främja jämställdhet. Kommuner har också ett särskilt ansvar att 
motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor. 

• Låt både kvinnor och män planera verksamheter. För att kunna ge en likvärdig 
service och främja en jämställd samhällsutveckling krävs att både kvinnors, mäns, 
flickors och pojkars behov och resurser fördelas likvärdigt mellan könen. 
• Utbilda personal inom skola, vård, omsorg och kultur för att kunna bemöta 
kvinnor och män, flickor och pojkar utan diskriminering och utan stereotypa 
föreställningar om kön så att till exempel inte vårdtillgång och vårdkvalitet skapar 
hälsoskillnader hos kvinnor och män.
• Sannolikt kan medborgarinitiativ och riktlinjen för demokratiutveckling för barn 
användas för jämställdhetsprojekt framöver. Inom ramen för HUV kan jämställdhet 
särskilt belysas. 
• Anta ett politiskt ställningstagande för socialtjänst att barnäktenskap inte god-
känns.
• Anta ett politiskt ställningstagande om jämställdhetsintegrering enligt SKR metod. 
• Inför samlad jämställdhetsredovisning i samband med årsredovisning.
• Tydlig policy och utbildning kring agerande för socialtjänst, elevhälsa med flera 
avseende omskärelser, könsstympning och oskuldsundersökning.
• Inför en stödtelefon och marknadsföring av denna för män som slår kvinnor.
• Anordna interna utbildningsinsatser för självstudier med ”avtentningsmöjlighet” 
inom jämställdhet
• Satsa på könsseparerade grupper enligt evidensbaserad metod för att diskutera 
rådande könsnormer inom verksamheter som till exempel fritidsgårdar och föräldra-
stödsverksamhet.
• Inom förskola: Minska barngrupperna, öka pedagogtätheten, inför flextid och mer 
planeringstid.
• Undersök vilka yrkesgrupper som har tidig pensionsavgång pga slitigt jobb och 
därmed inte faktisk möjlighet att jobba heltid eller till ordinarie pensionsålder.
• Undersök vilka hälsokonsekvenser såsom ensamhet, självmord, övervikt, miss-
bruk, psykisk ohälsa och träningsmöjligheter som finns för unga kopplat till kön.
• Arbeta för att den politiska representationen ska vara jämställd i till exempel KF, 
KS och bolagsstyrelser
• Ett utvecklingstal skulle kunna vara näringslivsstatistik kring kvinnlig representa-
tion bland chefer och i styrelser. 

Samband med andra mål

Att uppnå jämställdhet är ett mål i sig, men också en förutsättning för att nå de andra 
målen. Jämställdhet är avgörande för hållbar ekonomisk tillväxt och att skapa an-
ständiga arbetsvillkor, för att minska fattigdom och den sociala ojämlikheten (mål 8, 
1 och 10). Skolan är ett område som har flera jämställdhetsutmaningar, till exempel 
att flickor känner sig mer stressade än pojkar, att elevernas studieval är starkt köns-
bundna samt att pojkar presterar sämre än flickor (mål 4). Män har mer makt och 
inflytande än kvinnor, äger mer och tjänar mer (mål 8).

Män utövar det mesta av våldet i samhället, både i det privata och det offentliga 
rummet. Kvinnor upplever mycket högre grad av otrygghet i det offentliga rummet 
än vad män gör (mål 11).
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Mål 5 Jämställdheet 2016 2017 2018 2019

N00209 Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (procent) 52 53 55 60 

N00943 Föräldrapenningdagar som tas ut av män,

 andel av antal dagar (procent) 22,8 25,4 27,2 26,7 

N00945 Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män,

 andel av antal dagar (procent) 36,7 36,5 37,7 38,0

N00952 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns

 mediannettoinkomst, andel (procent) 78,8 79,1 80,0
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Mål 6
Rent vatten och sanitet för alla

Sammanfattning

Mål 6 handlar om att säkra tillgången till dricksvatten och sanitet av god kvalitet. Värnamo 

kommuns största utmaning är att säkra tillgången på vatten då risken att vattentillgång-

ar sinar eller förorenas ökar med klimatförändringar. Ytterligare problem är takten på 

ledningsförnyelsen och risken för kompetensbrist. Trots utmaningarna är vattentillgången 

i Värnamo i förhållande till andra kommuner hyfsat tryggad. Ett fortsatt arbete behöver 

fokusera på att säkerställa reservvattentäkt och förnya skyddsföreskrifter för vatten-

skyddsområden.

Mål 6 handlar om att säkra tillgången till vatten och sanitet, vilket är en grundläg-
gande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv. Nio av tio människor på 
jorden har tillgång till rent vatten, men tre av tio saknar fortfarande en fungerande 
toalettlösning. många länder lider stor risk för framtida vattenbrist. I målet anges att 
vattenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, förbättrad avloppsre-
ning, ökad återanvändning och effektivare vattenanvändning. 

Sverige har god tillgång till vatten och sanitet av god kvalitet. Ändå beräknas att 
Sverige inte kommer att nå flera av de miljökvalitetsmål som har bäring på mål 6, 
däribland målet om levande sjöar och vattendrag, hav i balans och en giftfri miljö. 
Hotet mot dricksvattnets kvalitet förvärras av klimatförändringar, en ökande befolk-
ning och en ökad kemikalieanvändning. Även i Sverige finns problem med tillgång 
på rent dricksvatten i vissa delar av landet.

Trots att utmaningarna kring sanitet är störst i fattiga länder finns anledning att 
granska om kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma möjligheter att sköta 
sina sanitära behov på ett tryggt sätt i Sverige. Många barn och unga undviker skol-
toaletter för att de upplevs ofräscha och osäkra. Att inte gå på toaletten under en hel 
dag ökar risk för urinvägsinfektion, vilket drabbar flickor och kvinnor mer än pojkar 
och män.
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På Pålslund finns ett eget laboratorium för driftkontroller och det är tillsynspliktiga 
verksamheter avseende miljölagstiftning som årligen följs upp i miljörapport till 
tillsynsmyndighet.

Det finns en bra uppföljning på nyckeltal av både dricksvatten och spillvatten. 
Nyckeltalen är egna verksamhetsmål och handlingsplaner kopplade till ledningsför-
nyelse och minskade läckage i dricksvattenledningar finns. Regionala styrdokument 
från myndigheter, länsstyrelser, Naturvårdsverket etcetera införlivas i kommunens 
fastslagna VA-plan. Här framgår kommunens åtaganden och de aktualiseras och 
uppdateras varje mandatperiod.

Dagvattenutredningar har skapat förutsättningar att jobba proaktivt, minska risker 
och spara resurser och kombinerat riskerna med byggande.

Vi har satsat på mångfunktionella lösningar i våtmarker och dammar både sett ur 
teknisk lösning men även med hänsyn taget till ekosystem. Arbetet med att förnya 
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden i kommunen sker både i centralort och i 
kransorter samt bevakning sker för reservvattentäkt.

Det finns en bra myndighetskontroll och uppföljning både på kommunalt VA 
liksom enskilda VA-anläggningar. Förhållande cirka 80-20 kommunalt/enskilt. Det 
finns en bra utbyggnadshastighet på det kommunala VA-nätet.

Den nya utformningen av VA-taxan ger mer rättvisa förhållanden i förbrukning 
och kostnader.

Värnamo kommuns utmaningar

Klimatförändringar är ett stort hot mot vattenverksamhet i Värnamo, både idag och 
framöver. Akuta situationer kräver tekniska lösningar för samhällsskydd. Det största 
hotet är torka där minskade nivåer i vattentäkterna blir kännbar då brunnar till och 
med kan sina. Enskilda VA-anläggningar är mer utsatta är de kommunala, och tyvärr 
är dessa relativt många i Värnamo kommun. Detta gäller både privata fastigheter och 
vissa verksamheter exempelvis större lantbruk. Det finns också en risk att vatten- 
täkter bli förorenade, både på grund av klimatförändringar och av mänsklig inver-
kan, vilket innebär att dricksvattnet måste renas för att bli tjänligt.  
Det finns svårigheter att hitta vatten till rätt kvalitet och volym vid brunnsborrning. 
Värnamo saknar färdigutbyggd reservvattentäkt, vilket utgör en svaghet och en stor 
risk om något skulle hända med dagens huvudvattentäkt.

Ytterligare ett problem är takten på ledningsförnyelsen. Vi har ledningar som idag 
är runt 350-400 år gamla och detta behöver komma ner till minimum 150 år. Långa 
projekttider med markägare och rådighet över mark utgör också ett problem vid ny-
expolatering. Ofta är det långdragna processer, och även rättsprocesser, innan arbetet 
kan påbörjas. Risken för kompetensbrist internt är en verklighet på våra verk. Unik 
kunskap krävs både som tjänsteperson och drifttekniker och det är svårt att rekrytera. 

Värnamo kommuns styrkor
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommunerna har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Trots en god 
tillgång finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten, säkra tillgång under torra 
perioder samt minska föroreningar och övergödning i många sjöar och vattendrag. 
Kommunen är ansvarig för att genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för att 
förbättra vattenkvaliteten och säkra framtida dricksvattenförsörjning, både som 
VA-huvudman, samhällsplanerare och som tillsynsmyndighet. Som huvudman för 
VA-ledningsnäten måste kommunen säkerställa och förnya VA-ledningsnätet för att 
säkra dricksvattnet. Läckage och breddning i vattenledningar innebär stora kostna-
der. Likaså behöver kommuner ta höjd för stora framtida investeringar. Därtill är 
kommu¬nen också ansvarig för kontrollen av dricksvattenanläggningar, har tillsyns-
ansvar för miljöfarliga verksamheter som kan påverka vattnet och kan besluta om att 
inrätta vattenskyddsområden för att skydda dricksvattentäkter. 
Med ett förändrat klimat följer nya utmaningar med låga grundvattennivåer och vat-
tenbrist. För att möta detta behöver kommuner främja såväl bättre vattenhushållning 
som nya lösningar för att exempelvis i högre grad återanvända renat avloppsvatten.

• Skapa tryggare toaletter på skolor genom att vidta fysiska åtgärder, med pla-
cering och låsfunktion som två viktiga exempel, men också arbeta med sociala 
åtgärder, exempelvis genom att involvera flera aktörer i utformning och under-
håll av toaletter och duschar. Städning kan underlättas med rätt utformning på 
toaletter och duschar. 
• Se till att fler fastigheter får kommunalt vatten och avlopp. Vid utbyggnad av 
överföringsledningar ges möjlighet att ansluta enskilda VA-lösningar
• Inrätta vattenskyddsområden för att skydda dricksvattentäkterna och säkerställa 
att vattnet skyddas när det byggs nytt.
• Rusta för reservvattentäkter. 
• Arbeta för att förebygga problem med vattenbrist och sinande brunnar, vilket 
perioder av låga grundvattennivåer kan leda till.
• Säkra kompetensen genom rutiner, interna utbildningar och rekryteringar
• Vid nyexploatering skall VA-aspekter vägas in redan under detaljplanarbete, 
projektering och sedan under utförande. Titta på de naturliga förutsättningarna 
(topografi, vegetation, markvatten) för att minska ingrepp. Utföra dagvattenut-
redningar tidigt i processen för att utvärdera helheten och effekterna för etable-
ringen. 
• Digital övervakning och systemlösningar kan minska det fysiska driftbehovet 
och även ge brukare bättre VA-tjänster. Exempelvis kan de följa sin egen för-
brukning via webbsida.

Samband med andra mål

Eftersom vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden är målet avgöran-
de för samtliga andra mål i Agenda 2030, inte minst ingen hunger och god hälsa och 
välbefinnande (mål 2 och 3). Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Målet är ock-
så nära kopplat till mål om hållbara städer och samhällen (mål 11) som bland annat 
handlar om att säkerställa tillgång till grundläggande tjänster som vatten och sanitet.

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för att minska städernas negativa 
miljöpåverkan, vilket också förebygger föroreningar till havet (mål 14). Klimatför-
ändringarna (mål 13) innebär stora påfrestningar på VA-systemen eftersom de leder 
till ökade vattenflöden och översvämningar men frestar också tillgången på dricks-
vatten vid längre torra perioder.
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Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla 2016 2017 2018 2019

UN85069 Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (procent)   91,7 90,9 81,8

N85051 Sjöar med god ekologisk status, andel (procent) 47,4      

N85052 Vattendrag med god ekologisk status, andel (procent) 21,6      

N85053 Grundvattenförekomster med god kemisk och

 kvantitativ status, andel (procent) 96,4      

Nyckeltal

Plats för egna funderingar
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Mål 7
Hållbar energi för alla

Sammanfattning

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till hållbar energi. Värnamo energi  

producerar endast ”grön” energi och kapacitetsproblem anses inte vara aktuellt de  

närmaste åren. Den största utmaningen handlar snarare om att ställa om transport- 

sektorn till förnybar energi. Utvecklingsmöjligheter finns främst inom den egna fordons-

flottan, att energieffektivisera det egna fastighetsbeståndet och att satsa ytterligare på 

egenproduktion av hållbara energilösningar.

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till och råd med pålitlig och 
hållbar energi. Pålitlig energitillgång är viktig för att stora delar av samhället ska 
fungera. Valet av energiform och energianvändningens omfattning påverkar i hög 
grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären och annan miljöpåverkan. 
De fem delmålen handlar om forskning och utveckling av ren energi, förnybar ener-
gi, energieffektivisering, infrastruktur och uppdaterad teknik.

Sverige har i modern tid haft god tillgång till energi och kraftfullt ökat andelen för-
nybar energi, från 33 procent 1990 till 55 procent 2018. Dagens utmaningar handlar 
främst om att ställa om transportsektorn till förnybar energi, att möta ökad efterfrå-
gan på el från nya bostadsområden, industri, datacentra och transporter, samtidigt 
som kärnkraft tas ur produktion och alltmer variabel produktion från vind och sol 
tillförs. I några regioner har kapacitetsproblem redan uppstått i elnäten, men väntas 
uppstå på fler håll till följd av växande efterfrågan och långa ledtider för stamnätsut-
byggnad. Riksdagen beslutade 2018 om målet att 100 procent av elproduktionen ska 
vara förnybar till 2040, och att energianvändningen ska vara 50 procent mer effektiv 
år 2030 jämfört med 2005. Elanvändningen spås öka med runt 50 TWh till 2040. 

Energi och energiomställning är integrerat i alla delar av samhället. För att skapa 
en effektiv omställning av energisystemet behöver både kvinnor och män involveras 
så att olika intressen, perspektiv och erfarenheter inkluderas i processen (Göteborgs 
universitet).
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I Värnamo kommun är vi inte rädda för att satsa på att producera egen energi i form 
av solcellsanläggningar och det är en självklarhet att ta med detta i planeringen av 
nybyggnation och större renoveringar.

Medvetenheten kring energifrågor och dess påverkan i allmänhet är hyfsat hög. 
För närvarande finns starkt politiskt stöd för både satsningar på omställning i for-
donsflottan och utbyggnaden av solel. Vi har en tydlig fordonspolicy med en rang-
ordning av drivmedel och var ganska tidiga med att bygga laddinfrastruktur både 
internt och för allmänheten. Omställningen av den egna fordonsflottan har kommit 
en bra bit på väg tack vare projektet Värnamo laddar upp.

Det finns också en energi- och klimatrådgivare anställd i kommunen och ett fören-
ingsbidrag för energi- och klimatsatsningar på 500 000 kr/år. Än så länge finns ingen 
kapacitetsbrist i elnätet.

Värnamo kommuns utmaningar

Det finns i kommunorganisationen en ovilja, en ovana och en brist på kunskap kring 
omställning i fordonsflottan. Den fordonspolicy som finns anslagen i Kommun-
fullmäktige följs inte och trots beslut har inte utpekad logistikenhet hand om alla 
kommunens fordon. Att investeringen för laddinfrastruktur kan vara dyr initialt kan 
hindra utvecklingen, likaså att utbudet av transportfordon med tillräcklig räckvidd 
som ska passa för mångas verksamhetsbehov fortfarande är begränsat. 

Verksamheten bekostar idag kapitalkostnaden för energieffektiviseringsåtgärder 
även efter att investeringen är betald. Detta dämpar verksamheternas initiativ och 
fungerar kontraproduktivt i argumenten att energieffektiviseringsåtgärder sparar 
pengar över tid.

Ett reellt hot som vi har sett i besparingstider är att investeringsviljan och fokus 
på klimat- och energiåtgärder minskar. Med kommunernas framtida ansträngda 
ekonomi behöver fortsatta med investeringar och åtgärder behöver säkerställas i alla 
förvaltningar.

Den interna laddinfrastrukturen riskerar att bli dyrare på grund av uppsäkring av 
fastigheter och större ingrepp (nyinstallation). Med elektrifieringstrenden kommer 
vårt underdimensionerade system inte att räcka.

Värnamo kommuns styrkor

Det finns en ovilja, 
en ovana och en brist  
på kunskap kring
omställning  
i fordonsflottan.

I Värnamo kommun
är vi inte rädda för att 
producera egen energi.
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommuner har i sina roller som samhällsutvecklare ett stort intresse av att det finns 
tillräcklig tillgång till el och annan energi. Många kommuner har energibolag och 
är också själva stora energianvändare som kan påverka utvecklingen genom sina 
upphandlingar. De flesta kommuner har politiskt antagna strategier och mål för sitt 
energi- och klimatarbete, avseende både territoriet och den egna organisationen.

• Gör plats för nät och stationer i den fysiska planeringen 
• Öka den lokala biogasproduktionen från avloppsreningsverk, avfallshantering 
och annan produktion.
• Värnamo Kommun har stora möjligheter att i ägardialog med de kommunala 
bolagen ställa högre krav på egen produktion på hemmaplan.
• Nyttja fler egna tak och fasader till solceller.
• Det finns bra med bidrag och externa medel att söka till energieffektivisering
• Skaffa ett övergripande fastighetssystem som mäter energiflöden (el, värme, 
vatten) för drift och uppföljning. Detta skapar möjligheter att bli mer medveten 
om vilka utvecklingsområden som finns och visa på nyttan av insatser som görs 
när man kan mäta före-efter.
• Ärenden som idag görs med bilar skulle kunna göras med el(låd)cykel i stället.

Samband med andra mål

Hållbar energi är en förutsättning för alla de mål som handlar om välstånd och håll-
bara samhällen (mål 8 och 11), om att begränsa klimatförändringen (mål 13) samt 
innovation och teknikutveckling (mål 9). Målkonflikterna gäller främst påverkan på 
miljön, där ingen energiproduktion i dagsläget är helt utan miljöpåverkan.

Mål 7 Hållbar energi för alla 2016 2017 2018 2019

N45933 Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI),

 minuter/kund 32 215 71  

N45930 Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom

 det geografiska området, andel (procent) 99,1 99,8 98,7  

N45905 Slutanvändning av energi totalt inom det

 geografiska området, MWh/inv 35   34  

Nyckeltal
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Mål 8
Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt

Sammanfattning

Mål 8 handlar om att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt och är tätt knutet till arbets-

marknaden. Värnamo kommun har en förhållandevis låg arbetslöshet och ett gott före-

tagsklimat men precis som kommuner dominerade av tillverkningsindustri är den största 

utmaningen att ställa om produktionen till mer hållbar eller att differentiera arbetsmark-

naden. Störst möjligheter för kommunen att påverka ligger inom de mellankommunala 

verksamheterna och samverkan med näringslivet och högskolor. Inom den egna verk-

samheten handlar det mer om att förbättra arbetsvillkoren för kvinnor och personer med 

svårigheter på arbetsmarknaden.

Mål 8 syftar till att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk till-
växt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Alla 
människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor och som ger en inkomst 
som det går att leva på, som eliminerar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt i 
alla länder.

För Sverige är den största utmaningen att förbättra resurseffektiviteten i konsum-
tion och produktion och samtidigt bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöförstöring. En grundförutsättning för alla mål är att vi får en hållbar ekonomisk 
tillväxt. Hållbar för att skona de ekologiska och sociala delarna och tillväxt för att 
resurser ska lyfta samhället till högre nivåer med bättre förutsättningar för ett gott 
liv.

Kvinnor utgör nästan 80 procent av medarbetarna inom vård, skola och omsorg. 
De strukturella skillnader som finns mellan män och kvinnor på svensk arbets-
marknad påverkar såväl individen som verksamheten, arbetsgivare och samhället i 
stort och kommuner i synnerhet. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster gör att kommuner behöver rekrytera många nya medarbetare de 
kommande åren. Utmaningar finns både inom den egna rekryteringen, svårigheter 
att tillvarata kompetensen hos personer utanför arbetsmarknaden och risken ökar 
för oseriösa arbetsgivare och slavliknande anställningar inom upphandlade tjänster. 
Turismen genererar arbetstillfällen, samtidigt finns flera exempel på turismens  
negativa effekter, exempelvis slitage i känsliga natur- och kulturmiljöer och trängsel 
som påverkar invånarna. 
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Värnamo har en stabil ekonomisk tillväxt och ett näringsliv med hög produktivitet 
och högt förädlingsvärde, detta mäts i privat sektor. Både Campus och FiGy har nät-
verk som arbetar aktivt och framgångsrikt för nya arbetstillfällen och ökad företag-
samhet. Medborgarförvaltningens arbete med Jobbcenter har varit resultatrikt. Inom 
turism- och besöksnäringen har utvecklingsmetoden Swedish Welcome tagits fram 
och flera av aktörerna i kommunen finns med. 

Värnamo kommun har infört heltid som norm, vilket gynnar kvinnors sysselsätt-
ningsgrad och etablerade program för att minska avståndet till den reguljära arbets-
marknaden har etablerats (IPS). Arbetsgivaransvar för arbetsmiljö och kompetensut-
veckling är prioriterat i målstyrningen. 

Värnamo kommuns utmaningar

I Värnamo kommun finns en del timanställningar, vilket innebär otrygga anställning-
ar. Det finns också för få eller otydliga roller för att diversifiera arbetsuppgifter över 
tid. 

Det finns risker förknippat med att näringslivet är konjunkturkänsligt och domi-
neras av en typ av företagande (tillverkningsindustri). Företagandet består mest av 
små- och mellanstora företag och risken finns att bli omsprungen om man inte hinner 
svara på omställningens krav. Det finns också brist på tillgång inom vissa kompeten-
ser i näringslivet och inom kommunen.

Om nattis skulle läggas ned påverkar det ensamstående föräldrars möjligheter att 
arbeta obekväma arbetstider. En stor del av dessa är kvinnor. Detta skulle märkas 
tydligt i vår egen personalstyrka inom till exempel omsorgen.

Värnamo kommuns styrkor

Om nattis skulle läggas 
ner påverkar detta ensam-
stående föräldrars möjlig-
heter att arbeta obekväma 
arbetstider.

Arbetsgivaransvar för 
arbetsmiljö och 
kompetensutveckling är 
prioriterat i målstyrningen. 
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommunen har en central roll i att rusta medborgarna för framtidens arbets¬marknad 
och att skapa ett gott företagsklimat lokalt samt vara en attraktiv arbetsgivare. Ett väl 
utvecklat och konkurrenskraftigt näringsliv skapar ekonomiska förutsättningar för 
en jämlik välfärd med god kvalitet. Företagens kontakter med kommunen sker i stor 
utsträckning genom näringslivsavdelningar eller delägda bolag och i myndighetsutöv-
ningen, som vid markupplåtelse, bygglov och brandskydd. 

• Attrahera medarbetare med rätt kompetens genom att skapa attraktiva villkor 
och intressanta jobb 
• Använd digitaliseringen för att skapa en effektivare och mer innovativ välfärd, 
med bättre resultat och kvalitet och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, där 
fler har åtkomst till bästa tillgängliga information och kan ägna en större del av 
sin arbetstid åt mer invånarnära, värdeskapande och kvalificerade frågor.
• Stötta samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar för att få en 
ökad etablering i samhället och satsa på förebyggande insatser för att unga inte 
ska hamna i ett utanförskap. 
• Fokusera satsningar på OF-förvaltningens personalområden när vi lär av pågå-
ende pandemi 
• Satsa på fler initiativ som till exempel Äldrelyftet som innebär reell kompe-
tenshöjning för personal som är ”nära” eller i verksamheten idag 
• Skapa riktade insatser för att minska kvinnors sjukfrånvaro på individ-, arbets-
plats- och samhällsnivå. Kartlägg vilka risker som finns för trakasserier, krän-
kande särbehandling eller könsrelaterat våld.
• Delmål 8.5: Lika lön för lika arbete inom Värnamo kommun är ej uppnått. 
Möjligheten finns att jobba vidare mer strategiskt med detta. 
• Ställ hållbarhetskrav i upphandling för att säkerställa att produk¬tionen och de 
tjänster som levereras till sektorn är hållbara.
• Profilera oss mer inom hållbarhet i näringslivet och locka till oss nya näringar, 
med fokus bortom tillverkning.

Samband med andra mål

Det finns delvis en målkonflikt på kort sikt med jämställdhet (mål 5) och minskad ojäm-
likhet (mål 10) då sådana arbetsvillkor kan komma att kosta en hel del och tar tid att upp-
nå. Möjligen innebär det en kostnad på kort sikt men ger vinst på lång sikt, vilket stärker 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8). De strukturella skillnaderna 
innebär dock att kvinnor är frånvarande från arbetsmarknaden på grund av deltid, föräld-
raledighet och sjukskrivningar, samtidigt som det finns ett stort behov av arbetskraft.

En god utbildning (mål 4) för alla kommer att utveckla kompetens och produktivitet på 
ett sådant sätt att det ökar anställningsbarhet och bidrar till ett högre förändringsvärde per 
arbetad timme. Att verka för en fullföljd utbildning är viktigt för att stärka ungas inträde 
på arbetsmarknaden och förhindra utanförskap. Studier inom bland annat Komvux och 
folkhögskola är viktiga för omställning på arbetsmarknaden. Det kräver en del investe-
ringskostnader, men som alla investeringar förväntas de ge en framtida avkastning och 
bidra till att nå anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8).

Ekonomisk tillväxt behöver ske med minskad klimatpåverkan (mål 13) och minskat 
överutnyttjande av naturresurser (mål 15) genom omställning till mer hållbar produk-
tion och konsumtion (mål 12). Här är stora vinster möjliga att göra med utveckling av 
ny teknologi, produkter och tjänster (mål 9). När målet anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt är uppnått kommer det ha stor positiv inverkan på andra mål, såsom 
ingen fattigdom (mål 1), ingen hunger (mål 2), god hälsa och välbefinnande (mål 3) för 
att nämna några. 
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Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 2016 2017 2018 2019

N03700 Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv   401 758 434 865    

N02797 Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar,

 andel (procent) 5,8 4,4 4,5  

N00914 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (procent) 84,2 84,8 85,8 85,1

N00955 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (procent) av befolkningen 3,3 3,6 3,1 2,9

Nyckeltal

Plats för egna funderingar
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Mål 9
Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur

Sammanfattning

Mål 9 handlar om att tänka nytt och att ställa om samhällets produktion och logistik.  

Produktionen i vårt lokala näringsliv är övervägande linjär, vilket är känsligt, men det finns 

en god relation mellan kommun och näringsliv. Det mest kraftfulla verktyg vi har som kom-

mun är möjligheten till innovativ upphandling och att påverka företags tillverkning handlar 

främst om att våga tänka annorlunda i kravställning och efterfråga produkter, tjänster eller 

samarbeten som kanske inte ens finns än. Att arbeta uppmuntrande och inspirerande är 

en viktig nyckel. Kommunens rådighet gällande infrastruktur är splittrad men kommunens 

dialog med regionala och nationella instanser är angelägna. Förhållandevis god tillgång till 

både kollektivtrafik och gång/cykelvägar finns jämfört med många andra landsbygdskom-

muner men för att få en effektiviserande och klimatpositiv effekt i det lokala vägnätet krävs 

modig samhällsplanering. Inom den egna verksamheten bör fokus ligga på kompetenshöj-

ning, vidareutbildning och effektivisering för att utveckla metoder och idéer som kan skapa 

nya vägar framåt.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. 
För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste 
våra företag, industrier och infrastrukturer göras mer hållbara. Innovation och tek-
nologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska, 
sociala som miljömässiga utmaningar. Det kan dessutom skapa nya marknader och 
arbetstillfällen som bidrar till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera 
i hållbara företag, industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla 
viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Sverige har en väl utbyggd infrastruktur och ett innovationsfrämjande företags-
klimat. Utmaningarna både globalt och nationellt är att ställa om från en linjär och 
fossilbaserad till en cirkulär och biobaserad ekonomi.
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Det finns en bra samverkan mellan det offentliga och näringsliv och Science Park, 
Teknikcenter och Campus med fler arbetar för att näringslivet ska ligga långt fram. 
Det finns en positiv attityd till cirkulär ekonomi hos näringslivet och kommunens 
tillsynsverksamhet arbetar med attityden ”informera och hjälpa”. Värnamo kom-
mun har satsat starkt på 100 procent bredband och har en hög andel fiberanslutna på 
landsbygden. Värnamo kommun har goda kunskaper kring översvämningshantering 
och har kommit långt med att säkerställa infrastruktur vid höga flöden.

Värnamo kommuns utmaningar

I dagsläget är infrastrukturen i Värnamo kommun anpassad för bil, inte för hållbart 
resande. Det finns för få möjligheter att tanka fossilfritt och varken kollektivtrafiken 
på landsbygden eller stadsbusstrafiken är anpassad efter behoven. Produktionen i 
näringslivet är övervägande linjär, vilket är känsligt.

Värnamo kommuns styrkor

I dagsläget är infra- 
strukturen i Värnamo  
kommun anpassad för bil, 
inte för hållbart resande.

Det finns bra samverkan 
mellan det offentliga 
och näringsliv.
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommuner är stora investerare i infrastruktur. System för vatten och avlopp, avfall 
och vägnät är några exempel. Goda kommunikationsmöjligheter, både fysiska och 
digitala, är idag ofta en grundförutsättning för företag och smarta arbetssätt. Kom-
muner står också för en stor andel av inköp och upphandlingar.

• Skapa plats och rätt förutsättningar för etablering och omvandling till hållbar 
industri i den fysiska planeringen
• Inför innovativa upphandlingar och satsa på hållbara marknadslösningar. Ofta 
finns expertisen och de nya idéerna ute i innovativa företag. Skapa dialog och 
dela upp upphandlingarna i mindre delar så att det lokala näringslivet kan vara 
med i anbudsgivningen.
• Genom tillsyn, rådgivning och samverkan sprida ny kunskap som kan bidra till 
innovationer och hållbara lösningar för samhället. Arbeta med kunskapshöjande 
insatser riktat till näringsliv, exempelvis utbildningar för att främja en mer håll-
bar utveckling av företagens produktion. 
• Prioritera hållbara trafikslag i gaturummet, till exempel säkra gång- och cykel-
vägar, kollektivtrafikkörfält och tillgängliga hållplatser och stationer. Kommu-
nerna kan också klimatsäkra sin väginfrastruktur och göra riskbedömningar så 
att systemet är robust och förberett för olika händelser som kan uppstå.
• Inför parkeringsavgifter. 
• Använda möjliga digitala lösningar inom kommun och näringsliv.

Samband med andra mål

Mål 9 är tätt knutet till ekonomisk tillväxt (mål 8) i många delar och är en förutsätt-
ning för målet om hållbara städer och samhällen (mål 11). Om dessa två målområden 
genomförs rätt kommer det ha en stor påverkan på målet om hållbar produktion och 
konsumtion (mål 12). 

Målet om hållbar industri och innovation kräver också god utbildning för alla (mål 
4), ökat antal personer med kompetens som efterfrågas av näringslivet och det  
offentliga samt att forskning och teknik för ren energi görs tillgänglig (mål 7). En 
ökad tillväxt kommer troligen att öka behovet av energi vilket gör att en hållbar  
industri, innovationer och infrastruktur kommer att vara nyckeln till genomförandet 
av mål 7. Målet om hållbar industri och innovationer riskerar att påverka målet om 
att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald och hållbart  
brukande av skog (mål 15) negativt, om inte hänsyn till det målet genomsyrar målen 
om ekonomisk tillväxt och hållbar industri (mål 8 och 9).
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Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 2016 2017 2018 2019

N07900 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (procent) 85,7 89,7 90,6 92,5

U07451 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 76 76 76 76

N07418 Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (procent) 60,3 60,8 72,6  

Nyckeltal
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Plats för egna funderingar
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Mål 10
Minskad omjämlikhet

Sammanfattning

Mål 10 handlar om människors rättigheter, skyldigheter och möjligheter och mycket om 

att förebygga diskriminering. I Värnamo kommun finns klasskillnader och socio- 

ekonomiska klyftor som driver frågan om status och delaktighet. Även om den negativa 

trenden är nationell finns både ansvar och möjligheter i det offentliga uppdraget. Vidare 

analys behövs för att identifiera vilket arbete som kan göras eller stärkas för att jämlik- 

heten ska öka.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av såväl resurser som eko-
nomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Mål 10 handlar om att före- 
bygga diskriminering och belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen  
lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas 
lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel klass, kön, etnicitet, 
religion, funktionsvariation eller ålder. Genom att använda intersektionalitet som 
perspektiv och analysera hur olika maktfaktorer samspelar kan man skapa en bred 
förståelse. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med 
minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom 
och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människ-
ors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. Ett jämställt samhälle är 
en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Att uppleva tillit betyder att världen blir mer förutsägbar, vilket reducerar osäker-
het och minskar stress. För både det sociala och psykiska välbefinnandet är det  
viktigt att vara bekräftad och känna sammanhang och tillhörighet i vardagen. Den 
som känner tillit till andra är mer benägen att delta i sociala aktiviteter, vilket har 
visat sig betydelsefullt för hälsan. När människor med olika ålder, kön, bakgrund 
och sociala och ekonomiska förutsättningar träffas, minskar den mentala och sociala 
distansen. Det stärker förutsättningarna för förtroende och relationer till varandra 
samt ökar tryggheten, tilliten, integrationen och den sociala sammanhållningen.

Även om Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen finns stora klyftor 
mellan individer och socioekonomiska skillnader. Dessa skillnader ökar i dagsläget. 
Det handlar om strukturella förhållanden och skillnader i tillgång, förutsättningar, 
resurser samt möjligheter att delta i och påverka samhällsutvecklingen. Utmaningar 
ser olika ut för olika grupper, till exempel kan samhällets krav på att hänga med i 
den höga digitaliseringstakten drabba framför allt äldre och funktionsvarierade. 
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Internt har kommunorganisationen gjort likabehandlingsplaner, medarbetarinitiativ, 
genomfört Hbtq- utbildningar för jämlikt bemötande i alla förvaltningar och en del 
arbete kring barnkonventionen finns. För att ytterligare öka fokus på barn och unga 
genomfördes en LUPP-enkät (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Biblioteken utgör den utjämnande länken mellan olika socioekonomiska grupper i 
samhället och ger tillgång till kulturaktiviteter och bildning för alla. Det pågår en ut-
redning om hur servicen även för de på landsbygden ska kunna utvecklas ytterligare. 
Hemleverans ”boken kommer” erbjuds istället för bokbuss. Bibliotek erbjuder inte 
bara böcker och tidningar på olika språk (digital tidskriftsdatabas med över hundra 
språk), e-böcker, talböcker och Språklust (språk på recept) utan också sällskapsspel, 
tv-spel, filmer och möjlighet att låna dator och skriva ut. Kulturprogrammet erbjud-
er ett brett utbud av aktiviteter för olika målgrupper. Vissa aktiviteter är gratis och 
vissa kostar. Vissa satsningar är till specifika målgrupper till exempel språkcafé eller 
temapåsar (till exempel ”hälsopåsen”) och vissa aktiviteter är för alla men främjar 
jämlikhet och inkludering, t.ex. spelkvällar som fungerar generationsöverskridande. 
Bibliotekslagen pekar ut prioriterade grupper. 

Värnamo kommuns utmaningar

Ökande socioekonomiska klyftor märks även i Värnamo, vilket får konsekvenser för 
hela välfärdsbygget. Även om Värnamo kommun är bra på att få ut nya svenskar i 
arbete finns en risk att vissa invandrargrupper, speciellt kvinnor och flickor, riske-
rar att hamna utanför samhällets utveckling. Underkända resultat i skolan kan leda 
till utanförskap om eleverna inte kommer in på arbetsmarknaden. En svaghet, som 
inte är unik i Värnamo kommun, är statussyndromet låg utbildningsnivå. Att inte 
anstränga sig i skolan och skaffa sig högre utbildning är i vissa grupper en utbredd 
kultur. Klasskillnader och status/ socioekonomisk status avgörs av utbildningsnivå, 
inkomst och yrke. Det avgör i sin tur din hälsa, hur du når dina mål i livet och i 
vilken mån du belastar välfärdssystemet. Därför är satsningar i förskola/ skola det 
kanske viktigaste av allt. Ju längre ner i skolstegen desto mer effekt nås.

Kultur är en ”mjuk” verksamhet som kan uppfattat som ett flummigt verktyg för 
jämlikhet och ibland ses som lyxverksamhet snarare än basverksamhet. I frågan om 
allas lika rättigheter och möjligheter undervärderas ofta kulturens roll. Ett exem-
pel är nedskärningarna som drabbat det internationella biblioteket som får effekten 
att utbudet och leveranstiden påverkas. Detta drabbar framförallt de som inte har 
svenska som modersmål. Om det politiska stödet minskar för att finansiera kultur-
verksamhet med skattemedel kommer bibliotekens roll i samhället att påverkas. 
Nedskärningar slår också mot stöd för konsten och upplevelsekulturen.

Andra utmaningar för jämlikhet i Värnamo är till exempel hur religiösa motiv och 
polariseringen i samhället kan försvåra arbetet med acceptans i HBTQ -frågor. En 
annan fråga är hur de kommunala föreningsbidragen fördelas. Risk finns att dessa 
inte når alla potentiella målgrupper då många bidrag ges till samma aktörer år efter 
år i upparbetade kanaler. Värnamo kommun har ett både starkt och diversifierat 
föreningsliv. Det finns dock en trend av minskat engagemang i föreningslivet. Utan 
det volontära samhällsarbetet som föreningslivet bidrar med ökar trycket på kom-
munen att leverera välfärd. I vidare bemärkelser saknas frågan om jämlikhet på den 
övergripande agendan i kommunorganisationen. Det finns ingen som har ansvaret att 
driva frågor om jämlikhet och effekten blir att kunskap och insatser uteblir. 

Värnamo kommuns styrkor

Ökande socioekonomiska 
klyftor märks även  
i Värnamo, vilket får  
konsekvenser för hela  
välfärdsbygget.

Biblioteket utgör den ut-
jämnande  länken mellan 
olika socioekonomiska 
grupper i samhället och 
ger tillgång till kultur- 
aktiviteter och bildning  
för alla.
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommuner har genom sitt välfärdsuppdrag både goda möjligheter och ett brett an-
svar för att motverka ojämlikhet mellan olika individer och i befolkningen generellt 
utifrån kön, bakgrund och socioekonomisk situation. För att uppnå jämlikhet krävs 
insatser inom olika grupper, viktigt att tänka på är att detta inte är samma sak som 
lika insatser till alla.

• Skapa olika sociala och fysiska mötesplatser. Bra mötesplatser bidrar till att 
människor med olika ålder, kön, bakgrund och social position träffas, vilket gör 
det lättare att få förtroende för varandra och skapa relationer till andra. Kultur- 
och fritidsverksamheter är betydelsefulla.
• Öka samarbeten med näringsliv, föreningsliv och övriga delar av civilsamhället 
för att öka tillgången och möjligheten för alla att delta i aktiviteter som gynnar 
gemenskap.
• Jobba mer över kommungränserna. Ett exempel från kulturförvaltningen är det 
regionala projektet om samverkan för folkbibliotek. 
• Jobba med barnkonventionen inom ramen för HUV (hälsosam uppväxt i Vär-
namo).
• Satsa på skolan som en mötesplats och möjliggörare.
• Se kyrkan som en resurs för att kompensera klassklyftor.
• Ställ högre sociala och jämlikhetskrav vid upphandlingar.
• Öka antalet praktikplatser i kommunala verksamheter, framförallt omsorg och 
måltidsbespisningar.
• Undersök hur de bästa kommunerna i Sverige har använt sociala investerings-
fonder och vilka deras misstag/erfarenheter är.

Samband med andra mål

Mål 10 om minskad ojämlikhet samvarierar med merparten av de andra målen. Till 
exempel målen om ingen fattigdom eller hunger (mål 1 och 2) och skillnaden i jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män när det gäller fördelning av resurser (mål 5). Ett 
annat exempel är målet om god hälsa (mål 3) där nyckeltalen om medellivslängd och 
självskattad hälsa samvarierar med socioekonomiska variabler och därmed jämlik-
het. Detsamma gäller nyckeltalen som berör anständiga arbetsvillkor (mål 8).
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Mål 10 Minskad ojämlikhet 2016 2017 2018 2019

U01413 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,

 andel (procent)        

U28532 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får

 bestämma om saker som är viktiga, andel (procent) 100 77 84 80

N02994 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

 (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (procent) 57,4 58,2 65,0  

Nyckeltal
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Plats för egna funderingar
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Mål 11
Hållbara städer och samhällen

Sammanfattning

Mål 11 handlar om att skapa robusta samhällen med goda sociala och ekologiska  

kvaliteter. Ett av de viktigaste välfärdsuppdragen handlar om att kunna erbjuda en  

attraktiv, trygg, hälsosam och tillgänglig livsmiljö. I Värnamo kommun finns bostäder av 

god kvalitet, frisk luft, närhet till grönska och plats att växa. Det finns också ett på- 

gående klimatanpassningsarbete. Det finns dock utmaningar i den fysiska planeringen 

där balansen mellan exploatering och kvaliteten på blå/grönstruktur kräver medvetna 

beslut. Stora frågor är även markföroreningar och ett hållbart trafiksystem. Att möta 

framtidens utmaningar inom samhällsplanering kräver både kompetens och mod, både 

bland tjänstepersoner och politiker.

Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen hållbara, inkluderande och säkra. 
Hälften av världens befolkning bor i städer, en andel som sannolikt kommer att öka i 
framtiden.

Att bo i städer kan innebära ökad tillgång till sjukvård, utbildning och jobb, men 
också en ökad påfrestning på miljön. 60-80 procent av alla utsläpp sker i städer. 
2016 andades 91 procent av världens stadsinvånare luft som inte uppfyller Världs-
hälsoorganisationen, WHO:s, kriterier för säker luftkvalitet (Glokala Sverige, 2020). 
De tio delmålen handlar om att skapa överkomliga bostäder åt alla, skapa hållbara 
transportsystem, skydda natur- och kulturarvet och minska antalet som drabbas av 
naturkatastrofer men också om att minska städernas negativa miljöpåverkan, säkra 
tillgång till grönområden och stödja de minst utvecklade ländernas uppbyggnad av 
hållbara och motståndskraftiga byggnader gjorda av lokala material.

I Sverige bor 85 procent av befolkningen i tätorter. Utmaningar finns vad gäller 
bostadsbrist, ökad skuldsättning och bostadssegregation.
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Kommunen har kunniga och engagerade tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsom-
rådet samt flera nyligen uppdaterade strategiska styrdokument (Översiktsplan, VA-
plan, Plan för grönstruktur och Plan för kulturmiljön. Liksom styrdokument med tyd-
lig hållbarhetsprofil: Miljöprogram för byggnader och Miljö- och gestaltningsprogram 
för Prostsjöområdet). Det sker en aktiv dialog mellan politik och tjänsteorganisation.

Det finns en god kännedom om hela kommunen inom organisationen. Den hanterba-
ra storleken på kommunen gör att de flesta jobbar med frågor inom hela kommunen. 
En styrka är att ha en antikvarie anställd inom organisationen. Tjänsteorganisationen 
kring trafik finns brett i organisationen på flera förvaltningar och för flera nivåer 
(utförande-strategiskt). Mätning av luftkvalitén i staden följs upp kontinuerligt och det 
finns god täckning av inventering/kartering kring vattenrelaterade katastrofer. Värna-
mo stad och utbredning har ett utbyggt trafiknät optimalt för cykel (hållbara transport-
system), grönska och korta avstånd till större grönområden. Stadens bostadsbestånd 
har en god bostadsstandard och det finns ett varierat befintligt bestånd av bostäder. 
Kommunens har ett ställningstagande att bygga olika bostadstyper och driva arbetet 
att möjliggöra olika upplåtelseformer. Det finns flera aktiva bostadsbyggare utöver 
kommunalt bolag.

Värnamo kommuns utmaningar

Planen för Värnamo stad bygger på metoden förtätning, men risk finns att detta sker 
på bekostnad av utrymme för ekosystemtjänster. Det finns en oro kring att staden ska 
förlorar sin småstadskaraktär om vi växer och blir fler. En oro finns också för minskad 
trygghet. Risken finns att hamna i ett läge där man saknar de attraktiva storstadskvalite-
terna och samtidigt mister de attraktiva delarna av att vara en småstad. Att vi inte har full 
rådighet över kollektivtrafiken utgör ett hinder för den fysiska planeringen. Att bostads-
branschen är marknadsstyrd och framförhållningen är kortsiktig (extern lokalförsörjning 
till exempel sjukhuset och extern trafikering av JLT) likaså. Den så kallade villanormen 
medför tröghet i flyttkedjorna. 

Det allmänna ointresset i och med tidsbrist och okunskap (ses för komplext) kan utgöra 
ett direkt hot mot en lyckad och hållbar samhällsplanering. Okunskap kan bland annat 
skada kultur- och naturarvet. Det finns en risk att effekterna av klimatförändringarna 
kommer att slå värre än vad dagens prognos visar och om vi inte tar höjd för detta i 
samhällsplaneringen nu kan insatserna framöver bli svåra och kostsamma. Det finns en 
sårbarhet i organisationen på grund av att ett fåtal personer sitter på expertkunskap, det 
utgör ett känsligt läge och en kännbar kunskapsförlust om dessa slutar. Det finns också 
problem med kunskapsnivå och inställning till hållbarhetsfrågor mellan olika förvalt-
ningar och mellan tjänstepersoner och politiker. Tillväxt och hållbarhet ställs ofta emot 
varandra istället för att tillväxten blir motorn för omställning. Ett stort problem är också 
bristen på implementering och efterföljande av styrdokument generellt.

Bristen på resurser och kunskap finns bland annat för tillgänglighetsarbetet på offent-
liga platser och tillsynsarbete inom bygg. Okunskap finns också kring planering och 
genomförandeprocesser bland beslutande roller och tjänstepersoner. Viljan att hålla 
korta ledtider för framställning av strategiska planer prioriteras över deltagandebaserad 
planering. Det saknas också förståelse för handläggningstider/rutiner för planering och 
renovering av infrastruktur. Bristande strategisk planering (lokalförsörjning) utgör också 
en utmaning. Samverkan i gränsöverskridande frågor inom organisationen är strukturellt 
svår. Stuprörstänk finns kring vattenhantering med andra samhällsfunktioner så som 
grönstruktur och trafik. Avsaknad av strategisk styrning kring avfallshantering utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv är tydlig. Det finns en ovana att arbeta med massbalans/återan-
vändning och dessutom är lagstiftningen trubbig kring förorenad mark.

Värnamo kommuns styrkor
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

De viktigaste välfärdsuppdragen handlar om att kunna erbjuda en attraktiv, trygg, 
hälsosam och tillgänglig livsmiljö, vilket ger goda förutsättningar för befolkningens 
hälsa. Kommunerna ansvarar för samhällsplanering av mark- och vattenanvändning, 
bostadsförsörjning, delar av transportinfrastrukturen samt den tekniska försörjningen. 
Viktiga verktyg i kommunerna är den fysiska planeringen genom översiktsplan och 
detaljplan, bostadsförsörjningsplanering och markpolitik samt risk- och sårbarhetsa-
nalyser. Det är kommunernas ansvar att säkerställa att processen blir demokratisk och 
att jämlikhetsperspektivet finnas med i alla steg av planeringsprocessen. Ingen enskild 
samhällssektor kan dock ensam uppnå målet utan det krävs att många olika aktörer 
och verksamhetsföreträdare tillsammans agerar för att skapa hållbara och motstånds-
kraftiga (resilienta) städer och samhällen.

• Applicera ett helhetsperspektiv i den kommunala planeringen genom att koppla 
samman ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter till en långsiktigt hållbar 
helhet där avvägningar görs gentemot nationella mål och strategier. 
• I rollen som markägare se till att sköta och utveckla grönområden som gyn-
nar både rekreation och biologisk mångfald. Sträva efter att den gemensamma 
utemiljön ska vara funktionell, trygg, estetiskt tilltalande, vara tillgänglig för alla 
samt erbjuda goda möjligheter till möten och dialog. Detta ger förutsättningar för 
levande offentliga rum. 
• Investera i konst för en god estetisk miljö i offentliga rum och främja och stötta 
det lokala kulturlivet.
• Nyttja kommunens bostadsförsörjningsprogram och Fördjupad översiktsplan 
för Värnamo stad.
• Öka bostadsbyggandet för att få till stånd flyttkedjor som i slutänden kan gynna 
trångbodda hushåll. Störst effekter fås dock med stor sannolikhet genom att ut-
nyttja det befintliga beståndet mer effektivt i kombination med bostadsbidrag till 
de trångbodda hushållen så att de kan efterfråga större bostäder. 
• Ta fram strategisk planering som underlättar för hållbara transportsystem och 
främjar kollektivt resande genom att prioritera kollektivtrafik framför bilen samt 
arbeta aktivt med framkomlighetsåtgärder. Tillåt enbart infrastrukturinsatser som 
stärker hållbart resande och minskar bilberoendet. Skapa en attraktiv och effektiv 
kollektivtrafik där människor bor tätt. 
• Digitalisera samhällsbyggnadsprocessen och tydliggör den för beslutande och 
tjänstepersoner.
• Skapa bättre inventering/underlag av stadens naturvärden och en fulltäckande 
kartering av tillgängliga platser.
• Öka kunskapen kring kultur- och naturvärden, cirkulär ekonomi och stadens 
kretslopp i organisationen.
• Ökad kunskap och rutiner kring torka.
• Öka kunskapen kring hur kvinnor, barn, äldre och funktionsnedsatta använder 
allmän plats/vill använda plats.
• Gör VA-data mer lättåtkomlig internt.
• Utöka arbetet med att kombinera funktioner (dagvatten/skyfall, grönstruktur, 
trafik). 
• Utveckla tjänsteorganisationen kring proaktivt avfallsarbete.
• Utöka samarbetet vid projektering av allmänna platser.
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Mål 11 Hållbara städer och samhällen 2016 2017 2018 2019

N00927 Demografisk försörjningskvot 0,79 0,80 0,81 0,82

N07907 Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (procent) 14,5 14,7 14,8 15,3

N85047 Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 13,7 13,4 12,7

N07701 Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 463 530 457 060 437 850

N85048 Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 2,22 2,20 2,04

N07700 Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg 75 150 75 180 70 240

Nyckeltal

Plats för egna funderingar

Samband med andra mål

Mål 11 har koppling till många av de andra Agenda 2030-målen. Sociala och 
trygghetsrelaterade frågor, vilka påverkar människors hälsa (mål 3) samt klimatan-
passning, är idag centrala inom samhällsplanering- och byggandet. Det är viktigt att 
minska ojämlikhet och våld i samhället och skapa trygghet samt beakta mäns och 
kvinnors, pojkars och flickors olika behov (mål 10, 16, 13 och 5). Målet är även 
kopplat till ekosystem och biologisk mångfald eftersom en hållbar stadsutveckling är 
ett viktigt verktyg för att bevara och utveckla ekosystemtjänster (mål 15).
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Mål 12
Hållbar konsumtion och produktion

Sammanfattning

Mål 12 handlar om att ställa om till cirkulär ekonomi. Detta är för Värnamo kommun, likt 

alla kommuner, väldigt svårt att uppnå både som konsument av varor och tjänster och 

producent av avfall. Trots att kunskapen om hållbar utveckling ökar och åtgärder kring 

mat, drivmedel och källsortering gjorts de senaste åren ligger de största effekten i krav-

ställning i innovativa upphandlingar och insatser som förebygger avfall. Stora satsningar 

behöver göras för att förändra tankesätt och vanor i kommunorganisationen samt på att 

säkerställa efterlevnaden i uttrycket ”det ska vara lätt att göra rätt” för både medarbetare 

och medborgare. Kreativitet och engagemang från både politik och tjänsteorganisation 

behövs för att avancera inom målet.

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion 
och produktion. Fler och fler människor kommer att få det bättre ställt globalt sett 
men detta kommer också att leda till ökad konsumtion av resurser, vilket är ohållbart 
ur ett globalt perspektiv om det sker på samma sätt som idag. Både uttag och an-
vändandet av naturresurser är redan ohållbart och har negativa effekter på vår miljö. 
Material förbrukas, blandas och förstörs, vilket skapar resursbrist, miljöförstöring 
och utsläpp av växthusgaser som förändrar klimat och påverkar allt liv. Enligt målet 
ska matsvinnet halveras, kemikaliers negativa påverkan minska och vårt avfall ska 
både minska, återvinnas och återanvändas i högre utsträckning. Offentliga hållbara 
upphandlingsmetoder ska främjas, ineffektiva subventioner av fossila bränslen ska 
ses över och verktyg för övervakning av hållbar turism utvecklas. EU-rätten före-
skriver att systematisk jämställdhetsintegrering ska ske i alla offentliga verksamheter 
i samband med upphandling (Upphandlingsmyndigheten).

Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål som Sverige har abso-
lut störst utmaningar att nå. En cirkulär ekonomi måste främjas för att omställningen 
ska bli framgångsrik när det gäller att nå en hållbar produktion och konsumtion. 
Att ställa krav på återvinning och att avgifta kretsloppen så att rena flöden blir mer 
cirkulära är viktigt för att nå Sveriges miljömål som också är Agenda 2030-mål. 
Krav på innovativa, sociala och miljö- och klimatmässigt hållbara lösningar skapar 
nya arbetstillfällen, bättre arbetsmiljö och sparar ändliga resurser. Ändliga resurser 
ska kunna användas flera gånger och nya affärsmodeller för att stödja detta måste 
utvecklas. 
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Biblioteksverksamheten är en sorts återbrukscentral som bygger på att låna och 
lämna. Potentialen att utöka konceptet är stor. Medvetenheten om hållbarhetsper-
spektivet är högt på kulturförvaltningen och kulturprogrammet har ofta punkter om 
återbruk och hållbar konsumtion med mera. 

Inom upphandlingsenheten finns modig och kompetent personal som ger avtal med 
bra villkor och hållbar inriktning för livsmedel. Arbetet kring detta har resulterat i 
riktade medel som särskilt stöttar närodlad och ekologisk produktion eftersom högre 
krav oftast är förknippat med högre kostnader. Arbetet med matsvinn har redan 
påbörjats på ett framgångsrikt sätt och det finns upparbetade rutiner för att utveckla 
det arbetet. 

Värnamo kommuns utmaningar

Okunskapen och ovanan att koppla samman konsumtion och klimatpåverkan är stor, 
få organisationer (inklusive kommunen) mäter sin påverkan och låter den påverka 
budget- och verksamhetsplanering. Besparingar på ”valbara” offentliga uppdrag 
(icke lagstyrda välfärdstjänster) kan göra att man prioriterar ned arbetet med hållbar 
konsumtion och produktion, såväl inom målstidsservice som jobbcenter och biblio-
tek. Utmanar vi dessutom konkurrenslagen för mycket med våra lånekoncept finns 
alltid risk för stämningar. En knepig utmaning är också hur vi ska kunna marknads-
föra våra tjänster utan att de uppfattas som konkurrenter, till exempel om vi börjar 
att sälja matlådor för att undvika matsvinn, skapar produkter av återbrukat material i 
jobbcenter eller lånar ut borrmaskiner och maskeradkläder på biblioteken.

För att ställa om och uppmuntra till hållbara konsumtionsmönster måste man prata 
attityder och beteende. För att påverka sådant krävs influencer-kapitel. Någon som 
vår kommun (och de flesta kommuner) sällan har. Oftast är det ok att våra verksam-
heter uppfattas som ”kommunalgrå” och per definition tråkig, men det försvårar 
möjligheten att i vidare utsträckning påverka konsumtionsmönster. Med detta sagt 
finns det risk att kreativitet i frågan kvävs eller motarbetas av ovana eller med ursäkt 
att detta inte är ett uppdrag för offentlig verksamhet.

Frågan om avfall, både hantering av befintligt avfall och förebyggande, drivs idag 
utan större förankring eller samverkan. SÅM har ännu inte utvecklats till den driv-
kraft vi väntat och mycket finns att önska inom arbetet med avfallsplanen. Möjlighe-
ter till återbruk och reparation finns inom jobbcenter (till exempel återanvändning av 
kontorsmöbler, skrädderi, snickeri) och liknande sociala företag men det är svårt att 
skapa en lönsamhet. Idag används slam från Pålslund reningsverk som blandas med 
kompost och används till sluttäckning av Stomsjö-deponin. När sluttäckningen är 
klar får denna metod inte längre användas och det saknas idag lösningar på kvittbliv-
ning av slammet.

Värnamo kommuns styrkor
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Värnamo kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 600 miljoner kronor 
årligen. Kommuner är stora upphandlare som kan skapa och påverka marknader och 
utbud, bidrar till ett hållbart näringsliv och innovativa lösningar som på sikt minskar 
belastningen på miljön och skapar god hälsa. 

• Arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor och använd olika upphandlings- 
instrument som skapar innovationsdriven utveckling av såväl andras som sina 
egna verksamheter i en hållbar riktning. Ställ miljö-, klimat- och hållbarhetskrav.
• Arbeta strategiskt med avfallshantering genom att skapa möjligheter att återan-
vända, återvinna och återbruka varor inom den egna verksamheten samt skapa 
förutsättningar för allmänheten att göra det. Hur kommuner agerar för att minska 
avfall samt att ge förutsättningar för andra att agera har stor påverkan.
• Fortsätta satsa på utvecklingsarbetet avseende matsvinnet och säkerställa 
strukturer. 
• Kulturförvaltningen kan samverka mer med lokala företagare och förening-
ar för att kunna erbjuda fler produkter som ”Hälsopåsen” och aktiviteter som 
Green Friday. Det finns möjligheter att samverka med till exempel fritidsbanken 
(fritidsartiklar) och räddningstjänsten (flytvästar) med flera utan att själva stå för 
produkterna. 
• Utöka konceptet utlåning på biblioteken. 
• Bredda kulturförvaltningens aktivitetsprogram med punkter som har med håll-
bar konsumtion att göra.

Samband med andra mål

En hållbar konsumtion och produktion påverkar i stort sett alla andra mål. En för-
utsättning för en god hälsa (mål 3) är att se till att skadliga kemikalier samt förore-
ningar av luft, vatten och mark är minimala. För att lyckas med mål 12 behövs ett 
hållbart och inkluderande näringsliv. Resurseffektivisering, ny teknik och innovatio-
ner har stor betydelse för att framtidens näringsliv ska vara hållbart (mål 9). Cirkulä-
ra affärsmodeller behöver bli lönsamma och bidra till hållbar ekonomisk tillväxt (mål 
8). Näringslivet behöver anpassas för att bli hållbart med fler rena och miljövänliga 
tekniker och industriprocesser samt minskande utsläpp från transporter. För att vi ska 
kunna nå hållbara städer och samhällen (mål 11) måste städernas negativa miljöpå-
verkan per invånare minskas.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 2016 2017 2018 2019

U07801 Insamlat hushållsavfall totalt, kilo/person 456 411 444 428

U07414 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,

 inkl. biologisk behandling, andel (procent) 26 26 36 29

U07514 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet,

 andel (procent) 17 13 18 21

Nyckeltal
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Plats för egna funderingar
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Mål 13
Bekämpa klimatförändringar

Sammanfattning

Mål 13 handlar om att minska klimatpåverkan och stärka motståndskraften mot klimatför-

ändringarna. Den största utmaningen för Värnamo kommun är att prioritera insatser som 

leder till minskade utsläpp. För att minskar både kommunorganisationen och samhällets 

klimatpåverkan krävs kunskap, resurser och samstämmig politik på ett brett plan. Att  

makten över utsläppen är så spridd, det vill säga att rådigheten delas av många olika 

parter, försvårar möjligheten att snabbt göra kraftfulla åtgärder inom kommun-/region-

territoriet. Störst möjligheter för oss att göra skillnad finns i en modig och driven politik, 

en kreativ samhällsplanering och ett gott föredöme i kommunorganisationens förändrade 

vanor och beteende.

Effekterna av klimatförändringarna påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom 
drabbas hårdast. Ett förändrat klimat orsakar bland annat torka, bränder, vattenbrist, 
översvämningar, stormar och kollapsade ekosystem. De innebär ett växande hot mot 
människors hälsa och säkerhet. Målet handlar om att stärka motståndskraften mot 
klimatförändringarna, förbättra medvetenheten samt fullfölja de internationella  
åtaganden som gjorts, till exempel Parisavtalet, och främja de minst utvecklade 
ländernas förmåga till effektiv klimatrelaterad utveckling.

Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser har minskat med 26 procent jämfört 
med 1990 (SKR, 2020 b). Utbyggnaden av koldioxidfri energiproduktion, omställ-
ning av uppvärmningen och minskad deponering av avfall är de viktigaste anled-
ningarna. Däremot har utsläppen från konsumtion i Sverige ökat i andra länder,  
Sverige har ”exporterat” sina utsläpp genom att själva inte direkt stå för produktio-
nen. 
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Klimat är ett av kommunens gemensamma mål och alla förvaltningar har definierat 
egna klimatmål och åtgärder. Kompetens om klimatpåverkan och klimatanpassning 
finns i delar av organisationen (till exempel vatten och avlopp, tillsyn och samhälls-
planering) och eftersom organisationen är förhållandevis liten är kontaktvägarna inte 
långa mellan tjänstepersonerna som jobbar med klimatfrågor. Det finns en etablerad 
kontakt med Länsstyrelsen och mellan länets miljöstrateger. Vi har kommit längre än 
många kommuner i frågor om skyfall- och översvämningsåtgärder.

Värnamo kommuns utmaningar

Klimatförändringar lokalt kommer för oss att innebära både blötare, ostabilare och 
torrare klimat. Fukt innebär problem för byggnader men också för människors hälsa. 
Skyfall och översvämningar hotar all infrastruktur och livsmedelsproduktion. Torka 
och värmeböljor är också ett direkt hot mot jordbruk och riskgruppers hälsa. Storm-
byar och instabilt väder ökar också risken att effekterna av till exempel skogsbränder 
eller skyfall blir ännu värre. På sikt kommer nya sjukdomar, invasiva arter och ska-
dedjur att breda ut sig. Havsnivåhöjningar äter inte bara upp marken i kustnära lägen 
utan drabbar även de flesta av våra sjönära lägen. Klimatförändringar innebär också 
en ökad oro globalt, vilket medför migrationsströmmar (en kvarts miljard människor 
beräknas vara på flykt på grund av klimatet år 2050) och resursbrist som ökar risken 
för handelsproblem och konflikter mellan och inom länder.

Kunskapen om klimatpåverkan och framförallt klimatanpassning i organisationen 
är bristfällig och personbunden. Klimatfrågorna uppfattas som valfria/önskvärda 
och arbetet löper ofta vid sidan av kärnverksamheten. Kopplingen mellan organi-
sationens klimatpåverkan och budget saknas och bristen på starkt ägandeskap/driv 
från toppen av organisationen gör att prioriteringen av arbetet med klimatfrågor 
och klimatanpassning är låg i många delar av organisationen. Ovanan att tänka in 
klimatperspektivet i riskbedömningar är utbredd. Åtgärder som gör stor skillnad på 
klimatpåverkan och klimatanpassning är kostsamma på kort sikt, men förhindrar 
(ökade) utgifter på längre sikt. Detta försvårar beslut att prioritera klimatåtgärder i 
årsbudgetar. Att klimatperspektivet är ”ungt” försvårar också för politiker att våga 
satsa. Att makten över utsläppen är så spridd, det vill säga att rådigheten delas av 
många olika parter, försvårar också möjligheten att snabbt göra kraftfulla åtgärder 
inom kommun-/regionterritoriet. 

Det finns en tydlig könsfördelning i vilka som jobbar med mjuka och hårda klimat-
perspektiv (vilka som arbetar med tekniska frågor, bygg och energi och vilka som 
jobbar med till exempel samhällsplanering, konsumtion- och strategifrågor) inom 
organisationen.

Värnamo kommuns styrkor

Klimat är ett av kommu-
nens gemensamma mål 
och alla förvaltningar har 
definierat egna klimatmål 
och åtgärder.
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommuner har stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till 
ett förändrat klimat. Kommunerna ska vid samhällsplaneringen ta hänsyn till både 
klimatrisker och minskade utsläpp. För att arbeta med klimatanpassning behövs 
åtgärder i den fysiska miljön samt i strategi- och ledningsarbete. Samarbete med 
andra ägare av fastigheter och infrastruktur behövs. Klimatanpassning av den fysiska 
planeringen innebär både att motverka risker för och minimera skador till följd av 
naturolyckor som beror på det förändrade klimatet, och att hantera akuta effekter, till 
exempel räddningstjänst, krisledning och infrastruktur etcetera.

• Ställ högre miljö-, klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingar.
• Underlätta för hållbara lösningar inom infrastruktur- och trafikplanering, till 
exempel etablering av vindkraft och solenergi och satsningar på kollektivtrafik, 
cykel och gång, använd p-norm och en parkeringspolicy för att öka tillgången 
till gatumark för andra ändamål och samordna godsdistribution för att minska 
transporter. 
• Ställ om den egna fordonsflottan till fossiloberoende och främja tillgång till 
ladd- och tankinfrastruktur. Arbeta internt med att övergå från fysiska resor till 
digitala.
• Integrera klimatperspektivet mer i ledning och styrning. Integrera miljöplanen 
i målstyrningen. Börja med klimatbokslut som en integrerad del av årsredo-
visningen och ställ högre krav på redovisning av hur förvaltningars arbete och 
budget relateras till klimatfrågorna. Satsa på att göra en koldioxidbudget, börja 
att mäta kommunens utsläpp och ta med detta i budgetberedningen. Detta är ett 
första steg i att börja klimatbudgetera. 
• Börja med en klimatanalys som standard vid alla investeringsbeslut.
• Erbjud obligatoriska utbildningar för medarbetare, anpassad efter målgrupp, 
för att öka kunskap.
• Skärpt lagstiftning inom till exempel hållbarhetsredovisning, byggnation och 
avfallshantering kan tvinga upp klimatfrågan på dagordningen.

Samband med andra mål

Ett förändrat klimat innebär ett ökat hot mot både välfärd, samhälle och miljö. 
Det omfattar i princip samtliga övriga mål. Målkonflikter handlar om ekonomiska 
aktiviteter (mål 8) som ökar utsläpp från transporter och produktion (mål 9) och om 
ekonomiska prioriteringar (mål 8) av att satsa på klimatanpassning (mål 11) och min-
dre klimatpåverkande gentemot andra behov och områden. Därtill har även förnybar 
energiproduktion olika slags negativ miljöpåverkan såsom buller från vindkraftverk 
eller utvinning av ädelmetaller till solceller. Det finns också viktiga sidonyttor som 
till exempel insatser för att anlägga/återställa våtmarker (mål 15) för att bättre kunna 
hantera översvämningar (mål 11) och som också ökar biologisk mångfald och re-
krea-tionsvärden samt minskar övergödning av sjöar och hav (mål 15 och 14).

58

175



Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 2016 2017 2018 2019

UN00401 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 5,06 5,13 5,00  

N07702 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 171 641 175 534 172 154  

U00437 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (procent) 42,4 41,2 42,2 41,3

N07400 Miljöbilar, andel av totalt antal bilar

 i det geografiska området, (procednt) 14,4 14,2 14,1 13,5

U07917 Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 810,4 809,5 815,3 788,0

Nyckeltal

Plats för egna funderingar

59

Det saknas nyckeltal som visar vilket klimatavtryck Värnamo kommun som organisation har. Det saknas också ett nyckeltal som inkluderar konsumtionsperspek-
tivet. Mycket fokus ligger på resor och transporter.
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Mål 14
Hav och marina resurser

Sammanfattning

Mål 14 handlar om att bevara och använda hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart 

sätt. Värnamo kommuns koppling till målet är främst indirekt då vi inte är en kustkommun 

men vi har fortfarande möjligheter att påverka målet. Genom tillstånd för exploatering 

och tillsyn kan vi se till att minska försurning och övergödning och förhindra att förore-

ningar och miljögifter sprids. Utvecklingsmöjligheter finns främst genom att fokusera på 

reningsgraden i våra mindre reningsverk och att förbygga att skräp och utsläpp hamnar 

i sjöar och vattendrag samt att genom upphandling se till att vår konsumtion av fisk och 

skaldjur är hållbar.

Mål 14 handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser 
på ett hållbart sätt. Haven förser oss med ovärderliga resurser som används till bland 
annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar dessutom en stor del av 
den koldioxid och den värme som släpps ut. Överfiske, försurning, övergödning, 
föroreningar och spridning av miljögifter är stora problem. Främmande arter från 
bland annat fartygs barlastvatten kan också etablera sig i haven. Allt detta stör den 
biologiska mångfalden och viktiga livsmiljöer, vilket påverkar havens produktion 
av livsmedel och andra viktiga ekosystemtjänster (Sveriges miljömål a). Det krävs 
såväl lokala som globala ansträngningar för att haven och de marina resurserna ska 
användas på ett hållbart sätt. Det är viktigt att skydda marina områden och den bio-
logiska mångfalden för att haven ska må bra.

För Sverige innebär mål 14 stora utmaningar. Östersjön är ett av världens mest 
nedsmutsade innanhav. Eftersom havsmiljön påverkas av vad som sker på land och 
i vattendrag måste kommunerna arbeta uppströms för att skydda haven och den 
marina miljön.
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I Värnamo finns ett stabilt ledningsnät med pumpstationer som minimerar nödutlopp 
och ett nytt reningsverk med biologiskt kväve- och fosforrening. Det är en hög kapa-
citet på verket, vilket innebär att vi i framtiden kan stänga fler av de små reningsver-
ken i kransorterna. 

Den rejäla uppryckningen kring båtkyrkogården vid Osudden samt trenden av 
plogging kan ha bidragit till att frågan om nedskräpning och miljöpåverkan lyfts.

Intresset för sportfiske ökar och med det borde även engagemanget öka för att 
hålla sjöar och vattendrag friska. Stora fiske- och vattendagen som kommunen håller 
i varje år är ett exempel på tillfälle att ytterligare lyfta frågan. 

Värnamo kommuns utmaningar

Även om inte Värnamo kommun är en kustkommun så sitter allt vatten ihop. En 
tydlig länk är vatten som rinner ned i Lagan och ut i Laholmsbukten. Skräp finns det 
gott om, även i våra sjöar och vattendrag, men att arbeta fokuserat med förebyggan-
de åtgärder utgör ingen drivande punkt i kommunorganisationens gata/parkförvalt-
ning.

De mindre reningsverken i kransorterna är av äldre art och underhållet är eftersatt. 
De är fortfarande i drift men har inte samma kravställning på utsläpp, vilket innebär 
att de inte renar med samma höga nivå som Pålslund. Långa projekttider kan påver-
ka underhållet på de mindre verken.

Kommunens målstidsservice köper en ansenlig mängd fisk, även om den är MSC-
märkt, är det svårt att säga att det stödjer hållbart fiske. Tillgången på närodlad och 
hållbart odlad/ fångad fisk är liten och kostsam.

Värnamo kommuns styrkor

De mindre reningsverken i 
kransorterna är av  
äldre art och underhållet 
är eftersatt.

I Värnamo finns ett stabilt 
ledningsnät med pump- 
stationer som minimerar 
nödutlopp
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Nyckeltal från Kolada för mål 14 saknas.

Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Genom att säkerställa en tillräcklig rening i avloppsreningsverken, ställa högre krav 
på verksamhetsutövare i tillsynen och arbeta med att minska uppkomsten av marint 
skräp kan kommunerna förbättra havsmiljön.

• Bedriv prövning och tillsyn av strandskydd. Strandskyddslagstiftningen är vik-
tig inte bara för den biologiska mångfalden och de livsmiljöer som finns i strand-
zonerna, utan också för allmänhetens möjlighet till friluftsliv och rekreation
• Tillhandahåll miljöstationer vid hamnar samt möjlighet till båtbottentvätt för 
fritidsbåtar för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger
• Identifiera de lokala källorna till marint skräp och sätt in förebyggande åtgärder 
för att stoppa nedskräpningen redan vid källan.
• Ställ krav på upphandling och inköp av fisk och skaldjur. 

Samband med andra mål

Eftersom ekosystemen i de marina miljöerna påverkas av avrinningsområdena är mål 
14 nära sammanlänkat med hur livsmedel produceras (mål 2), god vattenkvalitet och 
bra rening av avloppsvatten (mål 6), att skapa förutsättningar för håll¬bara städer 
och samhällen (mål 11), hur varor produceras och konsumeras (mål 12) och att mins-
ka klimatförändringar (13).

Nyckeltal
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Mål 15
Ekosystem och bilogisk mångfald

Sammanfattning

Mål 15 handlar om att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden och stärka eko-

systemen. I Värnamo kommun finns konflikter kopplat till exploatering och förtätning 

och kunskapen om gröna och blå frågor är ojämnt fördelad. Trots detta finns planer och 

projekt för att hantera svårigheterna. Även om resurserna att hantera frågor om ekosys-

temtjänster är begränsade så har vi goda uppfattningar om vilka våra svagheter är både i 

närtid och på sikt, vi vet hur vi ska utvecklas och vilka krav vi kan ställa på oss själva och 

andra aktörer i form av ekologisk kompensation. För att bibehålla och utveckla gröna och 

blå strukturer bör fokus framöver vara att efterfölja den grönstrukturplan som finns för 

Värnamo stad och att arbeta in detta i den fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad.

Hållbar markanvändning handlar om att stoppa förlusten av den biologiska mång-
falden och stärka ekosystemen. Ett långsiktigt bevarande och nyttjande av ekosys-
temen är både en nationell och en internationell utmaning. Det kan vara en intresse-
konflikt mellan att bevara den biologiska mångfalden och samtidigt tillåta uttag av 
naturresurser för en växande världsekonomi. Målet betonar vikten av att bevara och 
återställa eko¬system, stoppa avskogning, hejda förlusten av biologisk mångfald, 
stoppa tjuvjakt och illegal handel med växt- och djurarter djurarter (Glokala Sverige, 
2020).

Att lyckas behålla den biologiska mångfalden är avgörande för att ekosystem ska 
fungera och göra nytta som att buffra och rena vatten, lagra kol, sänka temperaturer 
och buller, pollinera grödor och rena luft men också att förse oss med material och 
medicin. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att övernyttjan-
det av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens 
förmåga att leverera dessa tjänster (Sveriges miljömål b). Ett robust ekosystem är 
ett stabilt ekosystem som ger fler möjligheter. På sikt påverkar bristen på biologisk 
mångfald förutsättningarna för mänskligt liv på jorden. 

Fyra av de nationella miljökvalitetsmålen är kopplade till mål 15. De största utma-
ningarna i Sverige handlar om att minska förlusten av biologisk mångfald, hindra 
utbredningen av invasiva arter och öka restaureringen av våtmarker. Bevarande av 
värdefull natur och grönområden i urbana områden kan många gånger leda till kon-
flikt med andra samhälleliga intressen.
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Värnamo kommun har aktualiserade styrdokument (Översiktsplanen, Fördjupad 
Översiktsplan, Plan för grönstruktur, Skogsbruksplaner, Plan för Värnamo kom-
muns miljöarbete) med tydliga åtaganden och rekommendationer. Det finns en stor 
kunskap hos tjänstepersoner som författar de lokala planerna och bevakar frågorna 
från den nationella och regionala nivån. Det finns också ett etablerat samarbete och 
en god kontakt över förvaltningsgränserna och även mot de beslutande forumen för 
att förmedla frågorna.  

Dagvattenutredningar har skapat förutsättningar att jobba proaktivt, minska risker 
och spara resurser, kombinerat riskerna med byggande. Vi har skapat mångfunk-
tionella lösningar i våtmarker och dammar sett både ur teknisk lösning även med 
hänsyn taget till ekosystem. 

Skapande och återskapande av våtmarker inom kommunens gränser är en styrka, 
där är vi effektiva i kunskap och genomförande. Skapande av naturmiljöer och för-
utsättningar med plats för rekreation för människa och djurliv är Värnamo kommun 
också bra på.

Värnamo kommuns utmaningar

Klimatförändringar kommer att påverka vår natur både i närtid och på längre sikt. 
Detta är vi inte i dagsläget helt förberedda på.

Vi är medvetna om att flera invasiva arter finns etablerade i kommunen och breder 
ut sig på bekostnad av den naturliga faunan. Vi vet också att bevarandet av biologisk 
mångfald och vad det innebär inte prioriteras högt.

Brist på kunskap och förståelse i utförandeledet att bevaka frågorna är stor. Det 
är en rejäl utmaning att bibehålla och förmedla kunskaperna från ax till limpa, det 
vill säga från författare av regionala styrdokument till författare av lokala planer till 
beslutande forum (politiken) till projektörer och interna projektledare till utförare, 
drift och till slut mottagare och brukare. Det är svårt att i dagsläget med kunskap 
och fakta kunna argumentera med invånare och brukare. Kunskapsbrist kan bidra till 
resursslöseri och ekonomiska aspekter kan väga tyngre och förhala processer.

Det finns stor risk att vi tappar intern spetskompetens inom området då kunskapen 
är knuten till få personer. Det försvårar dessutom läget att ansvarområden mellan 
myndigheter, verksamhetsutövare och brukare ej är klargjorda, invasiva arter är ett 
exempel.

Värnamo kommuns styrkor

Klimatförändringar 
kommer att påverka vår 
natur både i närtid och 
på längre sikt.

Skapande och åter- 
skapande av våtmarker 
inom kommunens
gränser är en styrka.
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Kommuner kan som stora markägare och verksamhetsutövare vidta olika åtgärder. 
Kommuner och regioner kan hantera konflikter som uppstår genom att arbeta med 
medborgardialog i komplexa frågeställningar.

• Arbeta fokuserat på att stärka ekosystemtjänster genom att återställa våtmarker 
och skapa nya i tät bebyggelse, utse mark- eller vattenområden till naturreservat, 
minska hårdgjorda ytor, anlägg översvämningsbara parker, skapa gröna fasader 
och tak och utveckla gröna småytor och ängsmarker som ökar den biologiska 
mångfalden. 
• Utemiljöerna vid bostäder och egna verksamheter. 
• Integrera ekosystemtjänstperspektivet i kommunens plan- och beslutsprocesser. 
Vid nyexploatering skall dessa aspekter vägas in redan under detaljplanarbete, 
projektering och sedan under utförande. Titta på de naturliga förutsättningar-
na (topografi, vegetation, markvatten) för att minska ingrepp och jobba med 
förutsättningarna istället för emot dem. Lyft fram befintliga kvaliteter på platsen 
för öka naturliga förutsättningar. Med detta kan ekonomiska vinningar också 
erhållas.
• Som fastighetsbolag och fastighetsägare agera för ökad biologisk mångfald i 
anslutning till 
• Visa på de gällande styrdokumenten och att dessa följs genom att kommunice-
ra goda exempel på redan utförda projekt och exploateringar men även att arbeta 
med detta framåt på planerade projekt. 
• Förmedla och skapa informationsutbyte. Tydliggör och synliggör informatio-
nen för kunskapsförmedling till brukare. Skyltmaterial på plats, information på 
webbplatser och sociala medier men också möjlighet med tjänstemän som möter 
upp brukare på plats för att förmedla information direkt. 
• Bygga och säkra kunskapen internt genom styrdokument, rutiner och handling-
ar (ritningar, utförandeinstruktioner etc.).

Samband med andra mål

För att kunna avskaffa hunger och trygga livsmedelsförsörjningen genom främjande 
av ett hållbart jordbruk (mål 2), är det nödvändigt med ett hållbart utnyttjande av 
ekosystem och hållbart brukande av skog och mark. De landbaserade ekosystemen, 
såsom fotosyntes och rening i mark, skapar förut¬sättningar för att skydda och åter-
ställa de vattenrelaterade ekosystemen så att vatten renas (mål 6). För att städer och 
samhällen (mål 11) ska bli hållbara behöver grönområden vara tillgängliga och säkra 
för alla i samhället. För att grönområden i städerna ska bidra till att bevara den biolo-
giska mångfalden måste de bestå av fungerande ekosystem. Målet kopplar generellt 
till målet om god hälsa och välbefinnande (mål 3) då naturens ekosystem bidrar till 
rening av luft, mark och vatten samt att hög biologisk mångfald påverkar människors 
hälsa positivt. En tydlig intressekonflikt är att bevara den biologiska mångfalden och 
samtidigt tillåta uttag av naturresurser för ekonomisk tillväxt (mål 8) och hållbara 
industrier (mål 9). Kvinnors och mäns olika livsstilar påverkar miljömålen i olika 
omfattning .
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Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 2016 2017 2018 2019

N85054 Skyddad natur totalt, andel (%) 2,6 2,7 2,7 2,7

Nyckeltal
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Mål 16
Fredliga och inkluderande 
samhällen

Sammanfattning

Mål 17 handlar om att skapa ett tryggt, rättssäkert och demokratiskt samhälle. I Värnamo 

kommun är inte frågor om rättssäkerhet eller faktisk trygghet några större problemen. 

Trots den ökande samhällstrenden av kritik och misstrogenhet gentemot det offentliga 

arbetet står kommunen och politiken stadigt. En hel del insatser har gjorts för att öka 

delaktigheten de senaste åren men den största utmaningen handlar likväl om att skapa 

ett mer inkluderande beslutsfattande.  

Mål 16 handlar om att skapa ett tryggt, fredligt samhälle med robusta, transparenta 
och rättssäkra offentliga institutioner som möjliggör alla människors delaktighet i 
beslutsprocesser och verksamheter. Fred och frihet från våld är både ett mål och en 
förutsättning för hållbar utveckling. Trygghet och möjlighet till delaktighet för alla 
är grundläggande i den lokala demokratin. Likaså möjligheten till insyn och an-
svarsutkrävande i samhällets institutioner. Målet handlar bland annat om att främja 
rättssäkerheten, minska olagliga flöden av vapen och pengar, minskad korruption, 
motverka människohandel samt minska våld, särskilt mot barn. Målet handlar även 
om att bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande 
samt säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt be-
slutsfattande på alla nivåer.

I Sverige har ett högt förtroende för det offentliga skapats och underhållits genom 
en påtaglig stabilitet och integritet i förvaltningen. Administrativa processer har 
styrts av mål som rättssäkerhet, opartiskhet, transparens och likabehandling. För-
ändringar såväl inom omvärlden som inom de kommunala organisationerna utmanar 
idag institutionernas professionalitet och integritet. Konsekvenserna av detta är inte 
bara ekonomiska utan påverkar legitimiteten för det politiska systemet, synen på 
politiker och tjänstepersoner samt på kommunens varumärke. Grundläggande prin-
ciper som legalitet, saklighet och oberoende sätts dagligen på prov i den praktiska 
verksamheten. För att bibehålla och stärka dessa principer krävs ett uthålligt arbete 
med att stärka intern kontroll, bedriva korruptionsbekämpning och hantera systema-
tisk välfärds-brottslighet. Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert bidrar 
till att behålla en tilltro till samhället i stort. Det i sin tur främjar medborgarnas vilja 
att engagera sig och bidra till en positiv utveckling. En utmaning är att nå grupper 
som inte röstar i valet.
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Inom de satsningar som gjorts för att bygga ett demokratiskt och inkluderande 
samhälle med fokus på medbestämmande finns bland annat medborgarinitiativ, RiL 
demokratiutveckling för barn och unga, pilotprojekt om hat och hot mot politik 
och media, två kommunala råd (ett med fokus på pensionärer och ett med fokus på 
tillgänglighet) och inte minst landsbygdsdialogerna. Kommunfullmäktiges samman-
träden sänds live och finns publicerade att se i efterhand.

Biblioteken har en given plats som samhällets vardagsrum och funktionen av att 
vara det demokratiska rummet är etablerat. Biblioteken har på senaste tiden fått en 
roll i digitaliseringen när resten av samhället nedmonterat sin service. De har blivit 
en inkluderande länk mellan den digitala utvecklingen och den digitala mognaden. 
Vi hjälper de som inte hinner anpassa sig. Biblioteken erbjuder många mötesplatser. 
Lokala och regionala kulturforum som vänder sig till allmänheten och i synnerhet 
föreningslivet är ett. Stadsbiblioteket har satsat på värdjobb som inte bara möjliggör 
utökade öppettiderna för självservice utan skapar också arbeten för de som står långt 
ifrån den vanliga arbetsmarknaden. Värnamo kommun började dessutom att tidigt 
satsa på KUR (Kultur på recept), ett sätt att bekräfta kulturens roll för hälsa och 
breddar möjligheten för många människor att återknyta till samhället och delta i ett 
sammanhang bortom fysisk aktivitet.

Värnamo kommuns utmaningar

Bibliotekslagen fastställer att det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning. Det finns dock en begränsad syn på 
bibliotekens verksamhet. Den är både undervärderad och övervärderad, men bottnar 
i en generell okunskap om bibliotekens funktioner och potential. Om det politiska 
stödet minskar för att finansiera kulturverksamhet med skattemedel kan möjligheten 
att använda bibliotek som dialogforum och mötesplatser gå förlorad. Biblioteksfili-
alerna som ligger i skolor är inte alltid bra ur tillgänglighetssynpunkt. Det är svårt 
för bibliotek som ska vara öppna för allmänheten att dela lokal med skolor som inte 
vill var öppen för allmänheten. Hot och våld är en överhängande risk för 
bibliotekpersonal som jobbar i utsatta lägen. 

Internt finns viss problematik med lydnad och uppföljning av politiska beslut och 
antagna styrdokument. I praktiken finns exempel på hur kommunorganisationen 
(medvetet eller ej) bortser ifrån, misstolkar eller omprioriterar politiska uppdrag- så 
kallat tjänstemannastyre.

Värnamo kommuns styrkor

Internt finns viss  
problematik med lydnad 
och uppföljning av  
politiska beslut och  
antagna styrdokument.

Biblioteketn har en  
given plats som  
samhällets vardagsrum 
och funkitionen av att vara 
det demokratiska rummet 
är etablerat.
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Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

För kommuner går mål 16 på tvärs genom verksamheten. Både demokrati-, sam-
hälls- och välfärdsuppdraget berörs. Kommuner bör fokusera på att bygga upp en 
effektiv och transparent organisation med tydligt ansvarsutkrävande och kvalitativa 
beslutsprocesser med redovisning och revision. Kommuner har även ansvar för att 
genomföra rättssäkra val. Kommuner har en mängd ansvarsområden som har en 
brottsförebyggande effekt och tillhandahåller olika välfärdstjänster som syftar till 
att minska risken för utanförskap och förstärka känslan av anknytning till samhället. 
Kommuner kan arbeta för att motverka brottslighet och öka medborgarnas trygghet, 
både i de offentliga verksamheterna och i människors vardag.

• Arbeta målinriktat för att höja valdeltagandet i olika områden och i olika grup-
per, bland annat genom att stärka invånarnas delaktighet mellan valen 
• I den fysiska planeringen se till att blanda bostäder och arbetsplatser så att 
områden befolkas under fler timmar på dygnet 
• Arbeta med medborgardialog vilket ökar tilliten till det demokratiska systemet. 
Om människor upplever att samhället är öppet och att alla är välkomna att bidra 
till den gemensamma utvecklingen, ökar tilliten till varandra och bidrar till en 
stärkt social sammanhållning.
• Främja och stötta ett aktivt kulturliv där medborgarna kan mötas. Den professi-
onella konsten ger inte bara konstnärliga upplevelser utan kan också vara bärare 
av samhällskritik. Det är därför viktigt att både värna den konstnärliga friheten 
och kulturens egenvärde. Satsa på egna verksamheter som bibliotek eller kultur-
skola och genom stöd till museer, arkiv, scenkonstinstitutioner, konst¬hallar och 
kulturhus liksom stöd till fria kulturutövare och ideella aktörer. Kulturen kan ha 
en mer aktiv roll i olika demokratiska processer.
• Förtydliga bibliotekens roll som samhällsbärande i beredskapsorganisation. Hit 
ska du komma för att få uppdaterad och källkritiserad information, till exempel 
när internet slås ut vid en attack.

Samband med andra mål

Mål 16 är grunden i ett hållbart samhälle som bygger på allas lika rättigheter. Det 
skapar goda förutsättningar för handel och livsmedel för alla (mål 2), vilket ger 
bättre förutsättningar för en god hälsa för alla (mål 3), ger möjlighet för barn att få 
och tillgodogöra sig utbildning (mål 4) och bättre förutsättningar för jämställdhet och 
jämlikhet för alla i samhället (mål 5 och 10), vilket i sig kan ge möjlighet till innova-
tioner, en bättre arbetsmiljö och ekonomisk tillväxt (mål 9 och 8).
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Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 2016 2017 2018 2019

U01420 Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 

 andel (procent)        

N07403 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare 926 699 796 692

U17413 Förstagångsväljare som röstade i senaste

 kommunfullmäktigevalet, andel (procent) 84 84 85 85

N03127 Verksamhetens resultat kommun,

 andel (procent) av skatter och statsbidrag       -0,1

Nyckeltal

Plats för egna funderingar
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Mål 17
Genomförande och globalt 
partnerskap

Sammanfattning

Mål 17 handlar mycket om att bistå utvecklingsländer. Som kommunorganisation lägger 

vi inte stor vikt vid internationella samarbeten och är heller inte drivande i globala frågor. 

Utvecklingsmöjligheterna ligger främst i större koalitioner och regionala sammanhang 

och där vi kan stötta samarbeten och partnerskap men möjligheterna för Värnamo kom-

mun att påverkan målet är begränsade. 

Mål 17 fokuserar på själva genomförandet av agendan. Det handlar om att bistå 
utvecklingsländerna i form av ekonomiska resurser, kapacitetsuppbyggnad och 
tillgång till ny och miljövänlig teknik. Delmålen handlar också om rättvis handel, 
ökat kunskapsutbyte mellan länder, systemfrågor och partnerskap. För att genom-
föra agendan krävs ett globalt engagemang som involverar flera samhällsaktörer. 
Det innebär att agendan bör vila på intentioner om samarbete och internationell 
solidaritet, transformation och integration. Det behövs även integration av nya idéer, 
förhållningssätt och arbetsformer för att möjliggöra förändring. I en sammanflätad 
värld kommer de förändringar vi gör att påverka andra, liksom andras förändring-
ar påverkar oss. Kapacitet och kapacitetsutveckling på olika samhällsnivåer är en 
viktig grund i utvecklingssamarbetet och i genomförandet av Agenda 2030. I dagens 
samhälle vill medborgare att fler ska få ta del av den välfärd de behöver för att 
kunna utforma ett självständigt liv. De som redan har tillgång till välfärdstjänster vill 
vara med och utforma och utveckla dessa tjänster. Alla bör ges möjlighet att delta i 
utvecklingen av den plats där de verkar, lever och bor.

I Sverige har kommuner en viktig roll i att verka för öppna samhällen och motver-
ka strömmar som inte inkluderar alla medborgare. För att uppnå hållbar utveckling 
och demokratiutveckling på lokal nivå behövs samarbeten och partnerskap.
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Vi ingår i ett regionalt samarbete (RUS) och vi har påbörjat ett arbete med att närma 
oss Agenda 2030 i ledning och styrning.

Under 2020 har det även startas upp en extern samverkan för Agenda 2030 där det 
finns ett intresse för frågorna.

Värnamo kommuns utmaningar

Intresset för att delta i internationella projekt och samarbeten är svagt i kommunor-
ganisationen. Detta märks delvis i ansökan om projektmedel och extern finansiering. 
Vi är en för liten kommun för att ingå i större samarbeten och projekt, vi saknar 
resurser för detta, och det är bättre att istället ingå i bredare koalitioner (till exempel 
regionala). Om kommunen avstår/inte aktivt söker internationella samarbeten kan vi 
missa möjligheter till utveckling. Om vårt näringsliv inte intresserar sig för annat än 
kortsiktig profit riskerar även de att missa Agenda 2030 som en viktig utvecklings-
faktor och potentialen i andra marknader än de upparbetade.

Värnamo kommuns styrkor

Intresset för att delta  
i internationella projekt 
och samarbeten är svagt  
i kommunorganisationen.

Vi ingår i ett regionalt 
samarbete (RUS) och vi
har påbörjat ett arbete 
med att närma oss 
Agenda 2030 i ledning
och styrning.

73

190



Inga nyckeltal för mål 17 finns tillgängliga från Kolada.

Värnamo kommuns ansvar och möjligheter

Flera kommuner är engagerade i internationella samarbeten som bidrar till demokra-
tisk utveckling och stärkt kapacitet på lokal nivå i andra länder. Samverkan på alla 
nivåer är nödvändigt för att fläta ihop de perspektiv som finns så att människor kan 
leva tillsammans utifrån de olika perspektiv de representerar.

• Samverka med civilsamhället, medborgare, näringsliv och andra myndigheter 
för att utveckla nya metoder och arbetssätt både globalt, nationell, regionalt och 
lokalt. Sektorsövergripande/tvärsektoriellt samarbete inom respektive kommun 
behöver utvecklas tillsammans med andra aktörer över organisations¬gränserna. 
Undersök hur vi i GGVV skulle kunna samarbeta mer. 
• Utbyta kunskap och erfarenheter med internationella partners genom till exem-
pel vänortssamarbete och kommunala partnerskap (ICLD)
• Deltaga i internationella projekt genom svenska och internationella organisa-
tioner och nätverk
• Uppmuntra och främja samarbete och partnerskap som stödjer de globala 
målen
• För en samstämmig politik för hållbar utveckling 
• Öka medvetenheten kring Agenda 2030 bland våra lokala företag och organisa-
tioner som finns på ett globalt plan.
• Bygg vidare på Campus, BGR, VNAB och samarbetet med industrin för att 
stärka de internationella kontakterna.
• Utveckla vår kontakt med Brysselkontoret.
• Satsa på att arbeta mer med RUS:en och delstrategier som finns kopplat till 
”En global region”.

Samband med andra mål

Global samverkan och genomförandets principer omfattar alla övriga mål. Mål 17 
är en förutsättning för alla andra mål. Global, nationell, regional och lokal samver-
kan handlar om att sprida och utbyta erfarenheter, kunskap och verktyg samt att 
hitta gemensamma framgångsfaktorer som ger lärande hos samverkansparterna. Det 
handlar också om att i en sammankopplad värld enas om en riktning för att möta de 
globala målen. Alla ska bjudas in att delta för att ge intryck och ta avtryck. Att nyttja 
världens gemensamma resurser och kunskap i utveckling, kräver global solidaritet 
för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför. Utvecklingen av 
en ökad nationalism tyder på att världens länder behöver bli starkare när det gäller 
partnerskap, sammanslutningar och andra former av samarbeten för att tillsammans 
värna och stärka demokratin.

Nyckeltal
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Plats för egna funderingar
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Bilaga 2: Metodutveckling 
För första gången har en nulägesrapport av Agenda 2030 tagits fram för Värnamo kommun. Analysmetoden 

som användes var Koladas nyckeltassamling för Agenda 2030 och SWOT-analys (Styrkor, svagheter, möjligheter, 

hot) gjorda av verksamheterna själva. Mål delades då ut på de tjänstepersoner i utvecklingsavdelningen och i 

gruppen för mål och resultat baserat på målets tema och kopplingen till tjänstepersonens förvaltning/ 

arbetsområde. I många fall har samma mål delats till flera tjänstepersoner som då samarbetat för att göra 

målanalysen. Metoden för att ta fram analysen bör i efterföljande framtagande justeras. Nedan listas därför 

kritiska punkter som bör beaktas inför kommande revideringar:   

-Eftersom de förutbestämda nyckeltalen för Agenda 2030 i kolada inte nog utgör underlag för en analys bör 

dessa kompletteras. Dels finns ett stort urval av andra nyckeltal och nyckeltals-grupperingar i kolada som 

kommuner i andra sammanhang använder, fördelen med dessa är att nyckeltalen blir jämförbara med andra 

kommuner/riket. Möjligheten finns såklart att även använda andra/egna nyckeltal som kan vara mer talande för 

resultatet, men då går jämförbarheten förlorad. Oavsett vilka nyckeltal som används för att bredda 

analysunderlaget bör detta dokumenteras.  

-Möjligheten att komplettera nyckeltalen med icke-statistiskt underlag rekommenderas. Att väga in 

verksamheternas egna tankar och bedömningar anses angelägen då detta kan komplettera informationen från 

nyckeltalen och ge en bredare bild av nuläget. Redogörelser från verksamheterna själva kan ge en tydlig bild av 

utmaningar och svårigheter och påpeka sådant som inte mäts men ändå säger någonting om resultat. Vilken 

vikt redogörelserna ska ha i den sammanfattande analysen är dock svårt att avgöra då verksamheterna själva är 

färgade av sin utgångspunkt. 

-För framtagande av verksamheternas redogörelser användes Swot-metoden. Annan metod kan passa bättre.  

-Redogörelserna togs i denna version fram genom gruppen för mål och resultat samt av 

utvecklingsavdelningen.  För analys med tydligare koppling till kvalitet och budget bör ekonomer involveras. Fler 

nyckelpersoner och avdelningar behöver också vara delaktiga, även om det bara handlar om ett mål. Till 

exempel borde kulturförvaltningen och campus vara delaktiga i analysen av mål 4. 

-Arbetet med denna nulägesrapport leddes av utvecklingsavdelningens miljöstrateg. Framtida arbete bör 

innefatta fler tjänstepersoner med bredare kompetens. Arbetet bör inte ledas av endast en person eller av en 

tjänsteperson med så ”smalt” arbetsområde.  

-Mål delades av miljöstrategen ut på de tjänstepersoner i utvecklingsavdelningen och i gruppen för mål och 

resultat baserat på målets tema och kopplingen till tjänstepersonens förvaltning/ arbetsområde. Fler kopplingar 

finns dock mellan verksamheter och delmål som inte kunde prioriteras och analyseras. 

-Tillräckligt med tid behöver avsättas både för framtagande av nulägesrapporten och diskussion av resultat.  

-Ingen av de tjänstepersoner som deltog i arbetet med nulägesrapporten har fått någon djupare information 

om Agenda 2030. De globala målen är skrivna utifrån en global kontext men bör samtidigt tolkas i ett lokalt 

sammanhang för att få god förståelse för hur målets relevans hör ihop med kommunen. En grundutbildning om 

de globala målen och vad de handlar om på lokalt plan bör ges innan analysen görs. En tydlig beskrivning av 

vilken roll deras redogörelser spelar i nulägesrapporten bör förtydligas innan analyserna görs.  

-De kommunala bolagen har inte deltagit i denna nulägesrapport men de är en viktig aktör. Särskilt om 

slutprodukten ska ha en påverkan på målstyrningen som är koncernövergripande.  

-Det kan vara klokt att i analysarbetet fundera på avgränsningen kring kommunen som organisation eller som 

geografisk enhet. I ett antal mål ligger makten utanför kommunens rådighet. 

 

77 

194



 
 

 

 

Bilaga 3: De 169 delmålen 
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                      Bilaga 4: Kommentarer till nyckeltal  

 
Mål 3 God hälsa och välbefinnande  

Det saknas statistik för nuläget i olika målgrupper i befolkningen. Eventuellt har Regionen data från Barnavårdscentraler (BVC) 

och Mödravårdscentraler (MVC) enkätdata på befolkningsnivå. Fler nyckeltal för målet måste tas fram och användas i den årliga 

uppföljningen av HUV och vård av äldre samt personer med funktionsnedsättning. Internationella/ nationella delmål/indikatorer 

matchar dåligt med kommunala utvecklingsbehov (till exempel rankning i långtidssjukskrivning pga. psykisk ohälsa säger lite om 

hur prioriterat området är för hela landet och är inte nödvändigtvis relaterat till ungas psykiska hälsa, äldres rapporterade känsla 

av oro eller förskrivning av antipsykotiska farmaka i främst Hemtjänst). Det finns stora dataunderlag som kan komplettera de 

etablerade delmålen och definiera ”hälsa”. 

 

Mål 4 God utbildning för alla 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)  

Värnamo kommun har många barn i åldrarna 1-5 år inskrivna i förskoleverksamheten. Det tyder på att många vårdnadshavare 

väljer att placera sina barn i verksamheten. Som vårdnadshavare har du rätt att lämna ditt barn i förskolan för förvärvsarbete eller 

studier, men även 15h/vecka om man som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös. 

 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Andel elever i årskurs 9 som kan söka sig in på ett nationellt program till gymnasiet är väldigt lågt i Värnamo kommun, 78,2%. 

Detta är en sänkning från föregående läsår då 85,9% av eleverna var behöriga. Med detta resultat landar Värnamo kommun bland 

de 25% kommuner i Sverige som har lägst andel behöriga elever till ett yrkesprogram. För att vara behörig till ett yrkesprogram på 

gymnasiet krävs att eleven är godkänd i svenska, matematik och engelska samt ytterligare fem ämnen i grundskolan. Om dessa 

kriterier inte är uppfyllda behöver en individuell studiegång upprättas på gymnasiet för att eleven senare ska komma in på ett 

nationellt program. Vilket gör att eleven behöver gå ytterligare år i skolan innan hen kan komma ut i yrkeslivet.  

 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

Skolinspektionen genomför elevenkäten i åk 9 vart annat år, utöver denna enkät genomförs enkäten lokalt i kommunen varje år 

och är med som en indikator i förvaltningens kvalitetsarbete. Resultatet kring trygghet i Värnamo är mycket bra i förhållande till 

andra kommuner i Sverige och ligger bland de 25% bästa kommunerna.  

 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

Utav de elever som går ett fjärde år på gymnasiet tar 67,7% av eleverna en examen. De elever som går ett fjärde år är elever 

som efter ett individuellt år kommit in på ett nationellt program, elever som under sin gymnasietid valt att byta program eller att 

eleven inte blivit klar med sina studier under tre år och valt att gå kvar ytterligare ett år. I Värnamo kommun är det ett fåtal elever 

som årligen väljer att få ett fjärde år. 

 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 

Ett mycket bra resultat där Värnamo kommunen är bland de bästa i Sverige. Det visar på att de elever som tar examen från 

gymnasiet två år senare är i studier eller har ett arbete. Visar på att det finns goda möjligheter till studier eller arbete i 

kommunen.  
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Mål 5 Jämställdhet 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (N00209) 

Utvecklingen går stadigt uppåt och Värnamo kommun har äntligen lämnat det röda fältet. Vi har förbättrat oss 5 % 

enheter på ett år, vilket väl får sägas vara en bra trend. Dock ligger vi fortfarande bland de lägre inom de 50 % av 

kommunerna som hamnar på gult. Det är viktigt att fortsätta fokusera på detta nyckeltal. Viktigt är också att analysera 

varför de som har möjlighet att jobba 100% inte gör det. 

 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 

Värnamo kommun ligger klart inom det röda fältet och frågan är vilka insatser som gjorts mot såväl kommunanställda 

som privatanställda i kommunen för att påverka barns rätt till båda föräldrarna. Att kämpa mot ”småindustrinormen” i 

trakten kräver normbrytande arbetssätt. Det kan vara intressant att jämföra med grannkommuner för att se om detta 

nyckeltal sammanfaller med ”Gnosjöandan”? Vilka är de kommuner som presterar bäst och vad kännetecknar dem, vad 

gör de som påverkar utfallet positivt? 

 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 

Jämfört med nyckeltalet ” Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)” ser detta nyckeltal bättre 

ut. Det vore intressant att undersöka varför män oftare nyttjar tillfällig föräldrapenning (VAB) än föräldrapenning.   

 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 

Detta nyckeltal omfattar även pensionärer, där glappet generellt är högst. 

 

Mål 7 Hållbar energi för alla 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) 

Det gå i princip inte att höja siffran mer. Den andel som inte räknas som förnybar är till stor del spetsolja. Försök att byta 

ut denna till bioolja har gjorts med kvaliteten blir så pass mycket sämre.  

 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 

Värnamo kommuns satsningar ger utdelning och Värnamo Energi ligger i fas med utbyggnadstakten. Värnamo ligger 

högst i landet bland de kommuner som har mycket landsbygd 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451) 

Värnamo är i nivå med länet och har högre nöjd-kund-index än riksgenomsnittet. Företagare som haft ärenden inom 

bygglov, brandskydd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd besvarar enkäten. 

Enkäten berör bemötande, effektivitet, information, kompetens, rättssäkerhet, tillgänglighet. Ett negativt myndighets-

beslut kan påverka hur man upplever bemötandet. Under kommande år hoppas samhällsbyggnad på att nöjdheten ökar 

ytterligare då kontaktcenter påbörjat sin verksamhet och kompletterar de dagar då handläggare inte finns tillgängliga på 

förvaltningen. Som kompletterande nyckeltal skulle resultatet av Svenskt näringslivs årliga ranking kunna användas. 

 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) 

Värnamo kommun har historiskt sett alltid varit bra på integration och att snabbt få ut nya svenskar på arbets-

marknaden. Detta förklaras oftast av kulturen av egenföretagande, Gnosjöandan och andel lätta instegsjobb inom industri.  
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Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07514) 

Värnamo ligger betydligt lägre än riksgenomsnittet. Nyckeltalet avser samtliga förvaltningars inköp. Serviceförvaltningen står för 

majoriteten av kommunens livsmedelsinköp och har en generellt högre andel ekologiskt. Värnamo har ett nytt livsmedelsavtal 

from februari 2019. För närvarande är det endast inköp av nöt- och fläskkött som går under benämningen närproducerat. 

Definitionen för närproducerat är att gårdarna finns inom 10 mil från Värnamo. Ett vedertaget begrepp "Svekologiskt" används 

som innebär att produkterna är svenskproducerade samt ekologiska. Idag finns ingen uppföljning som mäter andelen 

svekologiskt. Servicenämndens policy för mat och måltider i Värnamo kommun innehåller inga egna mål gällande ekologiska 

livsmedel. Policyn anger att andelen ekologiska livsmedel som lägst bör uppfylla de nationella målen, vilket är 60 % till år 2030. 

Det finns inget målvärde uppsatt för hur stor del av livsmedelsinköpen som ska vara närproducerade. Andelen närproducerat bör 

öka för 2020 med tanke på det nya livsmedelsavtalet. Den inköpslinje som Värnamo kommun har antagit prioriterar svenska och 

lokala livsmedel framför ekologiska och att öka 39% på 10 år bedöms som orealistiskt utan stora satsningar.    

 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 

Riksdagen beslutade 2017 om en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk som innebär att Sverige år 2045 inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser. För Värnamos del bedöms detta som svårt att nå i dagsläget utan stora satsningar. Makten över 

utsläppen är så spridd, det vill säga att rådigheten delas av många olika parter.  

 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) 

I nyckeltalet miljöbilar ingår förutom etanol, gas och elbilar även dieselbilar som är nyare än 2013. Värnamo ligger högre än 

länet och genomsnittskommunen. Mer än hälften av alla kommunens fordon drivs idag av förnyelsebara bränslen då alla tekniskas 

dieselfordon går på HvO. Däremot är inte 50 % av alla fordon gas, laddhybrid eller elbilar. Kommunens styrdokument innehåller 

mål att år 2020 ska minst hälften av alla fordon i kommunens och kommunala bolags fordonsflottor drivas med förnyelsebara 

bränslen (el, gas, etanol). Enligt kommunens policy för fordon <3,5 ton från 2019, ska rangordning av drivmedel prioriteras enligt: 

1) 100 procent el 2) fordonsgas 3) el i kombination med annat bränsle (laddhybrid). 

Detta nyckeltal inkluderar både personalbilar/tjänstebilar och bolagens siffror. Statistik finns att tillgå för endast 

kommunorganisationen. Nyckeltalet räknar vad fordonen klassas som, vad de sedan tankas med för bränsle är en helt annan sak. 

Det totala antalet fordon inom kommunorganisationen ökar ständigt och äter delvis upp resultatet av omställningen.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-03-31  

Justerare 

§ 138 Dnr: KS.2020.176 
 
Resultat av kommunstyrelsens strategiforum 
tema Agenda 2030 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att göra en 

nulägesanalys av hur väl kommunens arbete 
överensstämmer med de globala målen 

att   ge gruppen Mål och Resultat i uppdrag att tillsammans med 
andra lämpliga funktioner i kommunen ta fram förslag på 
hur Agenda 2030 skulle kunna vara en del av 
målstyrningsmodellen samt 

att   presentera förslaget för kommunstyrelsen senast januari 
2021.   

 
Ärendebeskrivning 
Den 19 november 2019 var temat på kommunstyrelsens strategi-
forum Agenda 2030. Eftermiddagen ägnades bland annat åt 
omvärldsbevakning och workshops. Resultatet av dagen visade 
på en rad olika förslag på strategiskt arbete kring hur Värnamo 
kommun skulle kunna arbeta med Agenda 2030 och de globala 
målen framöver.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 16 mars 2020 
kommunstyrelsen besluta 
att   ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att göra en 

nulägesanalys av hur väl kommunens arbete 
överensstämmer med de globala målen 

att   ge gruppen Mål och Resultat i uppdrag att tillsammans med 
andra lämpliga funktioner i kommunen ta fram förslag på 
hur Agenda 2030 skulle kunna vara en del av 
målstyrningsmodellen samt 

att   presentera förslaget för kommunstyrelsen senast januari 
2021.   

 
 
 

 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Utvecklingsavdelningen
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Redovisning av utförd intern kontroll för 
kommunstyrelsen 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden redovisas 
resultatet över utförd intern kontroll avseende kontrollområden och 
kontrollmoment i den omfattning som fastställts i 
internkontrollplan.  

Kommunstyrelsen beslutade den 2020-02-18 KS 2020.16 
kontrollområden som skulle utgöra intern kontrollplan för 2020. 
Resultatet presenteras i utredning nedan.  

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av 
utförd intern kontroll 2020 

att    tillstyrka av kommunledningsförvaltningen föreslagna 
åtgärder samt 

att   överlämna ärendet till kommunens revisorer 

 

 

Vidar Albinsson Ulf Svensson 
Utvecklingsstrateg Kommundirektör 
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Utredning 

 

Avdelning Kontrollområde Resultat Åtgärd 

Gemensamma 
kontroll-
områden 

Risk att rutinen för 
förvaltningsgemensam 
rutin för register för 
personuppgiftsbehandling 
inte följs. 

MEX-avdelningens hantering 
av personuppgifter i avtal 
sker i verksamhetssystemet 
Miljöreda (blivande Custor) 
som Samhällsbyggnads-
förvaltningen har ansvaret 
för. Därför har MEX-
avdelningen inget eget 
GDPR-register. Eftersom 
avdelningen arkiverar allt 
utefter fastigheter, förutsätter 
det att personer är knutna till 
en fastighet. 
 
Upphandlingsavdelningen har 
funnit att vissa register som 
tillhör Serviceförvaltningen 
är registrerade i Evolution 
som tillhörande 
Upphandlingsavdelningen.  
 
Arbetet med personuppgifts-
behandlingarna vid 
Kansliavdelningen utvecklas i 
rätt riktning men är inte i fas 
än. En mall har skapats för 
medarbetare på kansliet för 
personuppgiftshantering.  
 
Campus har efter inventering 
av GDPR-register funnit ett 
register som inte är registrerat 
i Evolution. 
 
Utvecklingsavdelningens 
GDPR-register är i ordning 
och uppdaterat. 
 
Ekonomiavdelningen 
konstaterar att rapporter som 
innehåller personuppgifter är 
hårt behörighetsstyrda. 
Endast ett fåtal personer har 
rättighet. 
 

Avtal som skrivs, sker i 
dokument som hanteras i 
akter, i ett arkivrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande register har flyttats 
till Serviceförvaltningen: 
 Fordonsregister 
 Körjournaler ABAX 
 Hyra bil 
 Skadeanmälan, fordon 
 
Åtgärden föreslås kvarstå 
2021 för kansliavdelningen. 
 
 
 
 
 
 
Campus: Arbete är inplanerat 
för att säkerställa att ett 
aktuell GDPR-register finns i 
Evolution innan året är slut. 
 

Gemensamma 
kontroll-
områden  

Risk att kommunens 
hemsida samt intranät 
inte är uppdaterad med 
rätt information. 

Fyra riktlinjer samt en policy 
tillhörande HR-avdelningen 
har slumpmässigt valts ut. 
Brister, som åtgärdats, 

Åtgärden för såväl hemsida 
som intranät föreslås 
kvarstå 2021. 
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upptäcktes vid hälften av 
styrdokumenten.   
 
Merparten av stickprov på 
Utvecklingsavdelningens 
sidor på hemsidan var utan 
anmärkning. Brister har 
noterats i sidor på Nettan. 
Bristerna har varit länkar som 
inte fungerar samt fel 
kontaktperson. Bristerna är 
åtgärdade.  
 
Innehåll, texter och länkar 
tillhörande upphandlings-
avdelningen är väl 
uppdaterade. 
 
Kansliavdelningen har 
undersökt sex slumpvalda 
sidor under varje ingång på 
kommun.varnamo.se. För att 
sidan ska godkännas måste 
den ha varit uppdaterad en 
gång de senaste sex 
månaderna. 
Hälften av sidorna var inte 
uppdaterade senaste sex 
månaderna. 
Motsvarande undersökningen 
gjordes även för intranätet 
Nettan. Samtliga fem 
slumpvis utvalda sidor fanns 
vara icke godkända.  
 
Ekonomiavdelningen har 
gjort en genomgripande 
översyn av intranätet. Detta 
arbete pågår när det gäller 
den externa hemsidan. 
 
Vid kontrolltillfällen var 
Campus information aktuell 
och länkar fungerande. 
 
Rutin finns vid Mark- och 
exploateringsavdelningen 
med autopåminnelse från 
respektive förvaltnings-
ansvarig om att hemsidor ska 
uppdateras kontinuerligt 
under året.  
 

 
 
 
Åtgärden för såväl hemsida 
som intranät föreslås 
kvarstå 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärden för såväl hemsida 
som intranät föreslås 
kvarstå 2021. 
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Ekonomiavd Risk att inte alla 
registreringar i 
ekonomisystemet loggas. 
Försvårar spårbarheten. 

På stickprov av händelser i 
kundreskontran går det att 
följa de händelser som skett 
för en kundfaktura. En 
historik kring vem som gjort 
vad och tidpunkten för detta. 
Däremot saknas en 
strukturerad rapport där alla 
händelser i kundreskontran är 
loggade. 
 

Leverantören är kontaktad så 
att en rapport kan skapas ifrån 
systemet med möjlighet att se 
alla loggade händelser på ett 
strukturerat sätt.  
För att säkerställa denna 
rapport föreslås 
kontrollområdet kvarstå 
under 2021. 

Ekonomiavd Risk att fel person 
godkänner till exempel 
utbetalningar till 
leverantör 

Ekonomiavdelningen har 
tagit stickprov på 
utbetalningar som gjorts via 
utanordningar genom kassan. 
Samtliga utanordningar 
innehöll korrekt beslutsattest.  
Om en persons 
beslutsattesträtt upphör under 
löpande verksamhetsår så kan 
en sådan utbetalning ändå 
genomföras om 
ekonomiavdelningen inte fått 
vetskap om en sådan 
förändring.   

I ekonomisystemet Raindance 
finns regelverk uppsatta bl a 
kring beslutsattest. Där 
registreras förändringar under 
året direkt i systemet. Att göra 
utbetalningar via kassan skall 
enbart ske i undantagsfall. 

HR-avd Risk att medarbetare 
röjer eller utnyttjar en 
uppgift som omfattas av 
sekretess. 

Kontrollen visar att 10 av 20 
kontrollerade akter innehåller 
sekretessförbindelse. HR-
avdelningen gjorde en insats 
med information och 
uppmaningar till 
förvaltningarna efter 2018 
och 2019 års intern kontroll, 
om att sekretessförbindelser 
ska finnas för samtliga 
anställda inom kommunen. 
Resultatet av den interna 
kontrollen visar att denna 
insats inte gett någon märkbar 
förbättring/ökning av antalet 
sekretesshandlingar som finns 
i akterna, även för 
nyanställda. 

Ett omtag behöver göras 
2021 kring hanteringen av 
sekretessförbindelser. 

HR-avd Risk att flextimmar som 
är högre respektive lägre 
än 40, hanteras olika i 
förvaltningarna. 

Vårens avstämning visar att 
chefer beviljat ett fåtal 
undantag samt att rutinen 
avseende begäran av 
undantag fungerar. 

Förslag till KS att det även 
2021 genomförs avstämning 
av flexsaldon två gånger per 
år som åtgärd i 
internkontrollen. 

HR-avd Risk att medarbetare inte 
anmäler bisyssla och att 
arbetsgivaren därmed inte 
kan bedöma bisysslans 
inverkan på 

Varje chef ansvarar för att 
frågan tas upp vid varje 
medarbetarsamtal. 
Medarbetare har enligt 
Allmänna Bestämmelser 
skyldighet att på eget initiativ 

Påminnelse i nyhetsbrev till 
chefer att bisysslor ska 
registreras i Heroma. 
Säkerställ att definitionen av 
bisyssla är samma och känd 
av chefer och medarbetare. 
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medarbetarens arbete i 
Värnamo kommun. 

anmäla bisyssla till 
arbetsgivare. Denna 
bestämmelse gäller inte 
lärarnas avtalsområde. 
Kartläggning under 2020 
visar att 171 medarbetare har 
anmält bisyssla i Heroma. 
(KLF 19, TF 30, SBF 11, SF 
11, KUF 4, BUF 46, OMS 
43, MBF 7).  

HR-avd Risk att inrapportering av 
pensionsgrundad lön inte 
sker i rätt tid samt risk att 
felaktig pensions-
grundande lön 
inrapporteras till 
pensionsbolaget. 

1. Översyn av rutinen för 
inrapportering av 
pensionsfilen har gjorts. From 
2020 hanteras ärendet i Nilex 
för att säkerställa och 
dokumentera att pensionsfilen 
skickats till 
pensionsadministratören.                                                                      
2. Stickprov för 5 
medarbetare har gjorts för att 
jämföra pensionsgrundande 
belopp i Heroma med det 
belopp som är levererat till 
pensionsadministratören. 
Avvikelser fanns för 2 
personer med differansen 44 
kr respektive 338 kr på 
helårsbasis.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Ett ärende är skickat till 
leverantören avseende 
avvikelserna. Beroende på 
CGI:s svar kan detta leda till 
att ytterligare åtgärder 
behöver vidtas. 

HR-avd Risk att medarbetarnas 
löner inte betalas ut i rätt 
tid. 

Dokumentationen görs via 
ärendehanteringssystemet 
Nilex, via en fastställd 
checklista med aktiviteter. 
Intern kontroll har gjorts för 
mars, maj och juli. HR-
avdelningen konstaterar att 
den nya rutinen följs i 
lönekörningen samt att det är 
enkelt att följa vem som gjort 
vad och när.  

Den nya rutinen med 
Nilexärende skapades efter 
kommunrevisionen 2019 och 
den interna kontrollen 2020 
visar att rutinen följs. 
Ingen åtgärd behövs! 

HR-avd Risk att inte 
dataskyddsförordningen, 
GDPR, efterlevs. 
 

HR-avdelningen är ansvarig 
för cirka 75 behandlingar i 
Evolution. Vissa behöver 
kompletteras med 
konsekvensanalyser, då de 
innehåller känsliga 
personuppgifter.                                                    

Fortsatt arbete i Evolution i 
syfte att identifiera eventuella 
behandlingar som saknas. 
Under våren 2021 komplettera 
personuppgiftsbehandlingar 
som innehåller känsliga 
personuppgifter, med 
konsekvensanalyser.  
Föreslås kvarstå i 
interkontroll för 2021! 

HR-avd Risk att personuppgifter 
kommer i orätta händer. 

Genomgång har gjorts av 
HR-avdelningens 
leverantörsavtal. Några av 
avtalen saknar PUB-avtal. 

Kontakta 
upphandlingsavdelningen 
samt berörda leverantörer där 
PUB-avtal saknas. 
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Utvecklingsavd Risk att diarieföring av 
handlingar inte utförs 
enligt rutin, vilket kan 
leda till att handlingar i 
framtiden inte går att 
hitta. Detta kan leda till 
skada för kommunens 
verksamheter och är 
negativt ur 
demokratisynpunkt.  
 

Det finns brister i kunskaper 
om vad som ska diarieföras 
och hur man gör vilket 
medför att handlingar som 
borde ha diarieförts inte har 
blivit gjorda. 

Utbildning kommer ske på 
APT under 2021. Vidare ses 
behovet av en 
avdelningsspecifik rutin över 
och tas fram om inte 
övergripande rutiner anses 
tillräckliga. 

Utvecklingsavd Risk att ärenden från 
kontaktcenter besvaras 
försent. 

Lätt tydbart underlag för 
utvärdering är svårt att få 
fram ur systemet Artvise. 
44% av inkomna ärenden har 
gått vidare till specialist- 
gruppen. Sammanlagt 40 
ärenden via e-post eller 
telefon, har hanterats av 
gruppen. Av dessa har 14 
besvarats inom 1 dag, 4 
besvarats mellan 2–4 dagar, 
16 ärenden besvarats inom 5 
till 10 dagar och 6 har 
besvarats mellan 11 och 29 
dagar. 

 

Upphand-
lingsavd 

Risk för brister i rutin för 
upphandlingsprocessen 
vilket kan leda till brister 
i överlämning av avtal 
mellan upphandlare.  
 

Under 2020 har 
Upphandlingsavdelningen 
arbetat med att ta fram rutiner 
för upphandlingsprocessen. 
Arbetet är i slutfasen och 
implementering av ny rutin 
kommer att ske innan 
årsskiftet 2020/2021. 

Kontrollmomentet följer 
med till intern kontrollplan 
2021. 

Upphand-
lingsavd 

Risk för brister i 
information till 
(ny)anställda.  
 

Intervjuerna med nyanställda 
beskriver att informationen i 
pärmen har varit till hjälp för 
att få korrekt information. 
Pärmen innehåller dock 
mindre fel och är i vissa delar 
inte helt tydlig. 
 
Alla beskriver att 
informationen på Nettan är 
bra.  
 
Informationsbrev från chef är 
bra men behöver komma med 
vid fastslagna intervaller. 

Uppdatera 
introduktionspärmen med 
inspel från nyanställda.  
 
Information som ska 
presenteras på Nettan ska 
tydliggöras på APT.  
 
Fastställ plan för 
informationsbrev.  
 

Kommunkansli Risk för brister i 
tillgänglighet till PDF-
filer som publiceras 
digitalt.            

I arbetet med att uppfylla 
reglerna om tillgänglighet har 
ett stort antal PDF-filer 
ersatts med text i HTML-

Webbansvarig och 
kommunikationsansvarig har 
upprättat en plan för hur vi 
ska ersätta otillgängliga PDF-
filer med ett tillgängligt 
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format, vilket innebär att 
informationen är tillgänglig. 
Protokoll och kallelser till 
politiska möten, liksom 
styrdokument, görs enligt 
mallar i Evolution, som gör 
dem tillgängliga. Undantag är 
dagordning och lista över 
medverkande ledamöter, som 
inte uppfyller kraven.  
Vi jobbar på det, men har inte 
hittat någon lösning. 
Översiktsplanen är publicerad 
som en tillgänglig PDF-fil. 
Övriga PDF-filer på 
webbplatsen är inte 
tillgängliga, och uppfyller 
alltså inte lagen. 
 

format. Troligen kommer vi 
även att ta beslut om att 
avpublicera ett antal PDF-
filer. Inga nya, otillgängliga 
PDF-filer publiceras på 
webbplatsen (undantag kan 
göras, webbansvarig beslutar i 
så fall om det). 
I tillgänglighetsredogörelsen 
för webbplatsen informerar vi 
om att det förekommer PDF-
filer som inte är tillgängliga 
på webbplatsen. 
 

Campus Risk att kontaktuppgifter 
till samarbetspartners 
(näringsliv, kommun, 
högskolor) inte är 
uppdaterade 

Databasen hålls uppdaterad. 
Internkontroll på kontakt-
uppgifter för samarbets-
partners har genomförts vid 
fyra tillfällen.  
 

Vid stickproven uppdateras 
inaktuella kontakteruppgifter 
samt att inaktuella kontakter 
raderas.  

Campus Risk för brister i rutiner 
för rekryteringsprocessen 
inför utbildningsstarten 
2020 

Den rutin som införts för att 
öka svarsfrekvensen på 
marknadsenkäten som de 
studerande fyller i har gett 
gott resultat. 
Marknadsenkäten har 
analyserats och kommer att 
ligga till grund för beslut om 
val av marknadskanaler och 
målgruppsanpassning inför 
kommande 
rekryteringsarbete. Arbete 
med revidering av strategisk 
marknadsplan har genomförts 
och färdigställts under året. I 
den operativa 
marknadsplanen har 
förtydliganden gjorts kring 
olika processer i 
marknadsföringsarbetet.  

Processerna ligger nu till 
grund för det fortsatta arbetet 
inför kommande års 
rekrytering av studerande till 
utbildningarna.  

Campus Risk för brister i rutiner 
för diarieföring 

Verksamheten har inga 
rutiner gällande diarieföring 
av inkommande post. 

Arbete pågår för att 
fungerande rutiner ska införas 
innan år 2020 är slut. 

 

Riskbedömning   

Samtliga kontrollpunkters riskvärde, avseende sannolikhet och 
konsekvens har bedömts, och framgår i ärende KS 2020.16
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Budgetförutsättningar för åren 2022–2024 

 

Denna redovisning av förutsättningarna för arbetet med mål och budget 2022–2024 syftar till att 
belysa hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för Värnamo kommun för perioden i relation till 
de ekonomiska målen. Vidare ge nämnder och kommunstyrelsen underlag för arbete och diskussion 
om mål och budget för den kommande planeringsperioden. 

 

Omvärldsanalys 

De preliminära budgetförutsättningarna baseras på SKR:s decemberprognos 2020. SKR förutser en 
stark återhämtning av konjunkturen under 2022 och räknar med att skatteunderlaget ökar med 4 
procent. Till följd av pågående pandemi finns det en stor osäkerhet i prognosen. Om 
vaccinationsprogrammet inte kan genomföras som planerat kan det innebära stora förändringar. För 
en mer detaljerad analys avseende de ekonomiska parametrar som ligger till grund för prognosen se 
bilaga 1: SKR:s cirkulär med budgetförutsättningar för åren 2020–2023. 

 

De lokala förutsättningarna för Värnamo kommun 

Befolkningsutveckling 

Antalet invånare i kommunen är en viktig faktor för kommunens intäkter i form av skatteintäkter 
men också de generella statsbidragen som är en integrerad del i inkomstutjämning. Övriga 
utjämningssystem (kostnadsutjämning och LSS-utjämning) betalas i form av bidrag per invånare 
vilket innebär att en förändring av invånarantalet ger effekt på kommunen ekonomi. 

Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste tio åren. Under de första elva 
månaderna 2020 har befolkningen minskat med 20 personer till 34 540.  

 

 

225



De i budgetförutsättningarna redovisade skatte- och bidragsintäkterna bygger på det faktiska utfallet 
2020-11-01 och en ökning med 147 invånare till 34 687 invånare per 2021-11-01. Därefter förväntas 
den årliga ökningstakten stiga successivt varje år. 

 
 

Utveckling av skatteunderlaget 

Den sammanlagda taxerade inkomsten hos alla som är mantalsskrivna i Värnamo kommun är en 
viktig förutsättning för det ekonomiska utrymmet att bedriva kommunal verksamhet. Eftersom det 
finns en långtgående inkomstutjämning mellan landets kommuner är också inkomsten i övriga delar 
av landet av stor betydelse för Värnamo kommuns planering.  

Prognosen i budgetförutsättningarna för Värnamo kommun motsvarar den som SKR tagit fram för 
hela riket i december 2020. Om inte regeringens budgetproposition under våren 2021 eller 
omvärlden i övrigt avsevärt förändrar de ekonomiska villkoren för Värnamo kommun är inriktningen 
att SKR:s skatteunderlagprognos i februari månad ska utgöra bas för vårens budgetarbete. Inför 
höstens budgetbeslut är avsikten att SKR:s skatteunderlagsprognos i oktober ska utgöra bas. 

 
 

Utfall kostnadsutjämningen 2021 

Avgiften för kostnadsutjämning uppgår till 966 kronor per invånare 2021.  

 

Tabellen visar den teoretiskt uträknade kostnaden enligt modellerna i kostnadsutjämningen för 
Värnamo kommun. Den jämförts sedan mot medelvärdet i landets alla kommuner. Om den totala 
kostnaden (strukturkostnaden) för Värnamo kommun blir lägre än ett vägt genomsnitt för hela 
landet får kommunen betala mellanskillnaden i form av en kostnadsutjämningsavgift. 

Enligt modellen ska Värnamo kommuns verksamhet, enligt de nio kategorierna ovan, kunna bedrivas 
till en kostnad som är cirka 33 miljoner kronor lägre än om strukturen hade varit enligt genomsnittet 
för landets kommuner. Inför 2022–2024 beräknas i nuläget ingen förändring av 
kostnadsutjämningen. 
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Utfall LSS-utjämningen 2021 

Utjämningsbidraget till Värnamo kommun för att bedriva verksamhet enligt LSS uppgår till 912 
kronor per invånare 2021.  

 

Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2021 baseras på verksamhetsstatistik över antalet LSS-
insatser 2019, genomsnittliga kostnader enligt Räkenskapssammandraget 2019 samt 
personalkostnadsindex beräknade på 2019 års förhållanden.  

Tabellen visar att Värnamo kommun får 31,5 miljoner kronor (912 kr/invånare) i utjämningssystemet 
för att bedriva verksamhet enligt LSS eftersom förutsättningarna i Värnamo kommun kräver större 
insatser än genomsnittskommunen. 

Inför 2022–2024 beräknas i nuläget ingen förändring av LSS-utjämningen. 

 

Kommunal fastighetsavgift 

I enlighet med prognos SKR beräknas fastighetsavgiften för Värnamo kommun öka med 1,2 miljoner 
kronor mellan 2021 och 2022. För åren 2023–2024 beräknas ökningen enligt egna antaganden med 
1,5 miljoner kronor per år. 

 

Det slutliga utfallet år 2019 gav en ökning av intäkterna från fastighetsavgiften med 1,8 miljoner 
kronor. 2019 gjordes en fastighetstaxering av flerbostadshus. 

Prognosen för intäkter från fastighetsavgiften 2020 är en ökning med 3,1 miljoner kronor. Under 
2020 har det gjorts en taxering av småhus på lantbruk. Inkomstbasbeloppet är fastställt till 66 800 
kronor. För år 2020 innebär detta att gränsen för fastighetsavgiften för ett småhus uppgår till 8 349 
kronor. 

Prognosen för intäkter från fastighetsavgiften 2021 är en ökning med 6,1 miljoner kronor. År 2021 
görs en fastighetstaxering av småhus. Detta innebär att SKR i sina beräkningar räknar med avsevärt 
högre underlag för fastighetsavgiften. För år 2021 är inkomstskattebeloppet fastställt till 68 200 
kronor. Detta innebär att gränsen för fastighetsavgiften för ett småhus uppgår till 8 525 kronor. 

År 2022 görs en taxering av flerbostadshus. SKR:s prognos enligt tabell ovan bygger på fastställda 
taxeringsvärden för småhus på lantbruk och Skatteverkets prognos för taxeringen av småhus. För 
flerbostadshusen bygger justeringen endast på att den maximala avgiften justeras med det 
prognosticerade inkomstbasbeloppet. Detta innebär att prognosen för 2022 är relativt osäker och 
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troligtvis en underskattning. För år 2022 är inkomstbasbeloppet prognosticerat till 69 700 kronor. 
Detta innebär att gränsen för fastighetsavgiften för ett småhus uppgår till 8 713 kronor. 

 

Prisutveckling (KPIF) 

Under de senaste åren och i de preliminära budgetramarna för 2022 och framåt har ingen 
kompensation getts till nämnderna för beräknade prisökningar. 

 

Tabellen visar utfall och antaganden SKR om KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Prognosen 
för 2020 är en mycket liten ökning för att sedan öka successivt de kommande åren i takt med att 
konjunkturen återhämtar sig. 

 

Lönekostnader 

Osäkerheten om den framtida löneutvecklingen är relativt stor. Till följd av pandemin blev 
avtalsrörelsen fördröjd under 2020. En mer detaljerad analys avseende kostnadsökningar till följd av 
nya avtal kommer att presenteras under våren.  

Från år 2011 tilldelas inte nämnderna några medel för löneökningarna i budgetramarna utan dessa 
läggs i en central pott. I denna centrala pott ryms även vissa medel till förändring av osakliga 
löneskillnader och den lokala lönestrukturen. När löneutfallet är känt fördelas dessa medel till 
nämnderna i form av budgettillägg. Nämnderna får full kompensation för lönekostnadsökningarna till 
följd av centrala och lokala avtal. Undantag gäller för personalkostnader som finanserias på något 
annat sätt än genom skatteintäkter, exempelvis vatten- och avloppsverksamheten.  

 

Hyreskompensation 

Vid större förändringar i nämndernas lokalanvändning ges berörd nämnd ramökning motsvarande 
den ökade hyreskostnaden. Detta sker i samband med att lokalerna tas i anspråk och ny hyra 
faktureras.  

Från och med 2021 ges budgetkompensation för hyresökningen med 100 procent. Kommunstyrelsen 
avgör hur stor budgetkompensation som ska ges efter framställan i varje enskilt fall. All 
lokalförsörjning ska ske genom tekniska förvaltningens försorg. 

 

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt 

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt för år 2022 är beräknade till 
sammanlagt 40,15 procent av lönesumman. Procentsatsen är oförändrad jämfört med 2021. 

I samband med budgeten 2021 gjordes en höjning jämfört med 2020 med 0,45 procent. Nämnderna 
har inte kompenserats för denna höjning. Arbetsgivaravgiften för unga sänks enligt regeringens 
förslag från januari 2021 vilket delvis kompenserar denna höjning.  
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Avskrivningar 

Avskrivningsnivån ökar i takt med investeringar. Den senaste femårsperioden (2016–2020) har 
kommunen investerat för cirka 238 miljoner kronor i snitt varje år (inklusive avgiftsfinansierad 
verksamhet). Under samma period har avskrivningar gjorts med i genomsnitt 105 miljoner kronor per 
år. 

För den kommande treårsperioden planeras i nuläget investeringar på i genomsnitt 426 miljoner 
kronor per år. En ökad investeringsnivå medför ökade avskrivningar och ett sämre finansnetto. 
Effekten i de båda fallen är ett minskat ekonomiskt utrymme för verksamheterna. 

Sedan 2015 följer kommunen redovisningsprinciper för komponentavskrivning. Detta innebär att 
större investeringar delas upp i komponenter som var och en får sin egen avskrivningstid. 
Övergången innebar att kostnaden för avskrivningar tillfälligt minskade. Principerna innebär att 
anslag för periodiskt underhåll av fastigheter och asfalt har flyttats från driftredovisningen till 
investeringsredovisningen vilket ökar investeringarna. Detta innebär att också avskrivningar kommer 
att öka successivt. 

 

 

Pensionsskuld/pensionskostnader  

Total prognosticerad kostnad för pensioner år 2022 uppgår till 133 miljoner kronor. Enligt prognos 
från Skandia sjunker kostnaden fram till år 2023 på grund av lägre löneökningar och lägre 
indexeringar genom lägre prisbasbelopp. 

 

Kommunens driftredovisning belastas dels med årets pensionskostnad, dels med utbetalning av 
pensionsrätt som intjänades före 1998. Den intjänade pensionsrätten före 1998 uppgår den 31 
december 2020 till 566 miljoner kronor (inklusive löneskatt).  

Värnamo kommun har under några år gjort inlösen av pensionsskulden för vissa årgångar. De totala 
pensionskostnaderna som redovisas ovan innefattar såväl pensionsutbetalningar för intjänad 
pensionsrätt före 1998 som pensionsrätt för nu anställd personal. 

 

Verksamhetsplaner 

Nämnderna ska lämna in verksamhetsplaner för den kommande perioden till kommunstyrelsen. 
Detta ska ske med hjälp av den mall och de instruktioner som finns framtagna för ändamålet. Antalet 
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sidor ska spegla omfattningen av nämndens verksamhet i förhållande till kommunens hela 
verksamhet. Totalt bör antalet sidor variera mellan 10 och 20.  

De ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsplanerna är de preliminära budgetramarna som 
bifogas. Vid upprättande av verksamhetsplanen ska nämnden ta hänsyn till de inträffade och 
förväntade volymförändringarna för verksamheten. Tillsammans med verksamhetsplanen ska också 
protokoll från nämndens behandling och beslut lämnas.  

Sista dag för inlämning av verksamhetsplanerna är 2021-04-07. 

 

Nämndernas mål 

Varje nämnd upprättar mål för den egna verksamheten med koppling till de övergripande målen för 
hela kommunen. Till målen har mätmetoder och målnivåer kopplats som beskriver nuläge och ett 
önskat framtida läge. 

Förändringen av nämndernas mål ska normalt inte ske varje år utan i första hand när en ny 
mandatperiod inträtt. I vissa fall kan det dock finnas behov av vissa justeringar. 

Eventuella förändringar ska redovisas i verksamhetsplanen. Om inga ändringar görs ska de mål som 
gäller för 2021 redovisas. 

Nämndernas mål fastställs av respektive nämnd. 

 

Effektiviseringsuppdrag 

Samtliga nämnder, med undantag av upphandlingsnämnden, överförmyndaren och kommunens 
revisorer, har i uppdrag att genomföra en nettokostnadsreducering med två procent under åren 
2020–2022. Verksamhetsplaner ska upprättas med hänsyn till detta effektiviseringsuppdrag. 
Uppdraget är fördelat över tre år med en minskad nettobudgetram med en procent 2020, ytterligare 
0,5 procent 2021 och ytterligare 0,5 procent 2022. Beloppen framgår av respektive nämnds 
preliminära budgetram och uppgår sammanlagt för de tre åren till 37,8 miljoner kronor. 

De verksamheter som till övervägande del finansieras genom intern försäljning till andra nämnder 
ska inte undantas uppdraget. Även dessa ska genomföra en kostnadsreducering enligt ovan. Detta 
ska ske i samråd med de interna kunderna (förvaltningarna) och presenteras i verksamhetsplanen för 
den säljande förvaltningen. De verksamheter som åsyftad i detta uppdrag är kostverksamheten, 
lokalvård och intern uthyrning av verksamhetslokaler. 

 

Uttag ur nämndernas resultatfonder 

Från 2013 gäller nya gränser för hur stort belopp som varje nämnd årligen får lyfta ur sina 
resultatfonder utan godkännande av kommunstyrelsen. Detta maximala belopp varierar beroende på 
omfattningen av nämndens verksamhet. Om kommunens budgeterade resultat som helhet är 
förhållandevis lågt kan det snabbt bli oacceptabelt lågt om flera nämnder gör stora uttag ur sin 
resultatfond. Kommunstyrelsen har då rätt att fatta beslut om ytterligare begränsningar i uttag ur 
resultatfonderna, så skedde under 2020. 
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Analysgruppen 

En analysgrupp fick 2012 uppdraget att sammanställa och analysera gemensamma nyckeltal 
avseende ekonomi och kvalitet. I samband med utveckling av målstyrningsmodell med avseende på 
agenda 2030 har analysgruppens arbete pausats.  

Vad gäller budgetarbetet 2022 läggs fokus på en samordnad analys avseende mål, resultat, kvalitet 
och ekonomi. 

 

Driftbudget och plan, preliminära budgetramar för nämnderna 

Med den antagna budgeten för 2021–2023 som grund har preliminära budgetramar upprättats för 
2022–2024 där sista året är en preliminär framskrivning. Nämndernas verksamhetsplaner ska 
upprättas med dessa preliminära ramar som utgångsläge. Under budgetberedningens arbete 
kommer dessa att diskuteras och eventuellt justeras. 

 

 

Investeringsbudget och -plan 

Utgångspunkten för investeringar under perioden 2022–2026 är den nu gällande flerårsplaneringen 
2021–2025. Denna ska vara start vägledande i nämndernas upprättande av investeringsförslaget. 
Vissa förändringar kommer med stor sannolikhet att ske men i grunden ska de två första åren i 
planen endast förändras i liten omfattning och när särskilda skäl finns. 
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Likvida medel (kassaflöde) 

Till följd av stora investeringsnivåer har behovet av upplåning ökat under de senaste åren. Vid 2020 
års utgång uppgår kommunens totala låneskuld till 420 miljoner kronor. Låneramen för 2021 är 
beslutad till maximalt 639 miljoner kronor. Låneramen är beräknad utifrån ett investeringstak på 250 
miljoner kronor. Om det finns behov att överstiga investeringstaket ska kommunstyrelsen 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag på utökat utrymme samt förslag på finansiering.   

Nedan finns en preliminär beräkning av som med utgångspunkt inför budgetarbetet visar på 
ytterligare lånebehov med i genomsnitt 175 miljoner per år under perioden 2022–2024. Om hänsyn 
tas till investeringstaket finns ett visst utrymme för amorteringar utifrån de preliminära 
resultatnivåerna. 

 

 

Kommunens vision och övergripande mål 

En översyn av kommunens vision och övergripande mål gjordes i samband med budgetberedningens 
arbete våren 2019. Dessa antogs därefter av kommunfullmäktige i juni 2019, se bilaga 2: Vision och 
övergripande mål. 

 

Tidplan 2021 för målstyrningsarbetet 

Verksamheterna och dess chefer på alla nivåer ska följa upp och föra dialog om mål och resultat. 
Dialog kring uppdrag, och dialog där resultat följs upp, bildar förutsättning för att lärande sker 
kontinuerligt i verksamheten. Resultat och analys med kommentarer sammanställs på aggregerad 
nivå och bildar underlag till att tillsammans med nämndernas indikatorer belysa resultatet i 
förhållande till nämndernas mål. 

Månad Aktivitet 
april Nämnderna lämnar in verksamhetsplaner för 2022–2024 där nämndernas mål 

och indikatorer, nuläge och målnivåer ingår. 
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maj-juni Underlag till delårsrapporten skapas då verksamhetsmål och indikatorer följs 
upp för första halvåret 2021. I delårsrapporten per den 31 augusti görs prognos 
för måluppfyllelse av nämndernas mål. 

juni Verksamhetsplan 2022–2024 antas tillsammans med budget i 
kommunfullmäktige. 

Årsredovisning I årsredovisningen följs kommunens, nämnds- och bolagsmål upp. Genom 
verksamheternas uppföljning och analys av verksamhetsmål bildas underlag för 
att vid slutet av året eventuellt revidera verksamhetsmål eller ompröva 
arbetssätt eller aktiviteter inför 2022. 

 

Samspelet mellan politik och förvaltningsledning är centralt i målstyrningen. Politiken delar ut 
uppdrag, mål och resurser. Förvaltningen återrapporterar resultatet och analyserar orsaker till 
resultatet.  

För att målstyrningen ska leda till förändring och verksamhetsutveckling samt omprövning av 
arbetssätt behöver dialog kring följande frågor ske: Nådde vi målet? Varför/varför inte? Vilka 
orsakssamband ser vi? Vad kan vi lära oss? Vad är viktigt framåt?  

Tyngdpunkten ligger genomgående på delaktighet och en tydlig kommunikation och återkoppling om 
kvalitet och resultat till medarbetare och medborgare. 

 

Sammanställning av ekonomiska förutsättningar 

 

 

Avstämning mot finansiella mål  

Värnamo kommun har två finansiella mål, ett kopplat till resultatet och ett kopplat till investeringar. 

Årets resultat ska för perioden i genomsnitt inte understiga 2,5 procent av summan av allmän 
kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Vid bokslutet 2019 
uppgick resultatet för perioden (bokslut 2017–2019 och budget 2020–2022) till 1,8 procent av 
intäkterna. Bokslut och utvärdering för 2020 är inte ännu klart men prognosen visar på ett starkt 
resultat som kommer ge ett högre utfall än föregående år. 
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Värnamo kommun har i grunden en stabil och välskött ekonomi. Resultaten under de senaste tio 
åren har inneburit att kommunen något enskilt år har haft ett lägre resultat än det ekonomiska målet 
angett utan att kommunens ekonomiska ställning som helhet har äventyrats. Under perioden 2021–
2024 är det viktigt att balansen mellan kostnader och intäkter anpassas så att det ekonomiska målet 
över tiden kan uppnås.  

Investeringar, exklusive affärsverksamhet och 75 procent av budget för exploatering, ska för 
perioden i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivningar. 
Målet mäts för utfall fem år bakåt i tiden och tre års budget framåt.  

Investeringsutrymmet i dessa budgetförutsättningar medger investeringar på i storleksordningen 220 
miljoner kronor i snitt per år 2022–2024 för att målet ska nås. Enligt plan kommer investeringarna att 
vara högre vilket innebär ett upplåningsbehov. För att lånebehovet inte ska bli alltför stort är det 
viktigt att resultatnivån ligger på en relativt hög nivå. 

 

Avslutning 

Värnamo kommun har en god och välskött ekonomi med goda förutsättningar inför framtiden. Hela 
kommunsektorn möter dock stora utmaningar med en demografiutveckling som innebär att behovet 
av kommunal service kommer att öka snabbare än underlaget för skatteintäkter. Det finns också ett 
stort investeringsbehov dels avseende renovering och nyinvesteringar av äldre anläggningar, dels 
avseende volymökningar till följd av demografin. Till detta kommer de utmaningar som pandemin för 
med sig. 

Kommande utmaningar innebär att stor återhållsamhet måste råda i nämnder och förvaltningar. De 
nya behov som uppstår under planperioden ska i första hand finanserias inom tilldelad budgetram. 
Reformutrymmet eller utrymme av ekonomiska tillskott för kvalitetsförbättringar är begränsat. 

Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram på ett resurseffektivt sätt med hög kvalitet. För 
att uppnå detta är det viktigt att arbetet med effektivisering fortgår. Detta kan exempelvis uppnås 
genom digitalisering, samordning eller nya arbetssätt som ger minskad administration med 
bibehållen eller förbättrad kvalitet. 

 

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun 

 

Hans-Göran Johansson  Gottlieb Granberg 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
 

 
/Johanna Svensson 
Ekonomichef 
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Förteckning bilagor 

Bilaga 1. SKR:s cirkulär med budgetförutsättningar för åren 2020–2023 

Bilaga 2. Vision och övergripande mål 

Bilaga 3. Preliminära budgetramar 2022-2024 

Bilaga 4. Antagen investeringsbudget 2021 med plan 2022-2025 

Bilaga 5. Tidplan Mål och budget 2022–2024 

 

 

 

235



Bilaga 1: SKR:s cirkulär med budgetförutsättningar för åren 2020–2023 

 

Nedan följer ett utdrag ur cirkulär 20:57 från Sveriges Kommuner och Regioner 2020-12-15 avseende 
budgetförutsättningar för åren 2020–2023. 

 

Samhällsekonomisk utveckling 

Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta 
återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen under den senaste dryga månaden 
snabbt har eskalerat; likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i 
återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att vaccineringen mot covid-19 är på väg att inledas i 
Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna för den andra halvan av året, och än 
mer utsikterna för 2022. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska 
samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024. Det låga resursutnyttjande i 
nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, när återhämtningen väl tar fart igen. 
Detta syns som några år av BNP-tillväxt klart högre än den trendmässiga (2022–2023); detta 
beräknas också ge skjuts åt sysselsättningen, liksom det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget 
beräknas arbetsmarknadens återhämtning dock dröja. Andelen arbetslösa antas ligga omkring 9 
procent de kommande två åren. 

 

 

Svag skatteunderlagstillväxt 2019–2021 

Utfallet 2019 

Det slutliga beskattningsutfall som Skatteverket publicerade den 9 december visar att 
skatteunderlagstillväxten 2019 uppgick till 2,8 procent, vilket överensstämmer med den prognos vi 
presenterade i oktober (cirkulär 20:39). I ett historiskt perspektiv är det en relativ låg ökningstakt, 
som framförallt beror på en omsvängning av arbetsmarknaden från kraftig ökning av arbetade 
timmar 2018 till en minskning 2019. Ytterligare an faktor som höll tillbaka skatteunderlaget 2019 var 
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möjligheten för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag att avsätta 100 procent av 2019 
års vinst upp till en miljon kronor till periodiseringsfond. Detta minskade skatteunderlaget 2019 och 
den beräknade effekten på regioners och kommuners skatteintäkter regleras på generella 
statsbidraget i år (eftersom deras bokslut för 2019 redan var beslutade när förslaget presenterades). 

 

 

Prognos och scenario 2020–2024 

Beräkningen av skatteunderlaget 2020–2024 baseras på den samhällsekonomiska bild som 
sammanfattas här ovan och presenteras mer utförligt i MakroNytt nr 4/2020. Coronapandemin samt 
de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin får 
stor betydelse för skatteunderlaget. Prognosen är därför behäftad med större osäkerhet än normalt. 

Vår prognos för 2020 visar att en kraftig minskning av arbetade timmar bidrar till ytterligare 
inbromsning av skatteunderlaget (diagram 1). Detta motverkas visserligen av omfattande 
utbetalningar av permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats. 
Men lönesumman ökar ytterst lite: färre är sysselsatta, en mindre del av de sysselsatta arbetar 
(eftersom fler är frånvarande) och den arbetade tiden per person har minskat. Dessutom dämpas 
skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år, vilket dock 
kompenseras genom en höjning av det generella statsbidraget. Skatteunderlagstillväxten stannar i år 
under två procent. Att den inte blir ännu lägre förklaras bland annat av en mycket kraftig ökning av 
inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning, till stor del en följd av covid-19-pandemin 
och tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna. 

Den begynnande konjunkturåterhämtning vi såg under tredje kvartalet i år har nu brutits till följd av 
pandemins andra våg och vi räknar med att det dröjer en bit in på 2021 innan ekonomin åter tar fart. 
Antalet arbetade timmar börjar då åter växa, vilket leder till att lönesumman ökar mer än 2020. 
Skatteunderlagstillväxten hålls visserligen tillbaka av att inkomster från sjukpenning återgår till mer 
normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men 
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arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Den totala effekten är att vi prognostiserar 
en fortsatt svag ökning av skatteunderlaget 2021. 

I vårt scenario innebär vägen till konjunkturell balans en ihållande stor ökning av arbetade timmar 
bortom prognosåret 2021, framförallt 2022 och 2023. Löneökningarna tilltar gradvis i vår 
framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med antagandet om 
låg inflation. Liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin. 

 

Den underliggande utvecklingen 

Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regelförändringar vars effekter på 
regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella 
statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den faktiska 
både 2021, 2022 och 2023. År 2021 drar ytterligare höjning av grundavdragen för personer som fyllt 
65 år ner den faktiska ökningen. Det motverkas delvis av ändrade värden för förmånsbilar, men 
nettoeffekten är negativ. År 2022 ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilarna något, vilket 
ger en underliggande ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska. År 2023 ökar effekten av 
ändrade värden för förmånsbilar ytterligare samtidigt som höjd riktålder i pensionssystemet minskar 
grundavdragen. Båda dessa höjer den faktiska ökningstakten jämfört med den underliggande. 

 

Förändring jämfört med SKR:s oktoberprognos 

Jämfört med den prognos vi publicerade i oktober (cirkulär 20:39) har vi i den aktuella prognosen 
gjort en liten nedjustering av skatteunderlagets ökningstakt i år men upprevideringar av 
förändringstalen för 2021–2023 (tabell 2). Utvecklingen år 2024 är nedjusterad. Skatteunderlagets 
nivå år 2024 är därmed 1,2 procentenheter högre i scenariots slutår denna gång jämfört med i 
oktoberberäkningen. 

 

Upprevideringen av prognosen för 2021 är en nettoeffekt av flera faktorer. Å ena sidan har vi 
reviderat ner antalet arbetade timmar till följd av den andra våg av pandemin som nu pågår och 
väntas fortsätta in i 2021. Å andra sidan har vi reviderat upp timlönen enligt Nationalräkenskapernas 
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definition (genomsnittlig lön per arbetad timme). Det är en följd av dels en underliggande högre 
löneökningstakt, bland annat till följd av de avtal som slöts för en dryg månad sedan och dels att de 
tillfälligt mer generösa bestämmelserna för korttidspermittering förlängts till att gälla även under 
första halvåret 2021. Sammantaget ger vår kalkyl en större ökning av lönesumman än den prognos vi 
presenterade i oktober. Därtill har vi reviderat upp prognoserna för både arbetslöshetsersättningar 
och sjukpenning 2021. 

Att vi nu har ett ljusare scenario för utvecklingen 2022–2023 beror i huvudsak på att våra aktuella 
beräkningar, till följd av pandemins andra våg, förutsätter en något senarelagd återhämtning på 
arbetsmarknaden än vad vi utgick från i oktober. Det motverkas i viss mån av att vi nu räknar med 
lägre löneökningstakt. Även 2024 utgår vi från lägre löneökningar än i förra beräkningen, vilket är 
förklaringen till att vi reviderat ner skatteunderlagsutvecklingen under scenariots slutår. 

 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 

Den prognos ESV presenterade i november visar mindre ökning av skatteunderlaget än SKR:s. Det 
gäller framförallt åren 2021 och 2023. De viktigaste skillnaderna 2021 är att ESV räknar med 
långsammare utveckling av lönesumman samt mindre ökning av pensionsinkomster och större 
grundavdrag. Även 2023 förklaras en stor del av differensen av att lönesumman och 
pensionsinkomsterna ökar mindre i ESV:s beräkning. 

Den prognos regeringen presenterade i budgetpropositionen för år 2021 visar högre 
skatteunderlagstillväxt än SKR:s. i år men lägre därefter. Den högre ökningstakten i regeringens 
prognos för 2020 beror till stor del på att de utgår från större ökning av genomsnittslönen. Den 
svagare skatteunderlagstillväxten i regeringens prognos för 2021 kan förklaras av att den baseras på 
en svagare utveckling av lönesumman. Vi saknar underlag för att förklara den svaga utvecklingen av 
skatteunderlaget åren därefter i regeringens beräkningar. 

 

Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2019 

Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen ovan har Skatteverket publicerat det slutliga 
beskattningsutfallet för inkomståret 2019. Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats. 

Den slutliga taxeringen visade en ökning av skatteunderlaget med 2,83 procent år 2019 jämfört med 
år 2018, vilket kan jämföras med 3,72 procent i tillväxt under föregående år. Jämfört med 
Skatteverkets preliminära utfall i augusti innebär det slutliga utfallet att den beskattningsbara 
inkomsten blev 0,08 procentenheter högre. I tabellen nedan redovisas preliminära och slutliga 
beskattningsutfall inkomståren 2016–2019. 
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Bäst skatteunderlagstillväxt i landet under inkomståret 2018 hade Knivsta med 6,1 procent. I 17 
kommuner minskade skatteunderlaget. 

Gullspång hade högst tillväxt av skattekraften det vill säga genomsnittligt skatteunderlag per 
invånare med 3,5 procent. I 17 kommuner minskade skattekraften. Ekerö hade störst minskning med 
–3,0 procent vilket är anmärkningsvärt eftersom kommunen hade högst ökning under 2018. Att 
skattekraften minskade 2019 förklaras av att Ekerös skatteunderlag minskade med –1,1 procent 
mellan 2018 och 2019 medan befolkningen ökade med 2,0 procent. 
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Den regionala spridningen av skatteunderlagstillväxten är betydligt mindre än den kommunala. Den 
starkaste utvecklingen återfanns i Stockholms län, där skatteunderlaget växte med 3,7 procent och 
den lägsta i Västernorrland, 1,1 procent. Högsta utveckling av skattekraften hade Stockholms län som 
ökade med 2,1 procent. 

 

Indelat i kommungrupper växte den beskattningsbara inkomsten mest i pendlingskommuner nära 
storstad, där skatteunderlaget ökade med 3,7 procent. Landsbygdskommunerna hade lägst 
skatteunderlagstillväxt med 0,8 procent. Utvecklingen av skattekraften var betydligt mer likvärdig 
mellan de olika grupperna. Här var det storstäderna som hade den största ökningen och den högsta 
skattekraften finns också i storstäderna, drygt 30 procent högre än i landsbygdskommunerna. 

 

Befolkningsuppgifter per den 1.11.2020 och reviderad befolkningsprognos 

Den 7 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) befolkningsuppgifter per 1 november 
2020. Dessa påverkar intäkterna i form av skatteintäkter och utjämningsbidrag/avgift. Den 
prognostiserade medelskattekraften 2021 blir 649 kr högre per invånare på grund av att antalet 
invånare enligt utfallet var 28 897 färre än i prognosen, det vill säga det beräknade skatteunderlaget 
divideras med färre personer. Kommuner som erhåller bidrag i inkomstutjämningen kommer att få 
högre ersättning och kommuner som betalar avgift kommer att betala en lägre avgift på grund av 
detta, allt annat oförändrat. 

I tabellen syns befolkningsutfall och prognos samt medelskattekraft som ligger till grund för 
beräkningarna i Prognosunderlag K 2020–2027 20057. 
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Slutavräkningar 2019–2021 

Slutavräkning 2019 

Enligt slutligt beskattningsutfall blir slutavräkningen av 2019 års skatteintäkter –674 kronor per 
invånare den 1.11.2018. Avräkningen regleras i januari 2021. SKR:s decemberprognos 2019, som 
enligt riktlinjer från Rådet för kommunal redovisning låg till grund för bokslutet för 2019, gav en 
avräkning på –430 kronor per invånare. Detta medför en negativ korrigeringspost på –244 kronor per 
invånare som påverkar bokslut 2020. Jämfört med vår oktoberprognos (cirkulär 20:39) är det en 
försämring med 29 kronor. 

 

Slutavräkning 2020 

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2019 och 2020 uppgår till 3,4 procent respektive 2,6 
procent, enligt Budgetpropositionen för 2020. SKR:s prognos innebär en betydligt lägre uppräkning 
vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2020 blir negativ och uppgår till –715 kronor per 
invånare den 1.11.2019. Jämfört med vår prognos i oktober är det en försämring med 141 kronor per 
invånare. 

 

Slutavräkning 2021 

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2020 och 2021 uppgår till 2,0 procent respektive 2,2 
procent, enligt Budgetpropositionen för 2021. SKR:s prognos innebär sammantaget nästan samma 
uppräkning. Vår prognos för slutavräkningen 2021 blir aningen positiv och uppgår till 8 kronor per 
invånare den 1.11.2020. Jämfört med vår prognos i oktober är det en förbättring med 361 kronor per 
invånare. 
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Regleringsbidrag/ avgift 

SKR har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen för åren 
2020 till 2023 (tabell 7 och 8). Förändringar sedan senaste bedömningen i cirkulär 20:39 beror på vår 
senaste skatteunderlagsprognos. 

 

 

Alla tillskott och andra förändringar som avser 2021 och kommande år, ingår i tabell 7 och 8 ovan och 
därmed även i ”Prognosunderlag K-2020–2027-20057”. 

Tillskott som aviserats under 2020 och som avser år 2020 ingår inte i anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning och påverkar därmed inte regleringsbeloppen i tabellerna ovan och 
ingår inte i våra kommunvisa beräkningar. Med undantag för kompensation för periodiseringsfonder 
har tillskotten redan betalats ut. Kompensation för periodiseringsfonder betalas ut i samband med 
decemberutbetalningen av kommunala skattemedel. 

Den del av ”de gamla välfärdsmiljarderna” i BP2017 som ingår i anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning och därmed fördelas efter invånarantal, ingår i våra beräkningar av regleringsposten ovan. 
För 2020 uppgår beloppet till 4,9 miljarder kronor (475 kronor per invånare) och från och med 2021 
ingår hela den avsatta summan 7,0 miljarder (673 kronor per invånare) i anslaget. Den del som under 
2020 fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De generella statsbidragen 
höjdes enligt BP 2018 med 3,5 miljarder inför 2019 (”nya välfärdsmiljarder”) och sedan med 
ytterligare 3,5 miljarder inför 2020 och uppgår därmed till 7 miljarder (678 kronor per invånare) från 
och med 2020, vilket ingått i våra beräkningar sedan 2018. 
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Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 

Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. 
Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på 
arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning 
av prisförändringar under perioden 2019–2024. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för 
kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, till exempel i budgetarbetet, med samma 
förutsättningar som används i SKR:s kalkyler. 

 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKR:s prognos för timlöneökningarna för anställda i 
kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för 
kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s prognos, 
och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. 

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre 
utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring 
och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av 
kvalitetsökningen. 

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF, det vill säga 
konsumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga 
prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna. 
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Bilaga 2: Kommunens vision och övergripande mål 
 

Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 

Värnamo kommun blickar i sin vision fyra mandatperioder framåt i tiden. Värnamo kommun ska vara 
en attraktiv och hållbar kommun socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Kommunen ska kunna växa med 
omkring 5 400 invånare och det kommer då att behövas fler bostäder, arbetsplatser och mer service. 
Målet är att skapa en långsiktigt hållbar struktur för en växande befolkning och samtidigt fortsätta 
utveckla Värnamos attraktivitet och att vi skapar en trygg kommun tillsammans.  

 

Därför finns målkriterier. Kommunen ska nå visionen, men inte på vilket sätt som helst. 
Målkriterierna ska ses som ramar inom vilken utvecklingen ska ske, och ska prägla målskrivningar och 
alla beslut på olika nivåer.  

                                                   
 

I en mänsklig tillväxtkommun 
…finns möjligheter att växa som människa. Möjlighet till utbildning, attraktiva miljöer att vistas och 
bo i samt ett rikt kultur- och föreningsliv. 

…räknas alla. Varje människa är en tillgång. Vi behöver mer mångfald, många olika kompetenser och 
erfarenheter som ska tas tillvara. En kommun där man kan påverka och vara delaktig i utvecklingen. 

…utgår från människans behov när beslut tas. Människan vill utvecklas, hela livet 
 

40 000 invånare 
Som många av Sveriges kommuner har vi en demografisk utmaning. Värnamos demografi med en 
lägre andel invånare 20 - 42 år gör inflyttning extra viktigt för balans och skatteunderlag. Under de 
första elva månaderna 2019 har kommunen ökat med 148 invånare. Byggprojekt med flerbostadshus 
pågår på flera platser och fler planeras. 
 

Betoningen på behovet av befolkningsökning i form av inflyttning relaterar även till näringslivets 
behov av ett underlag för rekrytering och tillgång till kompetens. Det kommer också ställa krav på 
kommunala tjänster, service och tillgång till verksamhetslokaler. 
 

2035 

Tidsperspektivet till 2035 är tillräckligt långt för att kunna påverka genom politiska beslut, och 
tillräckligt kort för att planera övergripande och göra prognoser. Även Värnamo kommuns 
översiktsplan revideras nu och synkas med visionsåret. 
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Övergripande mål 

Kommunens övergripande mål fokuserar på ett fåtal gemensamma strategiska områden per 
mandatperiod. Övergripande mål är en prioritering av utvecklingsområden. Målen gäller för hela 
kommunorganisationen och för de helägda bolagen. 

 

  

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.   

Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens 
utveckling. 

 Externt mål: Värnamo kommuns medborgare kan påverka och är delaktiga i kommunens 
utveckling. 

  

Internt mål: Medarbetarna är delaktiga i dialogen om uppdrag och resultat och utvecklar 
verksamheten. 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla 
medarbetare.  
Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar. 
  
Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och 
underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen. Människors erfarenheter och 
kompetens tas tillvara. 
  
Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo 
kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.  
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Återrapportering 

Inom nämndens verksamhet sker återrapportering om måluppfyllelse enligt den 
kommungemensamma mål-, budget- och uppföljningsprocessen. I återrapporteringen redovisas 
sammanhållet nämndens mål, resultat, kvalitet, ekonomi och HR. Resultatet för 
kommunövergripande mål och nämndernas mål återrapporteras vid delårsrapport samt 
årsredovisning.  

 

Verksamheter utvecklas genom uppföljning av resultat. Det systematiska kvalitetsarbetets rutiner för 
uppföljning och återkoppling är centrala delar i målstyrning. Detta medverkar till ständiga 
förbättringar i verksamheten. Återrapporteringens fokus är inte enskilda aktiviteter, utan resultatet 
för kommuninvånarna och den/de som verksamheten är till för. Uppföljning och analys av resultat 
bildar ett lärande och underlag för framtida beslut och prioriteringar. 

 

Systematik i återrapporteringen till kommunfullmäktige ger ansvarsutkrävande. Mallen för 
nämndernas verksamhetsplaner kopplas till målstyrningsmodellen. Detta gäller även mallen för 
delårsrapport och årsredovisning, och kommunens styrdokument.  

 

 
 

 

 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 
 

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig.   
Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan. 

 
Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter 
att leva och bedriva verksamhet klimatsmart. 
  
Internt: Värnamo kommuns verksamheter minskar sin klimatpåverkan. 
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Hur mäts måluppfyllelsen? 

Begreppet ”resultat” är effekten och värdet som skapats för de som verksamheten finns till för. Det 
redovisas i form av uppnådda resultat för de olika indikatorerna. Utifrån dessa indikatorer bedöms 
måluppfyllelsen. 

I val av indikatorer är det med fördel man använder en kombination av olika typer av resultatmått: 

 kvalitets/resultatmått.  Kvalitet/resultatmått kan delas in i:  
o subjektivt upplevt resultat exempelvis genom brukarundersökning eller 

medborgarundersökning. 
o observerat resultat, som är effekten hos ”kunden”, kopplat till verksamhetens syfte  

 resursmått (ex kr/elev, kr/brukare, antal årsarbetare)  
 aktivitetsmått på verksamhetsmålsnivå (ex antal hemtjänsttimmar).  

Då synliggörs att mål och resurser är tydligt sammankopplade. 
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Utfall
2020-11-01            

34 540 +147 +243 +238

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 664 34 687 34 930 35 168
Årsbudget Budget % av Plan Plan

Belopp i tkr 2021 2022  budget 2023 2024
Barn- och utbildningsnämnd 887 974 889 323 44,4% 895 169 903 087
Omsorgsnämnd 610 949 619 175 30,9% 619 907 620 639
Medborgarnämnd 149 047 150 459 7,5% 149 953 149 482
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 88 315 88 809 4,4% 88 852 88 895
Samhällsbyggnadsnämnd 62 756 63 744 3,2% 63 761 63 778
Kulturnämnd 31 795 31 931 1,6% 32 086 31 491
Servicenämnd 38 349 37 527 1,9% 37 542 37 557
Upphandlingsnämnd 444 457 0,0% 470 483
Överförmyndare 2 189 2 255 0,1% 2 321 2 387
Kommunens revisorer 1 601 1 620 0,1% 1 639 1 658
Kommunstyrelse - Campus 21 966 21 930 1,1% 21 277 21 226
Kommunstyrelse - Klf 94 791 93 504 4,7% 93 802 92 270
Summa nämnder 1 990 176 2 000 734 100,0% 2 006 779 2 012 953

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 1 158 1 158 1 158
Centrala medel
(utfördelas till verksamheterna) 11 261 20 121 36 449 52 849
Centrala lönemedel
(utfördelas till verksamheterna) 50 809 64 691 100 653 137 313
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0
Pensioner 35 031 36 563 37 349 39 067
Kapitaltjänstintäkter -148 420 -157 824 -174 715 -192 120 
Verksamhetens nettokostn exkl 
avskrivningar 1 940 015 1 965 443 2 007 673 2 051 220
Avskrivningar/nedskrivningar 133 500 145 700 158 500 177 500
Verksamhetens nettokostnader 2 073 515 2 111 143 2 166 173 2 228 720

Årsbudget Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnad (omvänt 
tecken) -2 073 515 -2 111 143 -2 166 173 -2 228 720 

Skatteintäkter 1 699 524 1 781 495 1 854 185 1 912 016
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift 430 650 414 466 399 197 400 567
Finansiella intäkter 10 150 10 250 10 350 8 950
Finansiella kostnader -5 961 -6 617 -8 180 -10 108 

ÅRETS RESULTAT 60 848 88 451 89 379 82 705

Resultat i % av skatter/gen.stb 2,9% 4,0% 4,0% 3,6%

DRIFTBUDGET 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 KS
Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder 
som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 
övergripande mål uppnås). 3 000 3 000 3 000 KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling 
av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även 
extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv 
arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter 
för verksamhetsutveckling. 

5 000 5 000 5 000 KS
Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks 
§106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd 
nämnd/utskott efter presenterad långsiktig utformning. 700 700 700 KS

Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna 
lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd  
nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut 
tas av kommunstyrelsen. 9 821 26 149 42 449  KS

Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation 
av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 100 100 200 KLF

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF
Kundförluster 500 500 500 KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 100 100 100 KLF

SUMMA KOSTNADER 21 279 37 607 54 007

Central lönepott (inkl strukturförändringar och 
åtgärder osakliga löneskillnader) 64 691 100 653 137 313 KLF

SUMMA KOSTNADER 64 691 100 653 137 313

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 
anställda 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 379 518 387 867 396 400

Särskild löneskatt för anställda över 65 år 0 0 0

AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-
KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 121 123 126

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 283 1 311 1 340

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 335 343 350

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -381 256 -389 644 -398 216 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

  BUDGETRAMAR 2022-2024

Pensioner 
(enligt särskild beräkning av Skandia per 2020-12-31)

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -96 643 -93 588 -102 423 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 17 972 14 090 19 678

Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-
pålägg) 4 360 3 418 4 774

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-
pålägg) 59 803 61 226 62 748

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 
ålderspension (täcks av PO-pålägg) 14 508 14 853 15 223

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 991 638 833

Utbetalningar - intjänat SAP 173 177 30

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 432 1 093 1 121

Utbetalningar  - intjänat före 1998 23 261 22 985 23 354

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) 165 -238 -301 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 
och förändrad avsättning 6 070 5 981 6 074

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 
särskild löneskatt 4 000 5 000 6 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 
utöver beräkning från Skandia 970 1 213 1 456

Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 
handläggning av individuella val och utbetalningar) 500 500 500

SUMMA KOSTNADER 36 563 37 349 39 067

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 
finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 
kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, 
till 1,25 % under planperioden. -58 699 -58 699 -58 699 

Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -57 352 -57 352 -57 352 

Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltningen -7 790 -23 057 -38 090 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -25 700 -27 000 -29 000 

Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,25%, 
enl SKR:s rekommendation för internränta) -10 210 -10 587 -10 969 

Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och 
anläggningsavgifter m m  (1,25%, enl SKR:s 
rekommendation för internränta) 1 927 1 980 1 990

SUMMA INTÄKTER -157 824 -174 715 -192 120 

Summa övrig verksamhet under Finansiering -35 291 894 38 267
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

  BUDGETRAMAR 2022-2024

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -116 500 -126 000 -141 000 

Ökade avskrivningar utöver tidigare plan -2 000 -4 000 -6 000 

Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -25 700 -27 000 -29 000 

Nedskrivningar -1 500 -1 500 -1 500 

SUMMA KOSTNADER -145 700 -158 500 -177 500 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 781 495 1 854 185 1 912 016

Slutavräkning skatteintäkter (-353 kr/inv) 0 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 
(+7.407 kr/inv, +7.644 kr/inv, +7.822 kr/inv) 256 927 267 005 275 084

Kostnadsutjämningsavgift (-966 kr/inv) -33 508 -33 742 -33 972 

Regleringsbidrag/-avgift 
(+2.410 kr/inv,+1.626 kr/inv, +1.382 kr/inv) 83 605 56 787 48 591

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+912 kr/inv) 31 625 31 847 32 064

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2022, 
egen uppräkning för 2023-2024) 75 817 77 300 78 800

SUMMA INTÄKTER 2 195 961 2 253 382 2 312 583

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, 
ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom 
kulturområdet 3 000 3 000 1 500

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Borgensavgifter 7 100 7 200 7 300

Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100

SUMMA INTÄKTER 10 250 10 350 8 950

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal 
(inkl särskild löneskatt) -867 -1 230 -1 558 

Räntor på upptagna långfristiga lån -5 600 -6 800 -8 400 
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -6 617 -8 180 -10 108 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 199 594 2 255 552 2 311 425

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt särskild 
beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2020-12-15, cirkulär 20:57 och 20:59) 
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 887 974 889 323 895 169

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (+20) -306 0 0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+74) 3 137 3 137 0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+46) 0 1 555 1 555
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+186) 0 0 6 381
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 
närproducerad och ekologisk mat) 700 700 700
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -4 183 0 0

Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, (ingår i generellt statsbidrag) 0 1 160 0
Utveckling av nationella prov (BP 2020) -174 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 778 0 0
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för 
nuvarande förskola, KS § 355/2020 -739 -738 0
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete BP2021, cirkulär 20:37 104 0 0
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället 
under 3 år, 2021-2023 0 0 -750 

BUDGETRAM VÅRBUDGET 889 323 895 169 903 087

  BUDGETRAMAR 2022-2024

5(16)

253



Belopp i tkr 2022 2023 2024

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 610 949 619 175 619 907
 
Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32
Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 
närproducerad och ekologisk mat) 300 300 300
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -2 988 0 0
Kompetensutvecklingsmedel till utbildning för specialistsjuksköterskor 
2020-2021, KS § 264/2020 -400 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 10 882 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 619 175 619 907 620 639

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Medborgarnämnd
Föregående års ram 149 047 150 459 149 953

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -695 0 0
Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar. 
Nämnden får i uppdrag att återredovisa utveckling av verksamhet och 
samarbetspartners till kommunstyrelsen senast 2021-08-31. -500 -500 -500 
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 543 0 0
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021
SKR 20:37 35 -35 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 150 459 149 953 149 482

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 88 315 88 809 88 852

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -422 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 873 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 88 809 88 852 88 895

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 62 756 63 744 63 761

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -302 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 1 498 0 0
Kompensation för ökad hyra vid räddningsstationen i Bor, KS 2020-09-15, § 
337 275 0 0
Förprojektering av ny arenastad i Värnamo -500 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 63 744 63 761 63 778

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kulturnämnd
Föregående års ram 31 795 31 931 32 086

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3
Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20
Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27
Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -
25 tkr/år 25 25 25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 
överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -149 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 130 0 0
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället 
under 3 år, 2021-2023 0 0 -750 

BUDGETRAM VÅRBUDGET 31 931 32 086 31 491

  BUDGETRAMAR 2022-2024

10(16)

258



Belopp i tkr 2022 2023 2024

Servicenämnd
Föregående års ram 38 349 37 527 37 542

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 
ekologisk mat, gäller från 2018 1 000 1 000 1 000

Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.) -1 000 -1 000 -1 000 
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -151 0 0
Microsoftlicenser, ökade kostnader, 1 000 tkr år 2021 och 200 tkr från 
år 2022 samt utredning av ny licenshantering under år 2021. 800 tkr 
flyttas från investeringsförslag SN017 till driftbudget. -1 600 0 0
Medel till utveckling och implementering av e-tjänster fr.o.m år 2021, 
projektplan ska upprättas och redovisas för kommunstyrelsen senast 
2021-02-28 -746 0 0
Nätseperation överflyttat från investeringsförslag SN 018 år 2021 till 
driftbudget -300 0 0

Projekt Värnamo ladda upp fossiloberoende fordonsflotta.
År 2018-2020. År 2021: 251 tkr i budget. -251 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 211 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 37 527 37 542 37 557

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 444 457 470

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 457 470 483

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Överförmyndare
Föregående års ram 2 189 2 255 2 321

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6
Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 255 2 321 2 387

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 601 1 620 1 639

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 620 1 639 1 658

  BUDGETRAMAR 2022-2024
enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 21 966 21 930 21 277

Tillskott och avdrag:
Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 
etapp 2, indexjustering 64 64 64
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) förlängs med 
ytterligare 2 år. Därefter ska frågan prövas på nytt 0 -500 0
Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102 -102 0
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 0 -115 -115 
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -100 0 0
Forskning Prostsjöprojektet 150 tkr/år 2020-2021, KS 200114, § 18 -150 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 252 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 21 930 21 277 21 226

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 94 791 93 504 93 802

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155
Allmänna val 2022 (850 tkr) 850 -850 0
Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 50 50
Medarbetarundersökning 2021 och 2023 -200 200 -200 
Medborgarundersökning 2021 och 2023 -90 90 -90 
Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10

Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 0 300 -300 

Designers Saturday eller liknande evenemang 2021 och 2023 -150 150 -150 
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  
(Gummifabriken), -67 -67 -67 
Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.
Finns 1,25 mnkr i budget år 2020. 0 -800 0
Projekt 100% e-handel ska enligt tidigare beslut avslutas 2020-12-31 och 
därefter fortsätta med egen personal. 
Projektet förlängs till och med 2021-12-31 enligt beslut av KS 2020-09-
15, § 332. -750 0 0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -456 0 0
Medarbetardagar, vartannat år -1 000 1 000 -1 000 
Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen -100 0 0
Utökade kommunikationsinsatser 0 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 991 0 0
Fortsättning av projekt PM3 under år 2021. 550 tkr flyttas från 
servicenämndens investeringsförslag SN018 till driftbudget. -550 0 0
Medfinansiering projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria 
transporter i Jönköpings län 2019-2021, KS § 377/2018 -40 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 93 504 93 802 92 270

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(22)

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Belopp i tkr

2021 2022 2023 2024 2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 262 574 319 961 364 265 311 764 137 085

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 80 300 72 000 39 500 47 500 23 000

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 79 052 89 750 100 750 75 100 45 100

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering 421 926 481 711 504 515 434 364 205 185

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -30 000 -31 000 -43 000 -43 400 -49 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR -39 000 -40 000 -52 000 -52 400 -58 000

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 382 926 441 711 452 515 381 964 147 185

2020-11-26

Beslutad av kommunfullmäktige 201126

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(22)

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024 2025

Tekniska utskottet 206 094 257 272 310 204 267 664 86 790

Barn- och utbildningsnämnd 19 095 17 809 21 545 18 520 23 280

Omsorgsnämnd 9 540 10 260 12 720 8 190 9 160

Medborgarnämnd 1 265 1 265 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 2 997 7 180 899 3 030 2 960

Kulturnämnd 1 640 6 573 1 775 1 800 1 800

Servicenämnd 10 844 14 333 11 437 7 190 7 720

Kommunstyrelse/Campus 645 455 810 630 455

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 10 454 4 814 3 610 3 475 3 655

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 262 574 319 961 364 265 311 764 137 085

Beslutad av kommunfullmäktige 201126

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(22)

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024 2025

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 4 256 1 756 4 784 1 770 1 770

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

/Utrustning, Parker 39 547 42 257 38 170 21 870 21 770

Fritid 3 350 6 850 20 950 13 950 5 950

Fastighet 158 941 206 409 246 300 230 074 57 300

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 206 094 257 272 310 204 267 664 86 790

Beslutad av kommunfullmäktige 201126

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration Inventarier TU TU 001
200001/

0002 80 80 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 176 176 184 170 170

Lakvattenrening TU TU 109
200003/

1138,0640 3 000 500 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 200005 5 700 3 000

Skyfallsvägar

KF-

beslut KF 236 200004 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000

Översvämningsåtg Omr 1 

östermalm-Malmövägen
KF-

beslut KF 043 4 000 4 000

Översvämningsåtg Omr 2a 

Karlsdal
KF-

beslut KF 044 8 000 8 000

Översvämningsåtg Omr 2b 

Pelikanen
KF-

beslut KF 045 7 000 7 000

Översvämningsåtg Omr 3 

Åbroparken-Lasarettsomr
KF-

beslut KF 046 26 000 15 852

Översvämningsåtg Omr 4 

Tinas Ö
KF-

beslut KF 047 10 500 10 500

Översvämningsåtg Omr 5 Kv 

broarna - Finngatan
KF-

beslut KF 048 1 000 1 000

Översvämningsåtg Omr 6 

Finnvedsvallen-Sandgatan
KF-

beslut KF 049 8 500 8 500

Översvämningsåtg Omr 7 

Ljusseveka
KF-

beslut KF 050 11 500 11 500
Översvämningsåtg Omr 8 Kv 

Spiggen
KF-

beslut KF 051 11 500 11 500

SUMMA TU, Stab, Samhsk 4 256 1 756 4 784 1 770 1 770

KF-beslut

för att dessa budgetmedel skall 

kunna användas skall startbeslut 

fattas av KF.
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788202/1592480808351/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788203/1592480808370/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c8/1609965636843/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0265d/1601019333797/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788201/1592480808322/KF236_17-311-009Skyfallsvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f8/1592480808119/KF043oversvamningsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f8/1592480808119/KF043oversvamningsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f9/1592480808139/KF044Oversvamningsatg.Karlsdal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f9/1592480808139/KF044Oversvamningsatg.Karlsdal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881fa/1592480808155/KF045oversvamningsatgPelikanen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881fa/1592480808155/KF045oversvamningsatgPelikanen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881fb/1592480808170/KF046Oversvatg,Omr.3Abrop-Lasomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881fb/1592480808170/KF046Oversvatg,Omr.3Abrop-Lasomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881fc/1592480808193/KF047oversvamningsatgTinasO.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881fc/1592480808193/KF047oversvamningsatgTinasO.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881fd/1592480808216/KF048oversvatgKvbroarna-Finngatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881fd/1592480808216/KF048oversvatgKvbroarna-Finngatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881fe/1592480808239/KF049oversvamningsatgFinnvedsvall-Sandg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881fe/1592480808239/KF049oversvamningsatgFinnvedsvall-Sandg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881ff/1592480808260/KF050oversvamningsatgLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881ff/1592480808260/KF050oversvamningsatgLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788200/1592480808286/KF051oversvamningsatgKvSpiggen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788200/1592480808286/KF051oversvamningsatgKvSpiggen.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 5(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 3
210001/

0008 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 3
210002/0

010 300 300 300 300 300

Broar-viadukter TU TU 008 3
210005/0

024 1 500 500 500 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009 3
210004/0

015 300 300 300 300 300

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 3 1133 300 300 300 300 300

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 210030 800

Väderskydd och hållplatser TU TU 015 3
210007/0

028 100 100 100 100 100

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 3 210046 2 000 1 000 250

Hastighetsplan TU

Från år 

2020 210019 700

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 3 210018 6 000 4 000

Renovering av vidukten

KF-

beslut KF 025 3 210016 7 000 3 000 4 000

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 3 11 000 500 10 500

Parkeringshus i Värnamo 

centrum
KF-

beslut KF 207 3 51 000 51 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 3 210045 3 500 3 000

Trafikåtg ny förskola 

Magnusgatan TU KF 009 3 1 000 1 000

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 3 800 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 3 500 500

Trafikåtgärder Prostsjön

KF-

beslut KF 243 3 5 000 5 000

Åtgärder för centrumutveckling TU

Från år 

2020 210017 434

Alvestav Rydaholm omv av väg TU

Från år 

2020 210014 840

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 3 211001 3 150 4 500 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 3 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 3 500 200 100 100 100

Planskild korsning Mossle

KF-

beslut KF 252 3 3 000 3 000

Planskild cykelväg 

Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut KF 253 3 2 500 2 500

Samåkningsparkering NÖ 

infarten TU TU 222 3 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 3 800 800 800 1 600

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.
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https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f2d/1592483305964/TU017_12-311-001Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f24/1592483305845/TU007_13-311-004Forbattring-gator-trottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c4/1609965636797/TU008_12-311-002Broarochviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f26/1592483305878/TU009_13-311-005Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c7/1609965636832/TU023_15-311-004Utsmyckning-rondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c7/1609965636832/TU023_15-311-004Utsmyckning-rondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f2a/1592483305924/TU015_12-311-003Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f2e/1592483305981/TU022_15-313-002Atgarder-ny-hastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b2/1609965636589/KF024_15-311-002ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b2/1609965636589/KF024_15-311-002ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f19/1592483305694/KF025_13-311-003Renoveringavviadukten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f14/1592483305618/KF010_06-311-001Lagmansg-Ouchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f14/1592483305618/KF010_06-311-001Lagmansg-Ouchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f1d/1592483305746/KF207_16-311-002Parkeringshus_i_Vmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f1d/1592483305746/KF207_16-311-002Parkeringshus_i_Vmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f12/1592483305584/KF008_18-311-002UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f12/1592483305584/KF008_18-311-002UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f13/1592483305602/KF009_18-311-004TrafikatgnyforskolaMagnusg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f13/1592483305602/KF009_18-311-004TrafikatgnyforskolaMagnusg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f34/1592483306081/TU218_Karlsdal_vag_i_bostadsomrade_19-24900-007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f35/1592483306094/TU219_UtfVaxjov_Smalandsg_19-24930-008.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f1f/1592483305778/KF243_17-311-010TrafikatgarderProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c1/1609965636766/TU Alvestav%C3%A4gen i Rydaholm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f23/1592483305833/TU006GC-vagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f22/1592483305819/TU005Gc-vag_Nydalavagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c9/1609965636855/TU221Sakra_skolvagar_19-24900-002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02f0b/1601357670893/KF252Planskild_korsning_Mossle19-24900-003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f21/1592483305805/KF253Planskild_cykelvag Silkesv_Halmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f21/1592483305805/KF253Planskild_cykelvag Silkesv_Halmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f37/1592483306169/TU222Samakningspark_NO_infarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f37/1592483306169/TU222Samakningspark_NO_infarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0266a/1601019334456/TU203Centrumfornyelsega-ytor.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.
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Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 3 210003 700 100 100 100 100

Gc-väg Doktorsgatan TU KF 205 3 211017 1 400 1 000

GC-väg Gränsgatan TU TU 223 3 1 000 1 000

GC-väg Gränsgatan/Doktorsg TU TU 224 3 700 700

Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 3 1 500 1 500

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 3 211009 8 000 3 680 4 000

Storgatan, gångfartsområde TU

Från år 

2020 287

Cykelparkering 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 3 212001 1 700 1 700 1 700 700 700

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

produktionsavdelningen TU TU 025 3 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

Övriga inventarier gata

och förråd TU TU 012 3 210006 1 100 1 100 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och 

lekplatser TU

TU 030-

034 3 214001 1 350 5 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU KF 019 3 214014 1 300 1 300 1 300

Investeringar enligt 

Bolaskogsmodellen TU KF 020 3 214004 100 100 100 100 100

Apladalen byggnader TU

Från år 

2020 214023 2 000 1 307

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 2 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 3 500

Vråenparken TU

Från år 

2020 214015 1 566

SUMMA TU, Gator mm 39 547 42 257 38 170 21 870 21 770
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https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c5/1609965636811/TU010Tillg%C3%A4nglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384bd/1609965636719/KF205_Gc-v%C3%A4g Doktorsgatan 16-313-001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0266b/1601019334505/TU223Gc-vag_Gransgatan_19-24930-006.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0266c/1601019334550/TU224Gc-vag_Gransgatan_Doktorsg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f1a/1592483305708/KF033GC-ledVarnamo-Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b3/1609965636608/KF034GC-led Vmo-Bredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c3/1609965636787/TU Storgatan g%C3%A5ngfartsomr%C3%A5de.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f03a16/1601531833946/KFNYTT20313001Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02669/1601019334410/TU016.11380.002-Gatubelysning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f30/1592483306007/TU025_Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f30/1592483306007/TU025_Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c6/1609965636822/TU012_Ovr.inv.gata.o.forrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c6/1609965636822/TU012_Ovr.inv.gata.o.forrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f31/1592483306038/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f31/1592483306038/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f16/1592483305651/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f17/1592483305665/KF020Inv.enligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f17/1592483305665/KF020Inv.enligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcf5d8/1610391640541/TU Apladalena byggnader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f15/1592483305636/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f15/1592483305636/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f15/1592483305636/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f33/1592483306067/TU210FickparkenPlaten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcf5d9/1610391640559/KF017_12-412-004_Vr%C3%A5enparken.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor

KF-

beslut KF 090 3 1 000 1 000

Nytt boknings-/bidragssystem TU TU 214 220036 800 200 200 200

Toalett vid skatepark i 

Åbroparken TU KF 083 3 800 800
Aktvitetsområde större 

kransorter
KF-

beslut KF 017 3 9 000 100 3 000 2 900 100 2 900

Satsning spontanidrott 

kransorter TU

TU071 

(TU 211) 3

220005/

1211 300 300 300 300 300

Satsningar Borgens 

anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) 3 300 300 300

Inventarier Idrottsanläggningar 

och Värnamo simhall TU TU071
220001/1

202 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Konstsnö Borgen

KF-

beslut KF 012 3 11 000 5 500 5 500

Forshedabadet

KF-

beslut KF 013 3 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen

KF-

beslut KF 015 3 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, 

sarg+plexiglas
KF-

beslut KF 016 3 2 000 2 000

Byta konstgräs Ljusevecka

KF-

beslut KF 018 3 3 000 3 000

Ny bassängyta

KF-

beslut KF 248 3 220034 28 500 3 000 25 000

Ny isyta

KF-

beslut KF 250 3 25 000 25 000

Investeringsbehov utifrån 

utredning kring konstgräs TU TU 213 3 300 300

Åtgärder för att stärka upp 

bassängen, baserat på 

utredning TU KF 249 3 2 500 500 500 500 500 500
Ombyggnad och renovering 

Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 3 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 3 350 6 850 20 950 13 950 5 950

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.
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https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02663/1601019334115/KF090motionssparBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074789378/1593531639248/TU214Nyttboknings_bidragssystem19-34000-004.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788229/1592481275457/KF083toalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788229/1592481275457/KF083toalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0265b/1601019333692/KF017Aktivitetsytormotesplatserikransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0265b/1601019333692/KF017Aktivitetsytormotesplatserikransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02837/1601041363048/TU071inventarieridrottsanlaggningar_2020_.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02837/1601041363048/TU071inventarieridrottsanlaggningar_2020_.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02837/1601041363048/TU071inventarieridrottsanlaggningar_2020_.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02837/1601041363048/TU071inventarieridrottsanlaggningar_2020_.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02837/1601041363048/TU071inventarieridrottsanlaggningar_2020_.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02837/1601041363048/TU071inventarieridrottsanlaggningar_2020_.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788223/1592481275359/KF012KonstsnoBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788224/1592481275372/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788225/1592481275385/KF015BelaggnloparbanornaFinnvedsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0265a/1601019333641/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0265a/1601019333641/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788228/1592481275437/KF018BytakonstgraLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02667/1601019334311/KF248NyBassangyta_19-34002-001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478822d/1592481275596/KF250NyIsyta_19-34005-001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788230/1592481275727/TU213Invbehovutrifrutredkonstgras19-34014-001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788230/1592481275727/TU213Invbehovutrifrutredkonstgras19-34014-001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478822c/1592481275538/KF249Atgstarkauppbassang_19-34000-001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478822c/1592481275538/KF249Atgstarkauppbassang_19-34000-001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478822c/1592481275538/KF249Atgstarkauppbassang_19-34000-001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478822e/1592481275639/KF251_OmbyggnrenovSorsjostall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478822e/1592481275639/KF251_OmbyggnrenovSorsjostall.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

Energisparåtgärder TU TU 050 231001 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU TU 051 231005 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 800 800 800 800 800

Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 3 230002 100 100 100 100 100

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU TU 056 3 0766 14 600 15 000 16 000 16 500 17 000

F.d. Västrabo kök o badrum TU KF 082 3 231041 5 500 500 600

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088 1 13 000 2 000 11 000

Utemiljö helhetslösning Östbo
KF-

beslut KF 065 2 231052 7 000 2 000

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park
KF-

beslut KF 059 3 231045 100 000 15 000 29 790 14 000 40 000

Rörstorpsskolan idrottshall, 

renovering VVS och omkl. TU KF 210 3 235016 4 000 3 494

Kärda skola, tillbyggnad av 

omlädningsrum TU KF 211 3 235017 6 000 5 000

Ombyggnad Stadshuset Vmo

KF-

beslut KF 054 3 231035 77 000 5 000 15 000 5 000 52 000

Östboskolan Hus E, 

Ombyggnad av elevhem till 

förvaltn.lokaler/bostäder??
KF-

beslut KF 209 3 20 000 2 500 17 500

Borgenstugan ombyggnation

KF-

beslut KF 067 3 6 000 1 000 5 000
Räddningstjänsten. Ny 

räddningsstation Bor
KF-

beslut KF 213 3 13 500 13 500

Fastighet/Omsorg

Skogslyckan ombyggnad av 

bostadsrätter (brf) TU KF 217 2 232001 3 000 1 000 1 000

Beslutad av kommunfullmäktige 201126
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skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788253/1592481385985/TU050Energisparatgarder,arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788254/1592481385997/TU051Oforutseddafastighetsinv,arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788254/1592481385997/TU051Oforutseddafastighetsinv,arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788254/1592481385997/TU051Oforutseddafastighetsinv,arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788256/1592481386032/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788256/1592481386032/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788257/1592481386046/TU054Ventilationsombyggnader,arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788258/1592481386061/TU055LokalvardStad-ochTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788259/1592481386074/TU056Planeratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788259/1592481386074/TU056Planeratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788240/1592481385630/KF082FdVastrabo,kokobadrummm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02662/1601019334062/KF088OmbtillforvaltningslokalerHusD,Ostboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02662/1601019334062/KF088OmbtillforvaltningslokalerHusD,Ostboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788239/1592481385559/KF065UtemiljohelhetslosningOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b5/1609965636629/KF059Grondalsproj,Folkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b5/1609965636629/KF059Grondalsproj,Folkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b5/1609965636629/KF059Grondalsproj,Folkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b5/1609965636629/KF059Grondalsproj,Folkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384be/1609965636733/KF210-1627001Rorstorspsskidrottshall,renovVVSomkl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384be/1609965636733/KF210-1627001Rorstorspsskidrottshall,renovVVSomkl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384bf/1609965636747/KF211-1627002Karda-skola,tillbyggnadomklrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384bf/1609965636747/KF211-1627002Karda-skola,tillbyggnadomklrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0265f/1601019333898/KF054OmbyggnadavStadshuset,Varnamo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02665/1601019334212/KF209-1627016OmbyggnforvHusEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02665/1601019334212/KF209-1627016OmbyggnforvHusEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02665/1601019334212/KF209-1627016OmbyggnforvHusEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478823a/1592481385571/KF067Borgenstuganombyggnadochrenovering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788249/1592481385774/KF213nyraddningsstationiBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788249/1592481385774/KF213nyraddningsstationiBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824a/1592481385793/KF217-16270Skogslyckanombyggnbostadsr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824a/1592481385793/KF217-16270Skogslyckanombyggnbostadsr.pdf
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för att dessa budgetmedel 
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startbeslut fattas av KF.
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INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Fastighet/Kök

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900 900 900 900 900
Mossleskolan Värnamo omb 

av kök TU KF 063 3 233011 14 500 7 000

Linneberg kök TU KF 219B 14 000 1 087
Figy ombyggnad av kök och 

matsal
KF-

beslut KF 061 2 233004 16 500 16 500

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 3 233010 12 000 5 000 6 000
Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 3 10 000 5 000 5 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 2 234005 45 000 25 000 15 000

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 2 234012 45 000 17 000 23 000

Ny förskola i Värnamo nr 2,      

4 avdelningar Mosslelund TU KF 084 0 0100 30 000 3 000

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 2 234009 45 000 5 000 24 719 15 000

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

beslut KF 223 3 20 200 5 000 10 000 5 000

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 3 30 000 10 000 20 000

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

beslut KF 245 3 45 000 45 000
Ny förskola "Mossleplatån"    6 

avd
KF-

beslut KF 244 3 45 000 45 000
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788255/1592481386011/TU052Storkoksutrustningar,arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b7/1609965636651/KF063 Mossleskolan_Ombyggnadavkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b7/1609965636651/KF063 Mossleskolan_Ombyggnadavkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c0/1609965636756/KF219B Linneberg, ombyggnad av tillagningsk%C3%B6k.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b6/1609965636640/KF061FinnvendensGymnasium,kokochmatsal,ren.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b6/1609965636640/KF061FinnvendensGymnasium,kokochmatsal,ren.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824d/1592481385858/KF240Tralleborgsskolanskok,renovering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824d/1592481385858/KF240Tralleborgsskolanskok,renovering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788252/1592481385970/KF247OmbyggnadavEnehagensskolaskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788252/1592481385970/KF247OmbyggnadavEnehagensskolaskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384ba/1609965636682/KF085Bredarydnyfsk.6avd_uppd 200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384ba/1609965636682/KF085Bredarydnyfsk.6avd_uppd 200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b4/1609965636618/KF058NyfskVmonr 3.6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b4/1609965636618/KF058NyfskVmonr 3.6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788241/1592481385643/KF084NyfskiVmonr2.4avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788241/1592481385643/KF084NyfskiVmonr2.4avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b9/1609965636672/KF075NyfskiVmonr4.6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b9/1609965636672/KF075NyfskiVmonr4.6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824b/1592481385803/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824b/1592481385803/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02661/1601019334010/KF074NyfskiVmonr6.4avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02661/1601019334010/KF074NyfskiVmonr6.4avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788250/1592481385943/KF245NyfskSodraLjusseveka.6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788250/1592481385943/KF245NyfskSodraLjusseveka.6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824f/1592481385915/KF244NyforskolaSoderSjukhuset.6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824f/1592481385915/KF244NyforskolaSoderSjukhuset.6avd.pdf
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Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 231017 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Skoltomt Bolaskogen TU

Från år 

2020 231036 274

Bredaryds skola ny musiksal TU KF 097 235018 1 000

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 3 235021 100 000 15 000 22 000 35 000 23 000

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 3 350 000 10 000 60 000 140 000 140 000

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 3 300 000

Rörstorpsskolan, anpassning 

till F-3 skola TU KF 241 235032 2 000

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 3 235034 100 800 960 99 500

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 3 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 3 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 158 941 206 409 246 300 230 074 57 300
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478825a/1592481386091/TU094Utemiljoskolaochforskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384c2/1609965636776/TU Skoltomt Bolakskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384bc/1609965636709/KF097 Bredaryds skola, ny musiksal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384bb/1609965636697/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384bb/1609965636697/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384bb/1609965636697/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384bb/1609965636697/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824c/1592481385844/KF224NybyggngrundskolaVmovastraF-6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824c/1592481385844/KF224NybyggngrundskolaVmovastraF-6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788251/1592481385957/KF246Nybyggnadavgrundskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788251/1592481385957/KF246Nybyggnadavgrundskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824e/1592481385903/KF241RorstorpsskolananpasstillF-3skolaUtgar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824e/1592481385903/KF241RorstorpsskolananpasstillF-3skolaUtgar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b8/1609965636663/KF069FiGygenomgripombyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b8/1609965636663/KF069FiGygenomgripombyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384b8/1609965636663/KF069FiGygenomgripombyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478823f/1592481385620/KF081OmbyggnadavForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478823f/1592481385620/KF081OmbyggnadavForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788245/1592481385713/KF096Rydaholmsskolaom-ochtillbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788245/1592481385713/KF096Rydaholmsskolaom-ochtillbyggnad.pdf
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Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 384 198 495 1 020 1 000 1 000

Förskola inventarier BUN

BUN 

004a 160100 501 420 784 784 840 840

Grundskola inventarier BUN

BUN 

004b 1 290 1 080 2 016 2 016 2 160 2 260

Inventarier, Gymnasiet + 

Komvux BUN BUN 009 1 500 1 500 1 700 1 700 1 900 2 000

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 100 100 130 130 160 160

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 900 591 900 900 1 000 1 000

Inventarier förskola väst BUN BUN 007 1 800 1 800

Inventarier förskola norr BUN BUN 008 700 100 600

Inventarier förskola Bredaryd BUN BUN 017 1 300 600 700

Inventarier förskola Öst BUN BUN 021 1 100 200 400 500

Ny förskola "Södra 

Ljussevekan" Prostsjön BUN BUN 030 1 800 1 800

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 1 000

Inventarier förskola Rydaholm, 

4 avd BUN BUN 023 400 400

Inventarier förskola Ekenhaga BUN BUN 024 1 400 700 700

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 2 105 500 600 1 005

Inventarier Trälleborgsskolan BUN BUN 025 4 400 1 000 2 500 900

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan BUN BUN 010 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 900 900

Ny F-6 skola Väster BUN BUN 014 5 500 4 000 1 500

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 8 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola BUN BUN 029 11 200 4 000 7 200

IT satsning ersätter

BUN 005a-d BUN BUN 005
160501-

160508 9 120 9 120 9 120 9 120 11 120 11 500

Utemiljö skolgård UV-skydd BUN BUN 031 3 000 500 500 500 500 500 500

Matsal Enehagen BUN BUN 032 150 150

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 500 500

SUMMA BUN 19 095 17 809 21 545 18 520 23 280
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INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882aa/1592481909698/BUN001Inventarier_forvaltningsovergripande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882aa/1592481909698/BUN001Inventarier_forvaltningsovergripande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882ac/1592481909750/BUN004aForskola_inventarier.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882ad/1592481909760/BUN004bGrundskola_inventarier.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b2/1592481909851/BUN009Gymnasiet_och_Vux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b2/1592481909851/BUN009Gymnasiet_och_Vux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b4/1592481909876/BUN011Kulturskolan_inventarier.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882ab/1592481909738/BUN002Arbetsmiljoatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b0/1592481909800/BUN007Inventarier_forskola_vast_Mossleplatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384f7/1609966140081/BUN 008 Inventarier f%C3%B6rskola norr Tr%C3%A4lleborsomr%C3%A5det.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b7/1592481909914/BUN017Inventarier_forskola_Bredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b9/1592481909935/BUN021Inventarier_forskola_ost_Magnusgatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c0/1592481910037/BUN030Inventarier_forskola_Prostsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c0/1592481910037/BUN030Inventarier_forskola_Prostsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882ba/1592481909946/BUN022Inventarier_Forsheda_skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882bb/1592481909955/BUN023Inventarier_forskola_Rydaholm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882bb/1592481909955/BUN023Inventarier_forskola_Rydaholm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882bc/1592481909997/BUN024Inventarier_forskola_Ekenhaga.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882af/1592481909780/BUN006Inventarier_utbyggnad_bef.fsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882bd/1592481910007/BUN025Inventarier_Tralleborgsskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b3/1592481909865/BUN010Idrottshall_Grondalsskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b3/1592481909865/BUN010Idrottshall_Grondalsskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b5/1592481909895/BUN012Inventarier_Sarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384f8/1609966140090/BUN 014 Ny skola F-6 V%C3%A4ster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b8/1592481909925/BUN018Inventarier_Finnvedens_gymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882b8/1592481909925/BUN018Inventarier_Finnvedens_gymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882be/1592481910018/BUN027Inventarier_Rydaholms_Skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384f9/1609966140099/BUN 029 Ny grundskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882ae/1592481909770/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882ae/1592481909770/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c1/1592481910048/BUN031Utemiljo_skolgard_UV-skydd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c2/1592481910063/BUN032Ombyggnation_matsal_Enehagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c3/1592481910074/BUN033Sakerhetshojande_atgarder.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 12(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

t.o.m år 2020 ingår i ON 001

ON ON 002 170000 3 870 4 590 4 050 2 520 4 300

Larm och säkerhet

t.o.m år 2020 ingår i ON 001 ON ON 004
170100-

170103 360 360 360 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 310 5 310 5 310 5 310 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 3 000 3 000

SUMMA ON 9 540 10 260 12 720 8 190 9 160

Beslutad av kommunfullmäktige 201126

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c4/1592481933759/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c4/1592481933759/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c4/1592481933759/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c6/1592481933785/ON004Larm_och_sakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c6/1592481933785/ON004Larm_och_sakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c5/1592481933773/ON003Inventarier_arbets-medicin_och_tekniska_hjalpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c5/1592481933773/ON003Inventarier_arbets-medicin_och_tekniska_hjalpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c7/1592481933800/ON005Inventarier_nya_lokaler_Expo.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 13(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001
180001- 

180004 1 265 1 265 1 265 1 265 1 265

SUMMA MBN 1 265 1 265 1 265 1 265 1 265

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025
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Beslutad av kommunfullmäktige 

201126

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882c8/1592481951184/MBN001_Inventarier.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 14(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001
(fr SBN001, 

003,101)

130001, 

130002 447 1 260 559 700 600

Mätintrument SBN SBN 002 130301 420 420 300

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 250 300

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 240 410 200 240 200

Fordon SBN SBN 103 130701 1 800 4 500 1 200 1 800
Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN SBN 104 130730 90 340 140 290 360

TOTALSUMMA SBN 2 997 7 180 899 3 030 2 960

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025
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Beslutad av kommunfullmäktige 201126

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478828d/1592481827151/SBN001Inventarierochmobler.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478828d/1592481827151/SBN001Inventarierochmobler.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478828e/1592481827165/SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478828f/1592481827174/SBN101Ovningsfalt.RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788290/1592481827185/SBN102Utlarmning.RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788290/1592481827185/SBN102Utlarmning.RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384e3/1609965930428/SBN103Fordon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788292/1592481827207/SBN104RTJmaterielochandningsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788292/1592481827207/SBN104RTJmaterielochandningsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788292/1592481827207/SBN104RTJmaterielochandningsk.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 15(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 80 83 125 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 280 200 250 250 250

Konstanslag KN KN 004 150002 180 190 200 200 200

Bokbuss KN KN 005 150006 5 000

Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 400 400 500 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 003 150004 700 700 700 700 700

SUMMA KN 1 640 6 573 1 775 1 800 1 800
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Beslutad av kommunfullmäktige 201126

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882a4/1592481882290/KN001Projektbl2021.150000_1.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882a5/1592481882306/KN002Projektbl2021.150001_1.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882a8/1592481882347/KN004Projektbl2021.150002_1.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384f5/1609966107007/KN005Prj150006rev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882a6/1592481882319/KN003Projektbl2021.150003_1.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882a7/1592481882333/KN003Projektbl2021.150004_1.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN SN 001
2886/1 

40000 75 75 80 90 90

IT utrustning SN SN 002
2889/ 

140002 325 28 270 285 250

Måltidsservice

Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 144000 1 170 1 500 1 387 1 035 500

Nytt kostdatasystem SN SN 031 1 484 1 059

Logistik

Lösen av förvaltningars minibussar

SN

SN 032
1007/ 

145000 80 80 80 80

Fordonsadministrationsystem

SN

SN 034 nytt 100 100

Fordon understigande 3,5 ton

SN

SN 033
1008/ 

145001 800 400 400

Utbyggnad laddinfrastruktur

SN

SN 035 500 500 500 200 200

Frankeringsmaskin SN SN 036 250 250

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 600 600

Kontaktcenter

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 141004 900 2 100 200 200 200

Bra digital arbetsplats

(tidigare Framtidens IT-arbetsplats 

samt SN014 och SN 027) SN SN 017

141002,

141008,

141010,

141012,

141017 1 550 2 000 1 500 600 500

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster (tidigare Utbyte av SAN 

samt del av SN003) SN SN 018 141001 1 985 2 450 4 500 1 500 2 400

Säker digital identitet och åtkomst 

(tidigare IT säkerhetsaktiviteter) SN SN 026

141007,

141009,

141016 800 2 150 500 500 500

Tillräcklig uppkoppling

(tidigare Nätverksinfrastr samt viss del 

av SN 004) SN SN 028
141015,

141018 1 400 2 300 2 400 2 600 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 141006 500 300 100 100

SUMMA SN 10 844 14 333 11 437 7 190 7 720
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788293/1592481855581/SN001Inventarier.SF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788294/1592481855592/SN002ITutrustning.SF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788297/1592481855624/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02f0c/1601357722205/SN031Kostdatasystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478829e/1592481855695/SN032Losen.minibuss.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882a0/1592481855716/SN034Fordonsadminsystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384ee/1609966020333/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882a1/1592481855725/SN035Utbyggnadladdinfrastruktur.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882a2/1592481855735/SN036Frankeringsmaskin.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747882a3/1592481855743/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384e8/1609966020256/SN004Programvara.centralt.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384e9/1609966020269/SN017Bra.digit.arbetspl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384e9/1609966020269/SN017Bra.digit.arbetspl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384e9/1609966020269/SN017Bra.digit.arbetspl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384ea/1609966020281/SN018Stabil.leverans.av.syst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384ea/1609966020281/SN018Stabil.leverans.av.syst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384ea/1609966020281/SN018Stabil.leverans.av.syst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384eb/1609966020302/SN026Saker.digital.ident.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384eb/1609966020302/SN026Saker.digital.ident.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384ec/1609966020313/SN028Tillracklig.uppkopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384ec/1609966020313/SN028Tillracklig.uppkopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384ec/1609966020313/SN028Tillracklig.uppkopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384ed/1609966020323/SN029Hjalpochstod.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 645 455 810 630 455

SUMMA KS/CAMPUS 645 455 810 630 455

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f6/1592480763633/KS101CampusVarnamo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f6/1592480763633/KS101CampusVarnamo.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 18(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering
KS:s anslag för investeringsavvikelser 

och mindre tillkommande investeringar KS KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

beslut i KS KS KS 006 100002 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 344 344 360 360 360

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 7 957 5 067 945

HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 90 90 90 90 90

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 180 180 180 180 180

Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 153 150 150 150 150

Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 90 90 60 60 60

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga 

nämnder KS/KLF KS 015 100102 45 225 180 45 225

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123 6 750 250 200

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100125 90 90 90 90 90

Upphandlingssystem

KS/KLF KS 019 
(UN 004) 100127 180 180

Inköpsanalyssystem

KS/KLF KS 020 
(UN 006) 360 360

Projekt i samarbete med MSB  

KS/KLF KS 021 100105 2 804 1 105

SUMMA KS/KLF 10 454 4 814 3 610 3 475 3 655

K
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å

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e6c/1592470635191/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e6c/1592470635191/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e6d/1592470635201/KS006KSforstudier,projektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e6d/1592470635201/KS006KSforstudier,projektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e68/1592470635134/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e68/1592470635134/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e69/1592470635156/KS002HR-systemUpphandling200311rev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e6a/1592470635167/KS003HR-systemutveckling200217.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e6b/1592470635180/KS004UtdatasystBeslutsstod2021.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e6f/1592470635228/KS012Utvecklingavwebbplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e71/1592470635253/KS017Evolutionvidareutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e70/1592470635242/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e70/1592470635242/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e6e/1592470635212/KS011Ekonomisysteminkl.e-handel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e72/1592470635263/KS018Ekonomisystemutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e73/1592470635274/KS019Upphandlingssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29e74/1592470635286/KS020Inkopsanalyssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02f30/1601359911719/KS021ProjektMSB,atgarderlokalerochIT.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

(005) 400001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

(006) 400004 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS KS140 8 100 8 100

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS

KS103 

(007)

410011 

(2888/13

212) 42 200 4 000 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS KS 111 17 500 17 000 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS

KS104 

(008)

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 5 000 15 000 300

Del av Mossle 16:20 "Söder 

sjukhuset" flerbostadshus/villor

del i projektblad KS105 KS

KS105 

(033)

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 12 500 14 000 1 000

Värnamo 14:76, Tre Liljor KS KS 112 5 000 1 000 4 000

Rörstorp 6:3, villatomter KS KS 113 4 200 3 800 400

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 3 500 500 3 000

Kv. Gåsen m fl i Värnamo KS KS115 3 000 1 000 1 000 1 000

Nytt bostadsområde Värnamo KS

KS107 

(041) 26 000 1 000 25 000

Bor, bostäder KS

KS108 

(013) 12 500 12 000 500
Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS116 5 000 500 1 000 3 500

Rydaholm  - bostäder KS

KS109 

(015) 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS

KS110 

(016) 3 000 1 000 1 000 1 000

Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS KS117 3 000 1 000 1 000 1 000

Beslutad av kommunfullmäktige 201126
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881e2/1592480732525/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881e3/1592480732538/KSMEXX102Arkeologi.mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881e3/1592480732538/KSMEXX102Arkeologi.mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.22bea78117522cb1b6b10cf/1603111309873/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.22bea78117522cb1b6b10cf/1603111309873/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02671/1601019419319/KSMEXX103NorraHelmershusrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02675/1601019419529/KSMEXX111S%C3%B6draHelmershusrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02672/1601019419372/KSMEXX104Prostskogenrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02672/1601019419372/KSMEXX104Prostskogenrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02672/1601019419372/KSMEXX104Prostskogenrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02673/1601019419425/KSMEXX105Mosslerev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02673/1601019419425/KSMEXX105Mosslerev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02673/1601019419425/KSMEXX105Mosslerev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881ec/1592480732683/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881ed/1592480732712/KSMEXX113Rorstorp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881ee/1592480732727/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881ee/1592480732727/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f03a02/1601531005595/KSMEXX115GasenVindruvanmflny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881e7/1592480732614/KSMEXX107Varnamo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02674/1601019419482/KSMEXX108Borrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f03a03/1601531005647/KSMEXX116Savrarp1112OsthamraRydaholmny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881e9/1592480732642/KSMEXX109Rydaholm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881ea/1592480732658/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0267a/1601019419790/KSMEXX117Asfalteringsuppdragny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0267a/1601019419790/KSMEXX117Asfalteringsuppdragny.pdf
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VERKSAMHETER

Sydsvenska Krysset, Värnamo 

Bredasten etapp 3 (del av Nöbbele 

7:2) KS

KS130 

(018-019)

420003, 

(2887/13

102) 75 000 32 000

Sörsjö 3:1 del av KS137 1 000 1 000

Norregård, Värnamo KS

KS131 

(022) 1 000 1 000

Bredaryd, Ängarna mm KS

KS132 

(024) 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS

KS133 

(025) 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 000 9 000

Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS

KS135 

(028) 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS

KS136 

(029) 1 000 1 000

80 300 72 000 39 500 47 500 23 000

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder 500000 -12 000 -22 000 -25 000 -25 400 -31 000

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter 500000 -10 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering 500000 -8 000 -3 000 -8 000 -8 000 -8 000

-30 000 -31 000 -43 000 -43 400 -49 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

20(22)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f03a04/1601531005697/KSMEXX130SydvenskaKryssetvhtrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f03a04/1601531005697/KSMEXX130SydvenskaKryssetvhtrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f03a04/1601531005697/KSMEXX130SydvenskaKryssetvhtrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0267c/1601019419884/KSMEXX137DelavS%C3%B6rsj%C3%B631ny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f0/1592480732773/KSMEXX131Norregardvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f1/1592480732795/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f2/1592480732828/KSMEXX133Forshedavht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f3/1592480732849/KSMEXX134BorVht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f4/1592480732874/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f4/1592480732874/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb0747881f5/1592480732891/KSMEXX136Ovrortervht.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA

VA Hamra

KF-

beslut KF 130 2 301016 15 000 4 000 6 000 4 000

Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 3 301015 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

VA Herrestad

KF-

beslut KF 131 2 304065 18 000 4 000 6 000 7 000

Renovera vattentornet VMO
KF-

beslut KF 121 2 302005 15 000 500 14 500

Förstärkningar detaljplaner

KF-

beslut KF 122 3 301018 45 000 12 500 7 500 5 000 5 000 5 000

VA nv Hindsen 

KF-

beslut KF 151 3 301019 7 000 7 000

Reservvattentäkt Hindsen

KF-

beslut KF 142 2 30 000 1 000 14 000 15 000

Reservtäkt Hindsen, 

Pumpstation och 

råvattenledning
KF-

beslut KF 126 2 17 200 8 600 8 600

Vattenverk utbyte av barriär 

UV-ljus TU KF 141 3 302001 1 500 896 500 500

Övervakningssystem VA TU TU 100 3

301002/

0021 500 500 500 500 500

Reningsverk övriga VA

KF-

beslut KF 154 2 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Vattenverk övriga orter TU TU 102 3

302002/

0614 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Avloppspumpstationer TU TU 103 3

303003/

0005 500 500 500 500 500

Ledningsförnyelse TU TU 104 3

304050/

0020 15 000 17 500 19 500 19 500 22 500

Brandposter TU TU 105 3

301003/

0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106 3

0016/ 

0017 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 3 300 300 300 300 300

Övriga inventarier VA TU TU 107 3

301001/

0649 400 400 400 400 400

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114 2

304004/

0645 500 500 500 500 500

Renovering Gällaryds 

vattenverk
KF-

beslut KF 143 3 2 000 2 000

Renovering Alandsryds 

lågreservoar TU KF 144 3 1 000 1 000
Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 3 1 000 500 500

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 3 4 000 500 750 750 1 000 1 000

Kvarteret Ynglingen 

Vråenparken TU Från år 2020 304014 5 006

Markanv Forsheda 5:108 

Delex TU Från år 2020 303008 2 000

Åtg f minska översvämning TU Från år 2020 3 850

Betäckn, brunnar TU TU 115 3 300 300 300 300 300
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för att dessa budgetmedel skall kunna 

användas skall startbeslut fattas av 
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https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384d7/1609965824287/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788260/1592481414537/KF120Projektbladvattenmatare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384d8/1609965824298/KF131_13540003VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384d6/1609965824276/KF121Projektbladvattentorn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788262/1592481414627/KF122Projektblforstarkdetaljpl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384dc/1609965824344/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478826c/1592481414757/KF142_04540003ReservtHindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788264/1592481414654/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788264/1592481414654/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788264/1592481414654/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384da/1609965824322/KF141VattenverkutbyteavbarriarUV-ljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384da/1609965824322/KF141VattenverkutbyteavbarriarUV-ljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788277/1592481414879/TU100_12540005Overvakningssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788276/1592481414868/KF154Reningsverk.ovriga.orter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788279/1592481414897/TU102_12-540-007Vattenverkunderhallsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478827a/1592481414908/TU103Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478937c/1593531725594/TU104_12-540-009LedningsfornyelseN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478827c/1592481414927/TU105_12-540-010Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478827d/1592481414937/TU106_12-540-011Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788283/1592481415005/TU118ovriga.inventarier.avlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478827e/1592481414946/TU107_12-540-012OvrigainventarierVAN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478827f/1592481414959/TU114_13-540-009FlodesmatningVAledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478826d/1592481414767/KF143-renoveringavGallarydsvattenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478826d/1592481414767/KF143-renoveringavGallarydsvattenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478826e/1592481414777/KF144RenoveringavAlandsrydslagreservoar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478826e/1592481414777/KF144RenoveringavAlandsrydslagreservoar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788284/1592481415017/TU119Skalskydd.Ljusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788275/1592481414856/KF153Dagvattenanlaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384dd/1609965824354/KS Nytt -Markan Forshed 5 108 Delex.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384dd/1609965824354/KS Nytt -Markan Forshed 5 108 Delex.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384d1/1609965824216/KF013_05-895-001_%C3%85tg%C3%A4rder mot %C3%B6versv%C3%A4mningsskador.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788280/1592481414968/TU115Betackningar.brunnar.pdf
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KF-beslut

för att dessa budgetmedel skall kunna 

användas skall startbeslut fattas av 

KF.

Avlopp

Rydaholms avloppsverk

KF-

beslut KF 107 3 5 500 2 500 3 000

Dannäs avloppsverk

KF-

beslut KF 109 3 303010 1 500 1 000

Ohs avloppsreningsverk TU Från år 2020 303002 5 500 1 500

Bredaryd SPU 50 Lunaryd

KF-

beslut KF 145 3 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2

KF-

beslut KF 111 3 1105 7 500 500 7 000

Värnamo pumpstation P8 TU KF 113 301017 2 000

Ny pumpstation Åminne

KF-

beslut KF 146 3 3 000 3 000

Nydala, SBR-verk

KF-

beslut KF 152 3 3 000 3 000

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 3 303012 2 000 3 500

LTA-pumpar TU TU 116 3 303013 600 300 300 300 300

Ledningar

Överföringsledning Värnamo-

Bor
KF-

beslut KF 136 3 304007 51 000 5 000 20 000 21 000

Upprustning av Lanna ARV 

och VV.
KF-

beslut KF 139 2 3 000 3 000

Dubbelmatning, Vråen-

Bredasten
KF-

beslut KF 148 3 5 500 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 3 5 500 5 500

Industriområdet 

Minken/Mården
KF-

beslut KF 123 3 2 000 2 000
Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 3 5 500 500 5 000

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 79 052 89 750 100 750 75 100 45 100

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

22(22)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384d2/1609965824233/KF107_15-546-Rydaholmsavlrenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384d3/1609965824246/KF109_Dannasavloppsverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384d4/1609965824255/KF112_15-540-001 Ohs avloppreningsverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478826f/1592481414786/KF145_17-BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478825e/1592481414500/KF111_15-540-001VarnamopumpstationP2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384d5/1609965824266/KF113_15-540-001 V%C3%A4rnamo pumpstation P8.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384db/1609965824333/KF146_17NypumpststioniAminne.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788274/1592481414846/KF152Nydala-SBR-verk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384df/1609965824372/TU117Ljusseveka.Byte.av.kol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384de/1609965824363/TU116LTA-pumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384d9/1609965824308/KF136_14540003OverflednVmo-Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.c0fd00c176a93546384d9/1609965824308/KF136_14540003OverflednVmo-Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788269/1592481414724/KF139_UpprustningARVochVVLanna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788269/1592481414724/KF139_UpprustningARVochVVLanna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788271/1592481414809/KF148_17DubbelmmellanVraensVTochBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788271/1592481414809/KF148_17DubbelmmellanVraensVTochBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788272/1592481414820/KF150_17DubbelmatnmellanLjussevVraensva.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788272/1592481414820/KF150_17DubbelmatnmellanLjussevVraensva.pdf
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                                                                                          Beslutad av kommunstyrelsen 2020-09-29, Ks § 352-2020 

 
TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2022 – 2024 
 

 

Tid Deltagare/utförare Aktivitet 

December 2020 Ekonomiavd. Utskick till nämnderna om förutsättningar för investeringsbudget samt mall för 
verksamhetsplan. 
Utskick av inbjudan till Mål- och budgetdag. 

19 januari 2021  
ca kl 08.00-16.00 

KS 
Nämndernas presidium 
Ledningsgruppen 
Analysgruppen 
Övriga berörda tjänstemän 

Mål- och resursdiskussion där alla nämnders presidier och förvaltningschefer deltar. 
Omvärldsanalys, budgetförutsättningar och aktuellt ekonomiskt läge. 
Översiktlig presentation av respektive nämnd av aktuellt läge avseende verksamhet, 
ekonomi och kvalitet. Presentationen inriktas på framtidsfrågor. 
Analysgruppen presenterar nyckeltal, jämförelse och egna slutsatser. 

Januari  Partierna Diskussion om mål och resursfördelning samt inriktning på prioritering av 
investeringar i respektive partigrupp (interna överläggningar) 

1 februari, kl 10.00 KS ordf och 1:e vice ordf samt 
ekonomiavd. 

Central samverkansgrupp – Information om budgetförutsättningarna  

2 februari 
 

KS Beslut av kommunstyrelsen om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning)  

3 februari Ekonomiavd. Utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning) 

9  mars Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (antagen av nämnden) 

16 mars Ekonomiavd. Info Ks om investeringsbudgetförslag 

mars KS ordf och 1:e vice ordf och 
nämndernas ordförande och 1:e 
vice ordförande 

Avstämningsdialoger om det pågående arbetet i nämnderna med upprättande av 
verksamhetsplan. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

Övriga partier 
 

Dialoger med berörda nämndsledamöter från egna partiet. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

7 april Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden) 

14 april Budgetberedningen 
Nämndernas presidium och 
förvaltningschef 

Kort presentation och dialog om nämndernas lämnade förslag till verksamhetsplan, 
mål och målnivåer samt investeringsbudget (utgångspunkt för verksamhetsplan ska 
vara utrymmet i preliminär budgetram) 

5-6 maj Budgetberedningen Budgetberedning - Information/diskussion och fördjupning avseende aktuellt läge 
för driftbudget och investeringsbudget samt redovisning av eventuella uppdrag.  
Genomgång av nämndernas lämnade verksamhetsplaner, mål och 
investeringsbudget. 

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

Maj  Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar 

25 maj  Klart huvudförslag till budget 

27 maj 
 

 Information till kommunens ledningsgrupp 
 

28 maj, kl 10.00  Central samverkansgrupp - Samverkan avseende förslag till Mål & budget 
 

8 juni Budgetberedningen 
Kommunstyrelsen 

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

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

23 juni 
 

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

Aug-Sep Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

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

16 november KS Anmälningsärende om Mål & Budget (endast ”tekniska justeringar” av 
budgetramarna) 

25 november KF Anmälningsärende till kommunfullmäktige om Mål & Budget (endast ”tekniska 
justeringar” av budgetramarna) 

 

Dialog/uppdrag Göra/samla in Beredning Beslut 

19/1 – 2/2 3/2 – 7/4 8/4 – 7/6 8/6 – 23/6 
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Budgetberedningens sammansättning 2021 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen finns under vårens budgetarbete och 
tjänstgör från budgetavspark i januari tills överlämning sker till 
kommunstyrelsen, vilket oftast sker i slutet av maj. Denna har 
de senaste åren bestått av ledamöter ur kommunstyrelsen. 
Normalt har det varit kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 
som varit budgetberedning. I något undantagsfall har en 
ersättare i kommunstyrelsen varit med istället för den ordinarie 
ledamoten. 

Arbetet är komplext med mycket information som lämnas vid 
olika tillfällen. Det är därför en fördel om ledamöter inte byts ut 
under arbetets gång. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att budgetberedningen under år 2021 i arbetet med förslag till 
driftbudget/-plan 2022-2024 och förslag till investeringsbudget/ 
-plan 2022-2026 ska utgöras av de 15 ordinarie ledamöterna i 
kommunstyrelsen, samt 

Att någon ersättare för dessa personer inte ska tjänstgöra om 
någon av ledamöterna tillfälligt för förhinder att närvara. 

Johanna Svensson Ulf Svensson 
Ekonomichef Kommundirektör
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Arbete med arbetsgivarvarumärke 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun är ständigt i behov av att rekrytera 
medarbetare. Konkurrensen med landets övriga kommuner och 
andra arbetsgivare är hård. Allt talar för att svårigheten att 
rekrytera personer med rätt utbildning och erfarenhet kommer 
att bli allt större eftersom tillgången till personer med rätt 
utbildning och erfarenhet är mindre än efterfrågan. 

Mot bakgrund av detta vill kommunledningsförvaltningen arbeta 
fram en strategi för hur vi kommunicerar Värnamo kommun 
som arbetsgivare. En gemensam, tydlig bild av arbetsgivaren 
Värnamo kommun, som också knyter an till platsen Värnamo 
kommun, blir ett redskap för att vara framgångsrik vid 
rekrytering av medarbetare i alla verksamheter. 

Till hjälp med att ta fram en kommunikationsstrategi och ett 
arbetsgivarvarumärke/en gemensam bild av arbetsgivaren 
Värnamo kommun, vill vi använda vår upphandlade 
kommunikationsbyrå Creative Works. De kan bidra med 
specialkunskap om rekrytering och varumärke på en strategisk 
nivå, som inte finns bland kommunledningsförvaltningens 
kommunikatörer eller bland medarbetarna på HR-avdelningen. 

Creative Works har tagit fram ett förslag till en process 
uppdelad i fem steg, som omfattar två workshoppar, en 
marknadsundersökning, ett styrdokument och en aktivitetsplan. 
Detta arbete föreslås genomföras under våren 2021. Kostnaden 
för detta beräknas till 100 000 kr. Detta föreslås finansieras via 
målstimulansmedel. 

Med detta som underlag kommer kommunledningsförvaltningen 
att kunna arbeta vidare med rekrytering och bilden av Värnamo 
kommun som arbetsgivare både självständigt och fortsatt 
tillsammans med Creative Works enligt en fastställd plan. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
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Att genomföra arbetet med arbetsgivarvarumärke 

Att finansiering sker via målstimulans medel 

Åsa Johansson. Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör 
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Utredning 

Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen 
för beslut, om det behövs. 

Riskbedömning   

Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det 
perspektiv som förvaltningen/nämnden har.
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Motion - Volontärarbete i Värnamo Kommun 

Ärendebeskrivning 

Volontärsarbete och frivilliga krafter är viktiga som komplement till de 
professionella verksamheterna. Volontärarbetet ger ett mervärde åt både de 
frivilligt engagerade, åt verksamheten och inte minst åt de enskilda personer 
som tar del av insatsen. 

Modeller för att samordna volontärarbete finns framtagna i några andra 
svenska kommuner och skulle vara möjligt att applicera i Värnamo. Det kräver 
dock att det avsätts resurser för att sätta upp en teknisk plattform samt att 
resurser behöver avsättas för att organisera arbetet. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att avslå motionen Volontärarbete i Värnamo Kommun 

Heidi Ragnar Ulf Svensson 
Utvecklingschef Kommundirektör 

292



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-22   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.516
  

  

 2 (2) 

Utredning 

Volontärsarbete och frivilliga krafter är viktiga som komplement till de 
professionella verksamheterna. Volontärarbetet ger ett mervärde åt både de 
frivilligt engagerade, åt verksamheten och inte minst åt de enskilda personer 
som tar del av insatsen. 

Vi ser exempel på att volontärarbete är intressant för medborgare, bland annat i 
det arbete som nu görs med att handla livsmedel åt riskgrupper under pandemin. 
I detta arbete samarbetar Värnamo kommun redan idag med Svenska kyrkan och 
deras ekumeniska organisation som bygger på frivilliga insatser.  

Att det finns en vilja bland medborgarna att utföra ideellt arbete i såväl offentlig 
verksamhet som ideell verksamhet är en outnyttjad möjlighet som för att 
genomföra kräver en väl genomarbetad organisation.  

Modeller för att samordna volontärarbete finns framtagna i några andra svenska 
kommuner och skulle vara möjligt att applicera i Värnamo. Det kräver dock att 
det avsätts resurser för att sätta upp en teknisk plattform samt att resurser 
behöver avsättas för att organisera arbetet. Några aspekter som särskilt behöver 
tas hänsyn till är exempelvis: 

 Behov 
 Rekrytering 
 Lämplighetsprövning 
 Överenskommelse inkluderat försäkringar, tystnadsplikt m.m. 
 Eventuella utbildningar, introduktionskurser m.m. 
 Handledaransvar 
 Uppföljning 

För att säkerställa en fungerande organisation för en volontärspool i kommunal 
regi är vår slutsats att en koordinator behöver anställas för ovan stående punkter.  

Vi behöver också ta hänsyn till synpunkter från vårt lokala civilsamhälle om 
detta är något de skulle se på som en tillgång eller en konkurrens till redan 
befintliga organisationer.  

Enligt vårt Kontaktcenter har inga eller endast ett fåtal frågor inkommit kring 
Volontärsarbete och tillgång till volontärarbetskraft. Detta skulle kunna tyda på 
att man redan idag ser att man får sina behov lösta genom befintliga strukturer 
så som Volontärbyrån, föreningar- och ideella verksamheters egna hemsidor 
mm.   
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Motion om volontärarbete i Värnamo Kommun 

 

Om man idag vill arbeta som volontär innebär det ofta att man måste vara engagerad 

i en organisation. Med en volontärverksamhet som hålls samman av kommunen kan 

den enskilda personen engagera sig i avgränsade och tidsbegränsade uppdrag utan 

krav på att delta i övriga organisationsuppdrag. Intresse för att göra en 

samhällsinsats börjat bli ett vanligare inslag i samhället. Att använda frivilliga krafter 

som komplement till de professionella verksamheterna ger verksamheten ytterligare 

en dimension. Volontärarbetet ger ett mervärde åt både de frivilligt engagerade, åt 

verksamheten och inte minst åt de enskilda personer som tar del av insatsen. Genom 

frivilligarbete kan bland annat kompetens hos pensionärer, skolungdomar och andra 

personer utanför arbetsmarknaden tas till vara på ett bra sätt. Viktigt är att 

volontärinsatserna inte ska ersätta det lönearbete som utförs av de 

anställda/professionella. Idag finns uppbyggda plattformar som Volontärbyrån. 

Volontär Torget som är möjligt för kommun att kontakta och sammanbetar med för att 

visualisera volontäruppdrag. Alternativ är att sätta upp en egen plattform på 

kommunens hemsida för Värnamo kommun och föreningar i kommun. Viktig är att 

kommun upplyser och ser volontäruppdrag som ett komplement till sitt uppdrag att ge 

kommunmedborgarna bra service.    

 

 

Vi yrkar  

att kommunstyrelsen ge i uppdrag till kommunledningsförvaltning att ta fram en 

modell för att samordna volontäruppdrag i Värnamo Kommun  

 

Värnamo 10/9 2020 

Miljöpartiet de Gröna / Jörgen Skärin 
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Forskning Prostsjöprojektet 

Information från forskningsprojektet 

Värnamo kommun och Lunds universitet har ingått ett avtal efter att 
kommunstyrelsen beslutat att avsätta bidragsmedel med totalt 300 000 kronor. 
Projekttiden löper i två år fram till den 28 februari 2022. 

Campus Värnamo är projektägare. Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen har enligt avtalet åtagit sig att bidra med 
tjänstepersonstimmar. 

Fram till dagens datum har kommunen bidragit med resurser från främst 
samhällsbyggnadsavdelningens plan- och byggavdelning och 
kommunledningsförvaltningens mark- och exploateringsavdelning. 

Forskningsprojektet ska utvärdera och beskriva resultat/erfarenheter och 
omsätta detta till rekommendationer för Prostsjöområdet. Kommunen och 
Lunds universitet har närmare kommit överens att samarbetet i 
forskningsprojektet ska omfatta 

1. En dokumentanalys (hur mål och ställningstaganden i översiktsplaner, 
grönstrukturplaner m.m. får bäring i praktiken), där Värnamo kommun 
jämförs med andra kommuner i Sverige. 

2. En enkätanalys om hur Värnamos medborgare reser, bor och ställer sig till 
samhällsbyggnadsfrågor. 

3. En sammanställning av goda exempel från Europa. 
 
Den 3 september deltog kommunen vid en digital workshop med EU-projektet 
ShareNorth (https://share-north.eu-about-the-project/). Projektet arbetar med 
att utveckla, implementera, marknadsföra och utvärdera mobilitetslösningar 
såsom t.ex. bil- och cykeldelning. Ett 30-tal partners inom projektet deltog och 
de representerar såväl kommuner som transportmyndigheter som andra 
organisationer i bland annat Danmark, Norge, Tyskland, England, Skottland, 
Nederländerna och Belgien. Vid workshopen presenterade vi Värnamo 
kommun utifrån kommunvisionen och översiktsplanen. Vi redogjorde för de 
utmaningar vi står inför när det gäller att implementera ställningstaganden om 
hållbara val för framtiden samt hur detaljplanearbetet vid Södra Ljusseveka 
(norr om Prostsjön) tar sig an frågorna om hållbar stadsutveckling utifrån ett 
Värnamoperspektiv. Detaljplanen och det kommande bostadsområdet utgör en 
av de studier som Lunds universitet har med sig in i ShareNorth-projektet. 
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Lunds universitet deltog som åhörare vid det dialog- och informationsmöte om 
bostadsprojekt som kommunen höll digitalt den 27 november. Dialogmötet 
vände sig till byggaktörer och andra som har anmält sitt intresse om 
markanvisningar och bostadsprojekt till mark- och exploateringsavdelningen. 
Vid dialogmötet presenterade plan- och byggavdelningen samrådsförslaget till 
detaljplanen för Ljusseveka 2:1 (bostadsområdet norr om Prostsjön). Lunds 
universitet har därefter inkommit med ett formellt yttrande på planförslaget 
utifrån bland annat mobilitetsfrågor, ekosystemtjänster och masshantering. 

Under slutet av hösten och i skrivande stund arbetar vi med punkt 2 enligt 
ovan, ”Värnamoenkäten”. Vi planerar att publicera enkäten den 23 februari och 
att den finns tillgänglig att besvara några veckor framåt. Enkäten kommer att 
uppmärksammas i Hemmavid, kommunens annonser, webbplatser och sociala 
medier i förhoppning om att många ges möjlighet att svara på den.  

Lunds universitet kommer att analysera svaren och avge en rapport under april 
månad. I slutet av våren och efter sommaren kommer vi att arbeta för att på 
lämpliga sätt presentera resultaten av rapporten. Detta kommer att ske genom 
kommunens informationskanaler och även på andra sätt, t.ex. kan det bli 
aktuellt med allmänna föreläsningar där Lunds universitet deltar. 

 

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att godkänna informationen 

 

Lars-Uno Åkesson Ulf Svensson 
Kompetensakademiansvarig Kommundirektör 
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Beskrivning av ”Värnamoenkäten” 

Enkäten kommer att introduceras enligt nedan (med reservation för ändringar): 

ENKÄT OM RESVANOR, BOENDE OCH SAMHÄLLSPLANERING 
Denna enkät har tagits fram av Värnamo kommun i samarbete med Lunds universitet inom 
ramen för ett forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling i Prostsjöområdet.  

Enkäten vänder sig till alla kommuninvånare som är 13 år eller äldre, samt besökare till 
kommunen. Vi hoppas få svar på hur kommuninvånarna ser på sitt resande, boende och några 
av de svåra frågeställningar som rör samhällsplanering ur hållbarhetsperspektiv. Eftersom vi i 
projektet strävar efter att uppnå barnkonventionens målsättningar hoppas vi även att barn och 
ungdomar från cirka 13 år vill svara och att vuxna vill hjälpa till i behövlig omfattning. 

Dina svar är helt anonyma. Om du anger ditt namn och dina kontaktuppgifter går dessa inte att 
koppla till dina svar. Men du deltar i så fall i utlottningen av fem presentkort à 700 kr hos 
Värnamo City. Du får gärna även ange om du är intresserad av att bli kontaktad för en 
fördjupad intervju som berör de här frågorna. 

Enkäten består av fyra delar 

 Bakgrundsinformation om dig och ditt hushåll 
 Ditt nuvarande resande 
 Ditt nuvarande boende 
 Frågor om samhällsplanering 

Den fjärde delen består av en konfliktsvärderingsstudie, vilken för de flesta är något svårare än 
övriga delar. Vi hoppas att du trots detta tar dig an uppgiften att besvara denna del och ser den 
som en spännande utmaning. 

Hela enkäten tar ca 10-15 minuter att besvara. 

Stort tack på förhand för att du tar dig tid att besvara enkäten! 

 

Bakgrund till enkäten 
Politikerna i Värnamo kommun har beslutat om flera styrdokument som på en övergripande 
nivå stakar ut riktningen för hur kommunen ska utvecklas. För trafik- och samhällsbyggnads-
frågor är översiktsplanen – Mitt Värnamo 2035 - den mest övergripande, men bland 
dokumenten finns även stadsbyggnadsvisionen och grönplanen. I styrdokumenten slår 
kommunen fast i olika ställningstaganden att en önskad utveckling inkluderar satsningar på 
hållbara trafikslag (gång, cykel och kollektivtrafik) samt att nya bostäder främst ska byggas 
genom förtätning inom befintliga tätortsstrukturer istället för utbyggnad av helt nya områden. 
Nu arbetar vi med att konkretisera dessa ställningstagande något genom plan för trafiken och 
fördjupad översiktsplan över Värnamo stad. Du kan läsa mer om dessa arbeten här: 
kommun.varnamo.se/oversiktsplanering  

Kommunen kommer att redovisa resultaten från enkäten i våra olika informationskanaler, 
såsom t.ex. webbplatsen, Hemmavid. Lunds universitet kommer att använda resultatet av 
enkäten i sin fortsatta forskning inom området, läs mer här www.ism.lu.se.
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Minnesanteckningar

Campus Värnamos ägarforum

21-01-27
SIDA  1(2)

 
 
 
Minnesanteckningar  
Campus Värnamos Ägarforum  
Onsdagen den 13 januari 2021 kl. 13.00 - 16.30, via Zoom 
Kallade:  Gottlieb Granberg (m), Hans-Göran Johansson (c), Azra Muranovic (s), Heidi Skov Ragnar, 

utvecklingsavdelningen, Ulf Svensson, kommundirektör samt Campus Värnamos ledningsgrupp: 
Cinna Adanko, Oscar Axelsson, Enikö Olsson, Niclas Stensson, Lars-Uno Åkesson. 

Anmäl förhinder: Cinna Adanko och Ulf Svensson 

 

1. Dagordningen godkändes.  

2. Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 

3. Informationspunkter, se presentation och bilaga 1:  
3.1. Måluppföljning och utmaningar per verksamhetsområde samt prioriteringar under 2021 
3.2. Ekonomi - förväntat utfall  
3.3. ESF-projekt 
3.4. Vinnova-projekt  
3.5. Tekniskt centrum – regional samverkan 

 
4. Diskussionspunkter  

4.1. Ledningsgruppens SWOT-analys, långsiktig strategi  
Enikö visar Campus Värnamos SWOT-analys som inledning till diskussionen.  
Gottlieb: Är Gummifabriken (GF) bara en möjlighet inte en styrka också? Enikö svarar: Lokalerna är en 
styrka. Samarbetet i GF är en möjlighet och kan bli bättre. Gottlieb: Bra att stress och prioritering finns 
med och att ha det framför ögonen. Hans-Göran: Bra ni har med hantera och utveckla. Ett sätt att inse 
vad vi kan påverka och inte.  
Azra: Ni är väldigt medvetna. Bra att t.ex. har prioritering i listan. 

Gummifabrikens lokaler läggs till som en styrka. I övrigt inget annat som behöver kompletteras eller 
ändras. Uppdaterad SWOT-analys, se bilaga 2. 

4.2. Verksamhetsplan 2022 - 2025 – framtid/utveckling  
Enikö beskrev bakgrunden till punkterna som Ulf Svensson även fått inför budgetdialogen, se bilaga 3.  
Gottlieb: Angående livslångt lärande så kan den digitala tekniken ge stora nya möjligheter tillsammans 
med pedagogiken, att använda tekniken på rätt sätt och på rätt ställen. Ni är inne på rätt spår.  
Lars-Uno berättar om det som brukar kallas hybrider och utmaningen att lyckas med utbildning som 
kombinerar det mänskliga mötet med digital teknik och distans.  
Enikö påtalar att det som kommer behövas resurser till långsiktigt är Partnerskapet, IT-pedagogen och 
personalresurs för Teknikcenter.  

4.3. Förfrågan - samverkan med KYH 
Niclas inleder med att berätta att vi har fått en förfrågan om samarbete med KYH som önskar söka och 
förlägga mindre studiegrupper av yrkeshögskoleutbildningar i Värnamo. Vi har fått förfrågningar tidigare 
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och kommer att få nya. Campus Värnamos ledningsgrupp är intresserade av att diskutera och höra 
inställningen hur ägarforum anser att vi ska tänka rent strategiskt framåt. 
Hans-Göran: Viktigt att vi förstår affären, vinsten med ett samarbete. Jämför med andra förfrågningar 
Värnamo kommun fått. Exempel på frågeställningar att ställa oss: Vad ska de tjäna pengar på? I vilken 
utsträckning ska Värnamo kommun bidra? Vilka resurser kan de bidra med som vi inte hittar någon 
annanstans? Viktigt att vi ser vad vi kan vinna och vad kan de bidra med. Om vi inte får svar så ser vi 
inte nyttan. Gottlieb bekräftar. Är det inte tydligt så ska vi inte vara med. Enikö berättar att vi inte bara 
vill vara lokaluthyrare utan vill vara delaktiga och påverka utbildningens innehåll och genomförande. 
Gottlieb: Viktigt att kvaliteten är hög. Lars-Uno: Vi fokuserar på de samarbetspartners som kan bidra 
med utbildningsplatser i utbildningar som vi inte kan starta själva.  

Ägarforum anser att Campus Värnamo kan göra en bedömning själva. Ledningsgruppen undersöker 
vidare och meddelar vad vi bestämmer oss för. 

4.4. Gummifabriken  

4.4.1. Gränsdragningar 
Det är fortfarande en del oklarheter kring gränsdragningar. Vad har aktörerna i GF för mandat och 
vad kan vi göra/genomföra? En fråga är hur Campus Värnamo kan nyttja och använda våra egna 
lokaler. Lars-Uno får många förfrågningar och beskriver flera situationer där oklara 
gränsdragningar visar sig. Angående Teknikcenter är de aktiviteterna för barn och ungdomar 
lösta, dvs. skolorna behöver inte boka konferenspaket och kan ha med egen fika. Heidi bekräftar 
märkligheter med exempel från kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen. Hans-Göran 
beskriver Värnamo kommuns inställning: Egna kommunala möten i lokaler som vi redan hyr 
betalar vi inte hyra för igen. Kort sagt inte betala hyror två gånger. De här frågorna är på gång att 
diskuteras. Ulf Svensson och Kjell Fransson kommer kalla till möte med Madame. Hans-Göran 
ber att Heidi återkopplar, från det här mötet, till Ulf eller Kjell innan de genomför mötet med 
Madame.   

5. Nästa möte - 15 sep 14.00-16.30 

6. Övriga frågor 

Vid datorn 
Lars-Uno Åkesson
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Regionalt krishanteringsråd med anledning av Covid -19 
 

Deltagande:  

Representanter från samtliga kommuner i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

Region Jönköpings län, Migrationsverket, Polismyndigheten, Försvarsmakten och Jönköping 

Airport.  

Inledning  

Helena Jonsson, Landshövding inleder med att vi bör ta tillvara på de positiva tecken vi ser 

och ta det som en uppmuntran i det vi gjort för att stoppa smittspridning. Hon höjer ett 

varningens finger för det som hotar. De länder som ligger före oss i pandemin har kommit in i 

en tredje våg och även de mer smittsamma varianterna oroar oss.  

Mia Frisk, Region Jönköpings län vill tacka för att vi har ett bra samarbete. Detta visar sig när 

vi nu börjat med vaccineringen. Vi behöver ändå fortsätta att hålla i och hålla ut då det inte är 

över än. 

Rapport från Region Jönköpings län  

Malin Bengnér, smittskyddsläkare Region Jönköpings län, informerar om att vi ser en liten 

nedgång i antalet bekräftade fall per vecka. I hela Sverige ser vi en nedåtgående trend, men 

det finns ingen garanti att det inte vänder upp igen. Provtagningen ligger kvar på samma nivå 

som under helgerna. Anledningen till att antalet tester minskade under helgerna tros vara att 

det då fanns mindre möjlighet att testa sig. Andelen positiva tester ökade då också. Nu ser 

det ut som efterfrågan har minskat och andelen positiva tester sjunker. Det ser ut som att det 

är en minskning i smittspridningen, men fortsatt hög nivå. 

Belastning i vården är fortsatt väldigt tuff. Det dröjer ett par veckor innan en minskning av 

antalet nya fall märks i vården. Ljuspunkten är vaccinationen. Hittills har 9500 personer 

påbörjat vaccination och 800 av dem har tagit dos 2. En vecka efter andra dosen har man 

fullt skydd. 

Aktuella förändringar i restriktioner 

Fredric Jonsson, Beredskapsdirektör Länsstyrelsen i Jönköpings län går igenom vilka 

förändringar som nu skett gällande tillämpning av lagstiftningarna och summerar vad det är 

för budskap i den rekommendation Regeringen kom med igår.  

De olika lagar som finns och berör pandemin gäller parallellt. Vi behöver se dem i ett 

sammanhang. Igår förlängdes förbudet om alkoholservering till 7 februari. Även förlängning i 

rekommendation om distansundervisning gymnasieskolan, med ett antal tillägg, gjordes och 

gäller till och med 1 april. På föreskriftsidan gjordes inga förändringar igår. I de allmänna 

råden har rådet om att använda munskydd i kollektivtrafiken förlängts till våren ut. 

Rekommendationer som ändrats är Folkhälsomyndighetens rekommendation att 
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gymnasieskolor gradvis återgår till undervisning på plats i skolans lokaler och 

Riksidrottsförbundets rekommendationer om idrottsverksamheten.  

Det verkar som att Regeringen varannan vecka kommer komma med uppdatering och 

omprövning av budskapen. Detta gör att vi behöver se över hur vi ska hålla våra möten i F-

samverkan. Förslag på detta kommer komma nästa vecka. 

Vaccinationsplanering 

Jonas Almgren, vaccinsamordnare Region Jönköpings län, presenterar den 

vaccinationsplanering som tagits fram.  

Nu pågår vaccination Fas 1 med gott resultat. 800 personer har fått sin andra dos. I nästa 

vecka kommer många kommuner vara klara med vaccination av personer på särskilt 

boende. Vaccination inom Fas 2 har påbörjats begränsat med vårdpersonal inom Regionen.  

En preliminär tidplan visas. Vi står inför Fas 2, personer över 70 år mm. Det ska komma 

definition av vilka riskgrupper som ingår i Fas 3 från Folkhälsomyndigheten. För Fas 4 pågår 

planering för ett massvaccinationsflöde. Simulering/övning kommer göras för att testa flödet 

och säkerställa kvalitén. Det kommer tas fram kravspecifikation för vårdcentralerna för att de 

ska kunna hantera vaccinationen på ett effektivt sätt. Sjuksköterskor ska utföra 

vaccinationerna, men det kan behövas stöd i andra roller som exempelvis logistik kring 

utrustning.  

Med hjälp av länsstyrelsen har det tagits fram hur det ser ut på vårdcentralerna. Det har 

tagits fram en modell som ska innehålla information om öppettider, andel drop-in tider med 

mera. Med denna modell lan det räknas ut krav på bemanning, personal, parkeringsplatser 

mm. Detta ger en bild över hur många personer inom de olika rollerna som kommer krävas. 

Då det blir tillgång till olika mängder av vaccin under olika perioder behöver det göras olika 

scenarier. Det kommer kommuniceras till vårdcentralerna att de behöver klara av 150% 

nivån och att de kan behöva fler lokaler för att det ska fungera. 

Region Jönköpings län kommer behöva stöd med vaccinationskompetens, lokaler och 

logistikfunktion. Vårdcentralerna kommunicerar med vaccinstaben på Region Jönköpings län 

om sina behov av stöd. Regionen tar det vidare till Länsstyrelsen som sen tar det med berörd 

kommun. 

Jane Ydman, Region Jönköpings län, tillägger att vi behöver kommunicera att vi är trygga i 

vaccinationsplaneringen och även vart man vänder sig om man vill hjälpa till. Vi kommer lösa 

de delar där regionen behöver hjälp från andra resurser. 

Fredric informerar att frågor och inspel till resurslistan skickas till F-samverkans stab, 

covid19.jonkoping@lansstyrelsen.se. När vi är överens kommer regionen ange tempot efter 

vårdcentralernas behov. När vårdcentralerna gjort sin analys och det sammanställts kommer 

berörda kommuner kontaktas för att hitta lösningar.    

Helena frågar om rådet ställer sig bakom denna vaccinationsplanering. Då ingen av 

deltagarna på mötet har några invändningar bestäms denna ordning. 
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Kommunikation 

Sofie Sääf, Region Jönköpings län informerar om den kommunikationsplanering som gjorts i 

nationell samverkan. Det finns en regionsgemensam kommunikationsplan, medieplan och 

aktivitetsplan framtagna utifrån Folkhälsomyndighetens nationella kommunikationsstrategi.  

Utmaningar finns då desinformation och rykten kan bidra till att människor tvekar inför att 

vaccinera sig. Det finns även utmaningar i att oro finns för att vaccinet inte är säkert och att 

vaccinationsinsatsen behöver göras på kort tid. Just nu försöker vi vara noggranna i att 

planerna är preliminära då det beror på tillgången på vaccin. På 1177.se kommer finnas 

information på 15 språk.  

Fortsättningsvis kommer Folkhälsomyndigheten informera i alla kanaler som tidigare. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha en informationskampanj. Den 

regionsgemensamma nationella kommunikationen sker löpande. Gemensam 

annonskampanj kommer börja under februari. Specifik kommunikation från Region 

Jönköpings län kommer göras löpande, via webb och sociala medier. Det kommer även 

göras informationsutskick i pappersformat för att nå alla målgrupper. 

Basplattformar för kommunikation om vaccination är samma som tidigare. All information 

från smittskydd och vårdhygien finns på folkhalsaochsjukvard.rjl.se och information för den 

som erbjuds vaccin finns på 1177.se. 

Christine Alm, kommunikationsfunktionen i F-samverkans stab informerar att länsstyrelsen i 

Halland har tagit fram en rapport om vaccinationsmotstånd. Världshälsoorganisationen 

klassade vaccinationsmotstånd som ett av de tio största hoten mot global hälsa år 2019. 

Europa är den del av världen där förtroendet för vaccin är lägst och unga vuxna är mer 

skeptiska till vaccin än äldre. I Sverige har vi ett bra utgångsläge då undersökning gjord av 

Kantar SIFO visar att 8 av 10 kan tänka sig att vaccinera sig.  

Det är viktigt att vi skapar förtroende och möter målgruppernas frågor. Det kommer uppstå 

situationer där all kunskap inte finns. Öppenhet är viktigt och läkemedelsverket är öppna 

med information om biverkningar. Vi får inte glömma att hantera förväntningar på vaccinet. 

Innan alla är vaccinerade har vi arbete kvar med att upprätthålla att rekommendationerna 

följs.  

 

Övriga frågor  

Det görs nu mycket resor till exempelvis fjällen. Tas det höjd för att smittspridning då kan 

öka? 

Malin svarar att de är medvetna om detta och försöker kommunicera att om vi återgår till att 

ha många kontakter finns risken att det ökar igen. Något reseförbud eller avrådan finns inte.  
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Summering och avslutning 

Mia Frisk tackar för ett bra och informativt möte. Hon är glad över responsen från 

kommunerna om att vi hjälps åt att klara detta. 

Helena tycker det känns bra att vi har F-samverkan och en bra etablerad samverkan i länet. 

Det är en framgångsfaktor att vi har respekt för våra olika roller och att vi hjälper varandra 

med att hitta lösningar. Detta förstärker förtroendet oss emellan och för allmänheten.  

 

Antecknat av Malin Nilsson, Länsstyrelsen 
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