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FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER – 
KOMMUNFULLMÄKTIGE december 2019 - 2020

12/12 Lena Freij (KD) och Jerker Friberg (SD) 18/12 kl.15.00

30/1 Terje Freij (M) och Milka Cado (S) 5/2 kl.15.00

27/2 Agnes Johansson (M) och Åke Wilhelmsson (S) 4/3 kl.15.00

26/3 Tobias Pettersson (M) och Stefan Svensson (S) 1/4 kl.15.00

23/4 Inger Axelsson (C) och David Kolström (V) 29/4 kl.15.00

28/5 Gabrielle Davidsson (C) och Sven-Evert Gunnarsson (SD) 3/6 kl.15.00

17/6 Malin Ekman (L) och Johnny Hornbrink (SD) 24/6 kl.15.00

27/8 Runar Eldebo (L) och Boo Karlsson (SD) 2/9 kl.15.00

24/9 Håkan Johansson (KD) och Anders Jansson (S) 30/9 kl.15.00

29/10 Carina Källman (M) och Anette Myrvold (S) 4/11 kl.15.00

26/11 Eva Törn (M) och Britt-Marie Sellén Nilsson (S) 2/12 kl.15.00

17/12 Thomas Sköld (M) och Bo Svedberg (S) 22/12 (tisd) kl.15.00

Vid förhinder går den som ersätter in som justeringsperson.
Tid för justering angivet datum är alltid kl.15.00 (om inte annat angetts) och 
plats är kommunkansliet.
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Interpellation 

 

Till Ordförande Kommunstyrelse eller till den han utser att svara. 

 

 

Den 15/1 sände SVT Uppdrag granskning ett fall där en fastighetsaffär mellan kommun och 

en privat aktör skett. Förtroende och etik har ifrågasatts av medborgare hur denna 

fastighetsaffär har genomförts i kommunens regi. Journalisten tog upp frågan ur en 

förtroende synpunkt och jurister behandlade fallet ur etik och korruption synpunkt. 

Vänskapskorruption och tacksamhetsskuld är alltid svårt att analysera. När man som 

offentligt anställd eller som politiker beslutar i vissa frågor kan det vara svårt att förstå vad 

gränserna skall gå och hur besluten kan upplevas utifrån. 

 

Finns det klara policy och direktiv, rutiner hur man hantera dessa frågor? 

Vilken hjälp finns att tillgå vid hantering av sådana frågor? 

Finns ett etik råd samt rutiner kring whistleblowing i den kommunala verksamheten? 

Lyssnar man på synpunkter från allmänheten?   

 

 

 

 

 

 

Värnamo 20/1 -2020  

Miljöpartiet de Gröna / Jörgen Skärin 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Justerare

§ 435 Dnr: KS.2019.552

Avgiftstaxa inom hemsjukvården, återremiss

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   fastställa avgiftstaxa för hemsjukvård att gälla från             

1 mars 2020, samt
att   ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta 

om prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152.

Reservationer
Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S), Bo Svedberg (S),
Anette Myrvold (S), Jörgen Skärin (MP), Jan Cherek (SD) och 
Bengt Lundström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Bo Svedbergs (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Omsorgsförvaltningen fick den 12 juni 2019, § 102, i uppdrag 
av omsorgsnämnden att inför år 2020 utreda att införa 
avgiftstaxa för hemsjukvård respektive hemrehabilitering. 

Den 1 januari 2013 överfördes hemsjukvården till kommunal 
regi från regionen. Sedan skatteväxlingen har ingen 
hemsjukvårdsavgift tagits ut i Värnamo kommun, medan 
regionens sjukvård är avgiftsbelagd. 
Sedan skatteväxlingen har 10 av Jönköpings läns 13 kommuner 
infört avgifter inom hemsjukvården. 

Omsorgsnämnden beslutade 23 oktober 2019, § 143
att avgifterna justeras i samband med förändringar i 
prisbasbeloppets nivå, 
att åldersgränsen för avgiftsuttag för barn- och ungdom införs 
från 20 år,
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa avgiftstaxa för hemsjukvård, samt
     att ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta 

om prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152.

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet 5 november 2019,           
§ 381.

Kommunstyrelsen beslutade 19 november 2019, § 395 föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att   fastställa avgiftstaxa för hemsjukvård att gälla från              

1 januari 2020, samt

                                                                                   Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Justerare

Ks § 435 (forts)

att   ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta 
om prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152.

På kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2019, § 231 
yrkade Bo Svedberg (S) med flera på återremiss på grund av 
undermåliga underlag med motiveringen att man vill veta vad 
det kostar att ta betalt och hur effekterna blir för de som har 
behov.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Yrkanden
Bo Svedberg (S) yrkar återremiss till omsorgsnämnden för 
bättre underlag. 

Hans-Göran Johansson (C) yrkar 
att   fastställa avgiftstaxa för hemsjukvård att gälla från              

1 mars 2020, samt
att   ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta 

om prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Hans-Göran Johanssons (C) 
yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med följande 
omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till Hans-Göran Johanssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Bo Svedbergs (S) yrkande.

Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att 
bifalla Hans-Göran Johanssons (C) yrkande. 

Omröstningsresultat:
  Ja-röster                                   Nej-röster
Sofia Ljungkvist (C) Azra Muranovic (S)
Inger Axelsson (C) Susanne Andersson (S)
Gottlieb Granberg (M) Bo Svedberg (S)
Terje Freij (M) Anette Myrvold (S)
Agnes Johansson (M) Jörgen Skärin (MP)
Håkan Johansson (KD) Jan Cherek (SD)
Malin Ekman (KD) Bengt Lundström (SD)
Hans-Göran Johansson (C)

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-11-28 

Justerare

§ 231 Dnr: KS.2019.552

Avgiftstaxa inom hemsjukvården

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 
att   återremittera ärendet.

Ärendebeskrivning
Omsorgsförvaltningen fick den 12 juni 2019, § 102, i uppdrag 
av omsorgsnämnden att inför år 2020 utreda att införa 
avgiftstaxa för hemsjukvård respektive hemrehabilitering. 

Den 1 januari 2013 överfördes hemsjukvården till kommunal 
regi från regionen. Sedan skatteväxlingen har ingen 
hemsjukvårdsavgift tagits ut i Värnamo kommun, medan 
regionens sjukvård är avgiftsbelagd. 
Sedan skatteväxlingen har 10 av Jönköpings läns 13 kommuner 
infört avgifter inom hemsjukvården. 

Omsorgsnämnden beslutade 23 oktober 2019, § 143
att avgifterna justeras i samband med förändringar i 
prisbasbeloppets nivå, 
att åldersgränsen för avgiftsuttag för barn- och ungdom införs 
från 20 år,
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa avgiftstaxa för hemsjukvård, samt
     att ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta 

om prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152.

Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 5 november 2019,       
§ 381.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 19 november 2019,         
§ 395.

Yrkanden
Glenn Lund (M) med instämmande av Hans-Göran Johansson 
(C), Gottlieb Granberg (M) och Haris Sibonjic (C) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.

Gun-Britt Klingberg (S) med instämmande av Azra Muranovic 
(S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Jan Cherek (SD) har ett ändringsyrkande – att en matchning 
avgifter sker mot nu gällande avgifter inom Regionen och att 
avgiftsbefrielse medges för personer från 85 år och uppåt.

                                                                                     Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-11-28 

Justerare

Kf § 231 (forts)

Bo Svedberg (S) med instämmande av Anders Ferngren (S), 
Paula Dahlberg (V) och Jörgen Skärin (MP) yrkar på återremiss 
på grund av undermåliga underlag med motiveringen att man 
vill veta vad det kostar att ta betalt och hur effekterna blir för de 
som har behov.

Ordföranden ställer proposition på Bo Svedbergs (S) 
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att återremittera ärendet.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Justerare

§ 395 Dnr: KS.2019.552

Avgiftstaxa inom hemsjukvården

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   fastställa avgiftstaxa för hemsjukvård att gälla från             

1 januari 2020, samt
att   ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta 

om prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152.

Reservationer
Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S), Bo Svedberg (S),
Britt-Marie Sellén Nilsson (S) och Jörgen Skärin (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) 
yrkande.

Jan Cherek (SD) och Bengt Lundström (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Chereks (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Omsorgsförvaltningen fick den 12 juni 2019, § 102, i uppdrag 
av omsorgsnämnden att inför år 2020 utreda att införa 
avgiftstaxa för hemsjukvård respektive hemrehabilitering. 

Den 1 januari 2013 överfördes hemsjukvården till kommunal 
regi från regionen. Sedan skatteväxlingen har ingen 
hemsjukvårdsavgift tagits ut i Värnamo kommun, medan 
regionens sjukvård är avgiftsbelagd. 
Sedan skatteväxlingen har 10 av Jönköpings läns 13 kommuner 
infört avgifter inom hemsjukvården. 

Omsorgsnämnden beslutade 23 oktober 2019, § 143
att införa avgifter för hemsjukvård, 
att avgifterna justeras i samband med förändringar i 
prisbasbeloppets nivå, 
att åldersgränsen för avgiftsuttag för barn- och ungdom införs 
från 20 år,
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa avgiftstaxa för hemsjukvård, samt
     att ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta 

om prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152.

Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 5 november 2019,       
§ 381.

                                                                                                              Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Justerare

                        Ks § 395 (forts)

Yrkanden
Azra Muranovic (S) med instämmande av Jörgen Skärin (MP) 
yrkar avslag på förslaget.   

Hans-Göran Johansson (C) yrkar att fastställa avgiftstaxa för 
hemsjukvård att gälla från 1 januari 2020, samt
att   ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta 
om prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152.

Jan Cherek (SD) har ett ändringyrkande - ingen avgift från och 
med 85 år och en maxtaxa på 250 kronor.

Ordföranden ställer Azra Muranovics (S) förslag mot           
Hans-Göran Johanssons (C) och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Hans-Göran Johanssons (C) förslag.

Ordföranden ställer frågan om Jan Chereks (SD) 
ändringsyrkande ska antas och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå detta.

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Omsorgsnämnden 2019-10-23 

Justerare

§ 143 Dnr: ON.2019.36

Avgiftstaxa inom hemsjukvården

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att införa avgifter för hemsjukvård, 
att avgifterna justeras i samband med förändringar i prisbasbeloppets 
nivå, 
att åldersgränsen för avgiftsuttag för barn- och ungdom införs från 
20 år,
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa avgiftstaxa för hemsjukvård, samt
att ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta om 
prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152.

Beslutet är omedelbart justerat

Reservationer
Åke Wilhelmsson (S), Gun-Britt Klingberg (S) och Inger 
Svensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Åke 
Wilhelmssons (S) yrkande. Margareta Lindahl (KD) och Sylvia 
Friberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Margareta Lindahls (KD) tilläggsyrkande. 

Ärendebeskrivning
Omsorgsförvaltningen fick den 12 juni 2019, § 102, i uppdrag av 
omsorgsnämnden att inför år 2020 utreda att införa avgiftstaxa för 
hemsjukvård respektive hemrehabilitering. 

Den 1 januari 2013 överfördes hemsjukvården till kommunal regi från 
regionen. Sedan skatteväxlingen har ingen hemsjukvårdsavgift tagits ut 
i Värnamo kommun, medan regionens sjukvård är avgiftsbelagd. 
Sedan skatteväxlingen har 10 av Jönköpings läns 13 kommuner infört 
avgifter inom hemsjukvården. 

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse den 16 september 
2019.

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 25 september 2019.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Omsorgsnämnden 2019-10-23 

Justerare

Förslag till beslut
att införa avgifter för hemsjukvård,
att avgifterna justeras i samband med förändringar i prisbasbeloppets 
nivå,  
att föreslå kommunfullmäktige besluta
        att fastställa avgiftstaxa för hemsjukvård, samt
        att ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta om 
prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152. 

Yrkanden
Margareta Lindahl (KD) yrkar på ett tilläggsyrkande -
att en matchning av avgifter sker mot nu gällande avgifter inom 
Regionen, 
att avgiftsbefrielse medges för personer från 85 år och uppåt,
att åldersgränsen för avgiftsuttag för barn- och ungdom införs 
från 20 år.

Åke Wilhelmsson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till 
beslut. 

Glenn Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med tillägget att åldersgränsen för avgiftsuttag för barn- och 
ungdom införs från 20 år.

Ordförande ställer proposition på Margareta Lindahls (KD) 
förslag på tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Åke Wilhelmsson (S) yrkande 
på avslag för beslut och finner att det avslås. 

Ordförande ställer proposition på Glenn Lunds (M) yrkande och 
finner nämnden beslutar enligt detta.

 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-16

Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Dnr: ON.2019.36

 1 (6)

Avgiftstaxa för hemsjukvård

Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen fick den 12 juni 2019, § 102, i uppdrag 
av omsorgsnämnden att inför år 2020 utreda att införa 
avgiftstaxa för hemsjukvård respektive hemrehabilitering. 

Den 1 januari 2013 överfördes hemsjukvården till kommunal 
regi från regionen. Sedan skatteväxlingen har ingen 
hemsjukvårdsavgift tagits ut i Värnamo kommun, medan 
regionens sjukvård är avgiftsbelagd. 

Sedan skatteväxlingen har 10 av Jönköpings läns 13 kommuner 
infört avgifter inom hemsjukvården. 

Beslutsförslag

Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden besluta

att införa avgifter för hemsjukvård, 

att avgifterna justeras i samband med förändringar i 
prisbasbeloppets nivå, 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa avgiftstaxa för hemsjukvård, samt

att ge omsorgsnämnden delegation att fortsättningsvis 
besluta om prisjustering av avgiftstaxa för hemsjukvård, 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 152.

Charlotte Jacobsson Ulrika Gustafsson
Avdelningschef Omsorgschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-16

Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Dnr: ON.2019.36

 2 (6)

Utredning

Utredningen utgör underlag för införande av hemsjukvårdsavgift 
i Värnamo kommun. Den avser all kommunal hälso- och 
sjukvård enligt juridiska förutsättningar beskrivna under särskild 
rubrik.

Den 1 januari 2013 överfördes hemsjukvården till kommunal 
regi från regionen. Sedan skatteväxlingen har ingen 
hemsjukvårdsavgift tagits ut i Värnamo kommun, medan 
regionens sjukvård är avgiftsbelagd. 

I rapporten ”Fördjupad uppföljning samt förslag till åtgärder 
efter volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården i 
Jönköpings läns kommuner” som är framtagen av Kommunal 
utveckling, på uppdrag av Primärkommunalt samverkansorgan 
(PKS), rekommenderas samtliga kommuner att se över avgiften 
och sträva efter att det finns en gemensam linje mellan länets 
kommuner och regionen. För att stärka den jämlika vården 
föreslås att avgiften för hemsjukvård1 matchar den avgift som 
gäller vid besök på vårdcentralen. 

Sedan skatteväxlingen har 10 av Jönköpings läns 13 kommuner 
infört avgifter inom hemsjukvården.

Nuläge

Värnamo kommun har ingen avgift för hemsjukvård. Det 
innebär att den som bor i ordinärt boende inte betalar för 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

I Värnamo kommun är cirka 850 personer registrerade i 
kommunal hälso- och sjukvård varav cirka 350 personer bor i 
ordinärt boende. Antalet personer som inte är registrerade i 
hemsjukvård, men som erhåller enstaka hembesök finns det 
ingen säker statistik över då nuvarande verksamhetssystem inte 
ger tillräckligt stöd för uppgiften2.

1 Hemsjukvård omfattar även hemrehabilitering. 
2 Antalet enskilda besök finns registrerade, men hur många individer som erhållit insatser är svårt att få fram. 
Samma person kan ha haft flera insatser under en månad. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-16

Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Dnr: ON.2019.36

 3 (6)

Omvärldsperspektiv

Patientavgiften för ett besök på vårdcentralen i Jönköpings län 
är 250 kronor. 

Sett till riket är det ovanligt att kommunerna inte tar ut avgifter 
för den kommunala hälso- och sjukvården. De flesta kommuner 
i Jönköpings län har infört taxa för hemsjukvård. Hur taxorna är 
konstruerade skiljer sig åt. 

En nyligen gjord inventering gällande avgifter för hemsjukvård i 
Jönköpings län visar på stora variationer mellan kommunerna 
såväl vad gäller avgiftsbelopp, konstruktion, som undantag från 
avgift. 

Avgiften för personer inskrivna i hemsjukvård varierar mellan 
300 och 500 kronor i månaden. 

Avgiften för enstaka hembesök varierar mellan 150 och 400 
kronor per besök. 

Tre kommuner, inklusive Värnamo tar inte ut några avgifter. 

Undantag från avgift varierar mellan att inga undantag görs till 
att en kommun gör många undantag. Vanligt är att undantag 
görs för barn och ungdomar där två kommuner uppgett 
åldersgräns 20 år och tre har uppgett 18 år som gräns. 

Juridiska förutsättningar

Bestämmelser om kommunens ansvar för hälso- och sjukvård 
regleras i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL. 

Enligt 12 kap. 1 § HSL har kommunen ansvar för att erbjuda en 
god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen 
bor i sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra 
stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 
socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. Varje kommun ska 
även i samband med dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 § 
SoL, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas där. 

Enligt 14 kap. 1 § HSL får landstinget till en kommun överlåta 
skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet 
(hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende 
som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket SoL, om landstinget och 
kommunen kommer överens om det. Kommunerna inom 
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Jönköpings län har sedan 2013 överenskommelse med regionen 
om att bedriva sådan hemsjukvård. 

Rätten att ta ut avgifter för hälso- och sjukvård regleras i 17 kap. 
1 § HSL. Enligt huvudregeln får avgifter tas ut enligt grunder 
som landstinget eller kommunen bestämmer. Patienter inom 
landstinget respektive kommunen ska behandlas lika. 

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård ingår i maxtaxan. 
Det innebär att kommunens avgift per månad får uppgå till högst 
en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 
7 § socialförsäkringsbalken. 

Avgiftsunderlaget och förbehållsbeloppet ska beräknas med 
tillämpning av 8 kap. 3–8 §§ SoL. 

Förslag till taxa

Mot bakgrund av den utredning som gjorts föreslås Värnamo 
kommun införa avgifter för hemsjukvård enligt nedan: 

Kategori Avgift
Personer som är registrerade/inskrivna i 
hemsjukvården.

400 kr per månad. 

Hembesök, så kallat enstaka besök, för 
den som inte är registrerad i 
hemsjukvården. Gäller både planerade 
och akuta besök. 

200 kr per besök. 
Krävs fler än två besök samma 
månad blir avgiften max 400 kr. 

Intyg till exempel gällande 
bostadsanpassning.

200 kr.

Saklig grund måste finnas för att undanta målgrupper från 
avgift. Barn och ungdomar upp till 18 år föreslås utgöra ett 
sådant undantag. 

Avgiftsberäkning

När det gäller enskilda med både SoL- och HSL-insatser, 
regleras i lagstiftningen, att beräkningar ska göras med 
tillämpning enligt 8 kap. 3–8 §§ SoL. 

I 17 kap. 1 § HSL står att patienter inom landstinget respektive 
kommunen ska behandlas lika. Differentiering med hänsyn till 
den enskildes betalningsförmåga i det särskilda fallet får i 
princip inte förekomma. Detta utesluter inte att kommunen kan 
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tillämpa en viss inkomstdifferentiering till förmån för grupper 
som genomsnittligt sett har låg betalningsförmåga och ta ut lägre 
avgifter för till exempel pensionärer. Kommunen kan också 
välja att anpassa avgiften när sakliga skäl för detta finns. 

Omsorgsförvaltningen bedömer att avgiftsutrymmesberäkningen 
enligt 8 kap. 3–8 §§ SoL ska ske även för enskilda med endast 
HSL-insatser. Detta för att skydda personer med lågt betalnings-
utrymme för höga avgifter. 

Avgifterna prövas mot maxtaxan och förbehållsbeloppet. 
Personens totala avgift för insatser enligt SoL och HSL får inte 
överstiga maxtaxans belopp per månad. Personen som bor i 
särskilt boende, enligt SoL, betalar redan maxtaxa varför 
hemsjukvårdsavgift inte kommer att belasta dem. 

Avgifterna justeras av kommunen i samband med förändringar i 
prisbasbeloppets nivå. Avrundning sker till närmaste tiotal i 
kronor. 

Ekonomiska effekt

Hur stor intäkten blir är av flera anledningar svårt att beräkna 
och att simulera via tillgängligt verksamhetssystem. 

Det är osäkert hur många som kommer att betala avgiften då den 
ingår i maxtaxan enligt 8 kap. 2 § SoL. Kommunen måste göra 
en individuell avgiftsberäkning varför det inte är möjligt att 
avgöra hur många som kommer att medges avgiftsbefrielse eller 
jämkning. 

Som tidigare nämnts är för närvarande cirka 850 personer 
registrerade i kommunal hälso- och sjukvård varav cirka 350 
personer av dem bor i ordinärt boende. Ett antal betalar ingen 
avgift alls eller har jämkning varför de inte heller kommer ha 
utrymme att betala någon hemsjukvård. 

Om cirka en tredjedel av dem som är inskrivna i hemsjukvården, 
och som bor i ordinärt boende, har ett avgiftsutrymme att betala 
full avgift skulle det innebära en intäkt om cirka 600 tkr per år.

Till det kommer intäkter för enstaka besök som är svårt att 
beräkna. Bedömningen är att den totala intäkten skulle kunna bli 
cirka 750 tkr om hemsjukvårdstaxa införs enligt detta exempel. 
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För personer som bor i särskilt boende blir det ingen extra 
kostnad då samtliga redan betalar maxtaxa alternativt det som 
deras maximala avgiftsutrymme tillåter. 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xxx

Gäller fr o m 2020-01-01

_____________________________________________________________

Avgiftstaxa för hemsjukvård 

Hemsjukvård 400 kr per månad
Gäller personer som är registrerade/inskrivna i hemsjukvården. Månadsavgiften är en form av
abonnemang som omfattar samtliga kostnader inom hemsjukvården. 

Hembesök 200 kr per besök
Hembesök avser både planerade och akuta besök och gäller de personer som inte är
registrerade i hemsjukvården. Krävs det fler än två besök samma månad blir avgiften 
max 400 kr. 

Intyg 200 kr 
Intyg till exempel gällande bostadsanpassning.

Ingen avgift
 Barn och ungdomar upp till 20 år 

Samtliga avgifter prövas mot maxtaxa och förbehållsbelopp.  

Avgifterna justeras i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå. Avrundning sker till 
närmaste tiotal kronor.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Justerare

§ 436 Dnr: KS.2019.367

Medborgarinitiativ - Klimatomställning nu: 
Omställningsplan och koldioxidbudget

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   anse medborgarinitiativet besvarat.

Ärendebeskrivning
I medborgarinitiativ daterad 19 mars 2019 föreslås att Värnamo 
kommun fattar beslut om:
A. Att en klimatomställnings och folkbildningsplan med 
åtgärdsprogram beslutas senast 2020. Detta för att kommunen 
ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global 
uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med 
årliga utsläppsminskningar på minst 16 % i absoluta termer med 
målet att uppnå nollutsläpp till år 2030.
Satsningar bör göras på exempelvis energieffektivisering och 
förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, 
på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att 
minska matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion 
i vårt närområde, på klimatneutrala bostäder, på att främja 
hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart 
välfärd.
Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö och 
flygtrafik.
Planen och åtgärdsprogrammet ska gälla dels kommunens 
förvaltningar och bolag, dels hela det geografiska området 
(alltså även företag, organisationer och hushåll).

B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig 
verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar
planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna 
ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och 
koldioxidbudgetar.

C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i 
fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har
placeringar i (se alternativ hos Klimatkommunerna), och istället 
investerar i hållbara och fossilfria alternativ.

D. Att göra ett kontinuerligt informations och 
folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, 
näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och 
elever i kommunen.

                                                                               Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Justerare

Ks § 436 (forts)

Planen och åtgärdsprogrammet ska ha så kallade "SMARTA" 
mål, tydliga åtgärder, tydligt utpekat ansvar och resurser för 
genomförande. Specifika, Mätbara, Ansvar (det ska vara tydligt 
vem som har ansvar för vad), Relevanta, Tidsatta.
Arbetet med klimatstrategin bör samordnas med arbetet med en 
ny energiplan

För att realisera föresatserna i medborgarinitiativet kommer det 
att krävas stora resurser. Oavsett vägval och fokus, kräver en 
satsning för minskade koldioxidutsläpp resurser i form av tid 
och pengar om vi ska nå några resultat. En koldioxidbudget där 
vi skapar mål kring produktionsutsläpp för fler aktörer än oss 
själva måste mötas av tilldelade resurser för att kunna göra 
jobbet som krävs för att nå resultat.

Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 2 december 2019,        
§ 425.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i medborgarinitiativ      
4 december 2019 kommunstyrelsen besluta
att   anse medborgarinitiativet besvarat.

Beslut skickas till:

21



TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-04

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2019.367

 1 (4)

Medborgarinitiativ - Klimatomställning nu: 
Omställningsplan och koldioxidbudget

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet – Klimatomställning nu: Omställningsplan 
och koldioxidbudget beslutades 2019-09-17 att besvaras senast 
2019-11-22.

Medborgainitiativet lyder enligt nedan:

Vi föreslår att Värnamo kommun fattar beslut om:

A. Att en klimatomställnings och folkbildningsplan med 
åtgärdsprogram beslutas senast 2020. Detta för att kommunen ska 
göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global 
uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga 
utsläppsminskningar på minst 16 % i absoluta termer med målet att 
uppnå nollutsläpp till år 2030.

Satsningar bör göras på exempelvis energieffektivisering och 
förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, på 
att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att minska 
matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt 
närområde, på klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara 
konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart välfärd.

Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö och flygtrafik.

Planen och åtgärdsprogrammet ska gälla dels kommunens 
förvaltningar och bolag, dels hela det geografiska området (alltså 
även företag, organisationer och hushåll).

B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig 
verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar

planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska 
inkludera hållbarhetsanalyser,omställningsplaner och 
koldioxidbudgetar.

C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i 
fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har

22



TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-04

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2019.367

 2 (4)

placeringar i (se alternativ hos Klimatkommunerna), och istället 
investerar i hållbara och fossilfria alternativ.

D. Att göra ett kontinuerligt informations och folkbildningsarbete i 
dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att 
årligen nå alla invånare och elever i kommunen.

Planen och åtgärdsprogrammet ska ha så kallade "SMARTA" mål, 
tydliga åtgärder, tydligt utpekat ansvar och resurser för 
genomförande. (Specifika,Mätbara, Ansvar (det ska vara tydligt 
vem som har ansvar för vad), Relevanta, Tidsatta)

Arbetet med klimatstrategin bör samordnas med arbetet med en ny 
energiplan

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att anse medborgarinitiativet besvarat

Henric Davidsson Ulf Svensson
Energirådgivare Kommundirektör
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Utredning

En koldioxidbudget beskriver den geografiska kommunens 
produktionsutsläpp, samt anger standardiserade beräkningar om årliga 
procentuella minskningar för att uppnå resultaten som framställs i 
förslaget. Den skapar med andra ord en bild av vad det är som orsakar 
störst koldioxidutsläpp inom den geografiska kommunen när det gäller 
produktionsutsläppen. 

Detta kan vara ett väldigt bra verktyg om man vill satsa på att 
åstadkomma förändring i de produktionsbaserade utsläppen generellt i 
hela kommunen. Men det är viktigt att känna till att Värnamo 
kommun som organisation inte kommer att äga någon direkt rådighet 
över merparten av resultaten i koldioxidbudgetens förslag. De delar av 
budgetens förslag som ryms inom vår kommunorganisation, som vi 
själva kan styra, kommer endast att utgöra en liten del av totalen.

Jönköpings länsstyrelse har nyligen antagit en ny Klimat- och 
energistrategi för Jönköpings län, i vilket kolbudget nämns.

”Det finns många sätt att ta fram en kolbudget. Vilket sätt som är mest 
lämpligt för länets del behöver utredas.” (s. 48)

I kommande åtgärdsprogram är det troligt att en åtgärd kommer 
innefatta framtagandet av en kolbudget för länet.

Gällande avyttring av innehav i fossilutvinningsföretag har inte 
Värnamo kommun placerat några medel i fonder. Vid nästa 
upphandling av pensionsfonder kommer liknande krav att undersökas.

Viss informations- och folkbildningsarbete sker redan idag i dialog 
med lokala organisationer och näringsliv, men kan utökas. Ett par 
exempel är kostnadsfri energi- och klimatrådgivning, 
uppmärksammande av Earth Hour, diverse föreläsningar och 
seminarium/konferens. Skolan har i enlighet med läroplanen i uppdrag 
att förbereda varje elev att efter genomgången grundskola fått 
kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar 
utveckling.

För att realisera föresatserna i medborgarinitiativet kommer det att 
krävas stora resurser. Oavsett vägval och fokus, kräver en satsning för 
minskade koldioxidutsläpp resurser i form av tid och pengar om vi ska 
nå några resultat. En koldioxidbudget där vi skapar mål kring 
produktionsutsläpp för fler aktörer än oss själva måste mötas av 
tilldelade resurser för att kunna göra jobbet som krävs för att nå 
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resultat. Om detta mot bakgrund av ovanstående är en prioritering som 
den politiska ledningen i kommunen vill göra, så kan vi arbeta vidare 
med en uppskattning av hur stora de resurserna behöver vara, men det 
kommer att handla om hela tjänster med tillförda budgetar.

A och B är bra förslag men faller utanför den kommunala 
befogenheten.

C och D faller inom ramen för ”Plan för Värnamo kommuns 
miljöarbete”.

25



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-02 

Justerare

§ 425 Dnr: KS.2019.367

Medborgarinitiativ - Klimatomställning nu: 
Omställningsplan och koldioxidbudget

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
I medborgarinitiativ daterad 19 mars 2019 föreslås att Värnamo 
kommun fattar beslut om:
A. Att en klimatomställnings och folkbildningsplan med 
åtgärdsprogram beslutas senast 2020. Detta för att kommunen 
ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global 
uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med 
årliga utsläppsminskningar på minst 16 % i absoluta termer med 
målet att uppnå nollutsläpp till år 2030.
Satsningar bör göras på exempelvis energieffektivisering och 
förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, 
på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att 
minska matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion 
i vårt närområde, på klimatneutrala bostäder, på att främja 
hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart 
välfärd.
Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö och 
flygtrafik.
Planen och åtgärdsprogrammet ska gälla dels kommunens 
förvaltningar och bolag, dels hela det geografiska området 
(alltså även företag, organisationer och hushåll).

B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig 
verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar
planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna 
ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och 
koldioxidbudgetar.

C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i 
fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har
placeringar i (se alternativ hos Klimatkommunerna), och istället 
investerar i hållbara och fossilfria alternativ.

D. Att göra ett kontinuerligt informations och 
folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, 
näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och 
elever i kommunen.

                                                                                 Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-02 

Justerare

Ks § 425 (forts)

Planen och åtgärdsprogrammet ska ha så kallade "SMARTA" 
mål, tydliga åtgärder, tydligt utpekat ansvar och resurser för 
genomförande. Specifika, Mätbara, Ansvar (det ska vara tydligt 
vem som har ansvar för vad), Relevanta, Tidsatta.
Arbetet med klimatstrategin bör samordnas med arbetet med en 
ny energiplan

För att realisera föresatserna i medborgarinitiativet kommer det 
att krävas stora resurser. Oavsett vägval och fokus, kräver en 
satsning för minskade koldioxidutsläpp resurser i form av tid 
och pengar om vi ska nå några resultat. En koldioxidbudget där 
vi skapar mål kring produktionsutsläpp för fler aktörer än oss 
själva måste mötas av tilldelade resurser för att kunna göra 
jobbet som krävs för att nå resultat.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 16 oktober 
2019 kommunstyrelsen besluta
att   avslå medborgarinitiativet, men ge utvecklingsavdelningen i 

uppdrag att undersöka möjligheterna att utveckla punkt C och D 
och återkomma med förslag.

Beslut skickas till:
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Klimatomställning nu: Omställningsplan och koldioxidbudget

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Vi föreslår att Värnamo kommun fattar beslut om: 

A. Att en klimatomställnings och folkbildningsplan med åtgärdsprogram beslutas senast 2020. Detta för att
kommunen ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en
koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 16 % i absoluta termer med målet att uppnå 
nollutsläpp till år 2030. 
Satsningar bör göras på exempelvis energieffektivisering och förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt
fossilfri, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att minska matens klimatpåverkan och ha en
hållbar matproduktion i vårt närområde, på klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på
gröna jobb och en klimatsmart välfärd. 
Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö och flygtrafik. 
Planen och åtgärdsprogrammet ska gälla dels kommunens förvaltningar och bolag, dels hela det geografiska
området (alltså även företag, organisationer och hushåll). 

B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar
planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser,
omställningsplaner och koldioxidbudgetar. 

C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har
placeringar i (se alternativ hos Klimatkommunerna), och istället investerar i hållbara och fossilfria alternativ. 

D. Att göra ett kontinuerligt informations och folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv och
skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen. 

Planen och åtgärdsprogrammet ska ha så kallade "SMARTA" mål, tydliga 
åtgärder, tydligt utpekat ansvar och resurser för genomförande. (Specifika, 
Mätbara, Ansvar (det ska vara tydligt vem som har ansvar för vad), Relevanta, Tidsatta) 
Arbetet med klimatstrategin bör samordnas med arbetet med en ny energiplan. 

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

20190319 Värnamo_Kommun_Medborgarforslag_omstallningsplan_koldioxidbudget.pdf

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

 
  

2019-03-19 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=4552dad5-5db4-4ebe-9466-8e33c723853d


Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Namn

Bosse Bergenholtz
Epost

bosse@bergenholtz.se

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

Åkermyntavägen 137
Postnummer

33153
Postort

Värnamo

Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

✔

✔
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Justerare

§ 437 Dnr: KS.2019.517

Detaljplan för Södra Åminne samhälle

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

   att   enligt PBL 5 kap. anta detaljplanen för Södra Åminne i  
Åminne samhälle, upprättad i september 2019.

Ärendebeskrivning
Dåvarande miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade          
16 september 2014 att ge dåvarande miljö- och 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Södra Åminne i Åminne samhälle. Vidare beslutade samma 
nämnd 6 december 2016 att skicka ut detaljplanen på samråd. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 september 2019, § 328
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens 

granskningsutlåtande, samt
att överlämna detaljplanen för Södra Åminne i Åminne 

samhälle, upprättad i september 2019, till 
kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kapitlet.

Kommunstyrelsen beslutade 22 oktober 2019, § 354 föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att   enligt PBL 5 kap. anta detaljplanen för Södra Åminne i 

Åminne samhälle, upprättad i september 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att det kommit 
önskemål om ändringar i förslaget till detaljplan och därför ska 
nuvarande förslag återkallas.

Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2019, § 411
   att    återkalla kommunstyrelsens beslut 22 oktober 2019, § 354 

att föreslå   kommunfullmäktige besluta
          att enligt PBL 5 kap. anta detaljplanen för Södra Åminne i  

Åminne samhälle, upprättad i september 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 november 2019, § 408
att återkalla och upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut 

taget den 25 september 2019, Sbn § 328, samt  
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens kompletterade 

granskningsutlåtande, och överlämna detaljplanen för 
Södra Åminne i Åminne samhälle, upprättad i september 
2019 till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 
kap.

Beslut skickas till:
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Detaljplan för 

SÖDRA ÅMINNE 

Dnr 14.1670.214 

 

I Åminne samhälle.  

 
PLANBESKRIVNING 
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Detaljplan för Södra Åminne 3(27) Planbeskrivning 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Delar av de detaljplaner som idag gäller för södra delen av Åminne samhälle är inte längre 

aktuella. Gamla vattenledningar har sanerats bort under senare år och nya inkopplingar har 

anlagts vid respektive tomtgräns, vilket har påverkat markanvändningen i området. Området 

har också genomgått förändringar med ombyggnation av gator.  

Detaljplanen syftar till att göra en översyn av markanvändningen, vilket i sin tur har bäring på 

kommande fastighetsbildningar. Detaljplanen möjliggör för komplettering av 

bostadsbebyggelse genom avstyckning av ett antal nya bostadstomter samt möjliggör för 

utökad lekplats på allmän platsmark i området. Detaljplanen säkrar i plan också den del av 

cykel-, gång- och mopedvägen som anlagts på den gamla banvallen mellan Värnamo och 

Hånger. Därtill ges också utrymme för åtgärder som kan förbättra trafiksituationen i 

samhället.  

 

 
  Ortofoto över planområdet med omgivningar. Planområdet är 

markerat med en vit linje. 

 

Orienteringskarta 
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3 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3  OCH 5  KAP MB 

Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens grundläggande hushållnings-

bestämmelser för mark och vatten. Den tänkta markanvändningen medför inte heller att  

miljökvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet MB överträds eller att människor utsätts för varaktig 

störning.   

PLANENS LÄGE,  AREAL SAMT MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  

Samhället Åminne är beläget längs med Vidösterns mittersta västsida, cirka sju kilometer 

söder om Värnamo stad. Åminne avgränsas i öst av Vidöstern och i väst av väg 558, i söder 

avgränsas orten av skog och i norr växlar skog, jordbruk och bebyggelse. Samhället har två 

infarter från väg 558 som båda leder till en huvudgata, Bruksvägen, som går genom hela orten 

och ansluter till lokalgator i samhället.  

Detaljplanen berör den södra delen av Åminne och omfattar cirka 13 hektar mark som ägs av 

privata fastighetsägare och Värnamo kommun. För den norra delen av samhället finns en 

nyare detaljplan som träde i laga kraft 2015-07-16.   

Nya bostadstomter inom planområdet 

Detaljplanen möjliggör avstyckning av nya 

bostadstomter på tre olika obebyggda platser inom 

planområdet. I planbeskrivningen kommer dessa 

områden att kallas delområde 1, 2 och 3.   

Delområde 1 omfattar del av fastigheten Mossle 

16:63. Inom delområdet föreslås en ny bostadstomt.  

Delområde 2 omfattar del av fastigheterna 

Helmershus 6:7. Inom delområdet föreslås två till tre 

nya bostadstomter med möjlighet att bygga villor, 

radhus eller lägenheter.  

Delområde 3 omfattar del av fastigheten Helmershus 

6:7 där planen möjliggör för upp till ett 20-tal nya 

bostadstomter.  

 

2 

1 

På tre områden planeras nya bostäder  

 

3 
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T IDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktsplan 

Den tidigare kommunomfattande översiktsplanen för Värnamo kommun, antagen av 

kommunfullmäktige 2002-03-27 anger följande intresse som ska beaktas i planering, 

relevanta för planområdet: 

▪ Åminne utvecklas främst som bostadsort.  

▪ Viss komplettering av bostadsbebyggelse inne i Åminne kan ske. 

▪ Delar av område nära Hångervägen (väg 558) är inte lämplig för bostäder, bl.a. ur 

bullersynpunkt.  

▪ Vid etablering av verksamheter som inte kan inpassas i bostadsbebyggelsen, är det ett 

alternativ att gå väster om Hångervägen. Placeringsförslag finns inte.  

▪ Utreda om man varsamt kan komplettera bebyggelsen söder om Åminne. 

▪ Ny anslutning till Hångervägen, från södra Åminne, ska beaktas. 

 

Våren 2019 antog Värnamo kommunen en ny översiktsplan (Mitt Värnamo 2035).  

Mitt Värnamo 2035 betonar att kommunen behöver verka för att stärka tätorterna längs med 

kommunens tätortsband (riksväg 27), samt stärka de kranstätorter som omger Värnamo stad. 

På detta sätt vill kommunen verka för att skapa livskraftiga tätorter med möjlighet att utveckla 

kollektivtrafik och allmän service i tätorterna. Detaljplaneförslaget för Åminne samhälle 

(kranstätort) avviker därför inte från översiktsplanens ambitioner. 

Detaljplaner m m  

Kommunen avser att ersätta befintliga byggnadsplaner FL 1 och FL 2 från 1959 respektive 

1961 med nya, på grund av att gällande planer inte är aktuella i många delar. Upprättande av 

nya detaljplaner för området genomförs etappvis. Den första etappen, som täcker norra delen 

av Åminne samhälle, har sedan 2015-06-17 ny detaljplan. Denna har genomförandetid kvar 

till 2020. I den andra etappen upprättas denna detaljplan för södra delen av Åminne. För 

området kring Åminne bruk med omgivning planeras eventuellt en tredje detaljplan. Efter att 

alla tre detaljplanerna har blivit antagna och vunnit laga kraft upphävs de delar av 

byggnadsplanerna FL 1 och FL 2, som saknar byggrätt och som inte ingår i dessa nya 

planerade detaljplaner.  

 

För planområdet gäller följande detaljplaner:  

▪ Byggnadsplan FL 1 (området kring Åminne järnvägsstation), fastställd 1959-06-30 

och gavs enligt då gällande lagstiftning (byggnadsplan) ingen genomförandetid. 

Hälften av det nu aktuella planområdet ingår i denna detaljplan. I byggnadsplanen är 

det nu aktuella planområdet avsett för vägmark, park eller plantering, allmänt 

ändamål, bostadsändamål, bostads- och handelsändamål, småindustri- och 

bostadsändamål, industriändamål samt järnvägsändamål.  

 

▪ Byggnadsplan FL 2 (ändring av del av byggnadsplanen för ett område omkring 

Åminne järnvägsstation), fastställd 1961-02-27 och gavs enligt då gällande 

lagstiftning (byggnadsplan) ingen genomförandetid. Ungefär hälften av det nu aktuella 

planområdet ingår i denna detaljplan och marken är i denna avsett för vägmark, park 
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eller plantering, bostadsändamål samt bostads- och handelsändamål. 

 

▪ Detaljplan FL 166 (detaljplan för del av Helmershus 6:7 i Åminne samhälle), antagen 

av kommunfullmäktige 2009-10-29 och har genomförandetid kvar till 2019. 

Detaljplanen reglerar marken för bostadsändamål och tomterna är idag bebyggda 

enligt planen. För att säkerställa aktuella fastighetsägares rättigheter överförs de 

villkor som gäller för planen FL 166 till ny detaljplan. Byggrätten utökas något för att 

ge samma rättigheter som liknande tomter i hela södra Åminne. I anslutning till ny 

plan upphäver kommunen det strandskydd som gäller för fastighet inom planen.  

FL 166 kommer upphöra att gälla när ny detaljplan blir av laga kraft.  

 

  

Detaljplaneöversikt.  

Gällande detaljplaner i och nära Åminne.  

Förslag till byggnadsplan för ett område kring Åminne 

järnvägsstation, fastställd 1959-06-30 (FL 1) 

 

 

Förslag till ändring av del av byggnadsplanen för ett 

område omkring Åminne järnvägsstation, fastställd  

1961-02-27 (FL2) 

Detaljplan för del av Helmershus 6:7 i Åminne samhälle, laga 

kraft 2009-11-27 (FL 166) 
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Detaljplan för Södra Åminne 7(27) Planbeskrivning 

 

 
 
Riksintressen  

Nordost om planområdet ligger Åminne bruk, en historisk plats med byggnader som har 

bevarandevärde på grund av riksintresse för kulturmiljövård. På platsen finns länets enda helt 

bevarade masugn samt tidstypiska byggnader av tegel från tidigt 1900-tal. Det gamla bruket 

används idag som bland annat bruksmuseum, men även som plats för fester, bröllop och andra 

sociala sammanhang. I övrigt finns inga riksintressen inom planområdet.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR,  FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Natur, geoteknik och kultur 

Mark och vegetation  

Planområdet utgörs av befintlig bostadsbebyggelse samt skogsmark i södra delen av Åminne 

samhälle. Området ligger mellan sjön Vidöstern och väg 558. Generellt sluttar marken för 

bebyggelsen i Åminne sakta ner från väg 558 mot Vidösterns strand. Största delen av 

planområdets mark består av sandig morän. En liten del i söder består av berg. Den äldre 

bebyggelsen har väl uppväxta trädgårdar med stora träd och buskar. På naturområdena finns 

blandskog bestående av framförallt björk och tall, men även bok och ek.  

Planförslaget innebär att träd och annan vegetation kan komma att tas bort på ytor där nya 

byggnader ska uppföras. Viss vegetation kan också komma att behöva tas bort i samband med 

att del av Bänkformarevägen byggs om till en lämplig standard ända fram till föreslagna nya 

tomter inom delområde 3.  

Geotekniska förhållanden  

En geoteknisk utredning har genomförts för de områden i södra planområdet som föreslås bli 

nya bostadstomter (Ramböll, 2017-05-02). Utredningen visar att förutsättningarna för att 

grundlägga byggnader på hel bottenplatta är goda för området. Jordlagren i området är inte 

sättningskänsliga och måttliga belastningar kan ske med endast små sättningar som följd. 

Jordlagren består mest av friktionsjord, sand och morän.  

Då grundvattnet ligger högt i området kommer inte källare tillåtas. Detta regleras på 

plankartan med bestämmelsen b2 – Källare får inte finnas. Eftersom grundvattnet är högt blir 

det också aktuellt med att ansöka om dispens för schaktning hos Länsstyrelsen för att kunna 

förbereda marken för bostadsetablering. Dispens ska vara given av Länsstyrelsen om senare 

detaljprojektering visar att schaktning ner under grundvattennivå kommer behövas, eller om 

grundvattnet tillfälligt eller permanent behöver sänkas.  

Radon 

Inom den geotekniska utredningen (Ramböll, 2017-15-02) genomfördes också en 

radonundersökning. Utredningen klassar marken som planförslaget ämnar göra till 

bostadstomter som normalradonmark. Detta innebär att byggnaderna ska utföras 

radonskyddande.   

Risk för höga vattenstånd 

Enligt plan- och bygglagen ska vid planering och bygglovsgivning hänsyn tas till markens 

lämplighet. Det innebär bland annat att man ska beakta risken för översvämning. Det finns 

inga fastställda riktlinjer för vilka nivåer som ska användas, utan det är upp till varje kommun 

att bedöma.  

Värnamo kommun har de senaste åren utvecklat en praxis att all ny bebyggelse ska klara ett 

hundraårsflöde. Framräknad 100-årsnivå vid sjön Vidöstern är +145,23 RH2000. 

Säkerhetsmarginal på 0,7 meter läggs bl.a. med hänsyn till vågor och grundkonstruktion. 

Nivån +145,9 RH2000 föreslås som lägsta golvnivå för bebyggelse utefter Vidöstern.  

Höjden på aktuella platser, i vilka nya tomter föreslås, ligger som lägst på 153 meter över 

havsnivån medan höjden inom hela planområdet ligger som lägst på 149 meter över 

havsnivån. Inga särskilda åtgärder bedöms krävas vid byggnation.  
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Fornlämningar 

Inom planområdet finns en fornlämningsliknande 

bildning (objekt Värnamo 90:1) inom fastigheten Mossle 

17:22. Denna lämning är registrerad som naturbildning 

med fornlämningsliknande utseende, vilket enligt 

Riksantikvarieämbetets rekommendationer inte är en 

kulturhistorisk lämning.  

För ytorna söder om befintlig bebyggelse, inom 

planområdet, har en arkeologisk utredning genomförts av 

Rio Göteborg (2018:10) under våren 2018. Utredningen 

visade att ett antal röjningsrösen och en brunn fanns inom 

området som är tänkt att bli ny kvartersmark. Dessa 

räknas som övriga kulturhistoriska lämningar och 

kommer tas bort till förmån för den föreslagna 

kvartersmarken. Strax söder om nuvarande bebyggelse 

finns en boplats från stenåldern och en stensättning 

(grav) från järnåldern. Dessa räknas som fornlämningar, 

är skyddade av kulturmiljölagen och kommer 

säkerställas genom att naturmark bevaras kring dessa. 

Kommunen har efter dialog med Länsstyrelsen reviderat 

planförslaget för att säkerställa att grav och boplats får tillräckligt med utrymme  

inom naturmark för att kunna bevaras för framtida generationer. 

Bebyggelseområden 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Förskola och fritidshem finns i samhället, men övrig samhällsservice finns i närliggande (ca 7 

km) Värnamo stad. Arbetsplatser och näringsliv i Åminne består framförallt av Åminne 

Bruksmuseum, Åminne Tak och Teknik AB samt Åminne mekaniska verkstad AB.   

Byggnadskultur och gestaltning 

Södra Åminne präglas av småskalig blandad bebyggelse från 1900-talets tre sista kvartal. Stor 

del av bebyggelsen har träfasader även om det förekommer inslag av både puts och tegel. På 

senare år har några större villor byggts i området. Området ger ett grönt intryck med väl 

uppväxta trädgårdar med fruktträd, buskar och ett och annat stort lövträd.  

För nybyggnationen i området bör den redan bebyggda miljön ligga till grund och inspiration 

för gestaltning av nya bostäder.  

Del av plankarta:  

Röd linje anger området som ska 

säkerställa att tillräckliga ytor kring grav 

och boplats sparas.  
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Ny bebyggelse 

Ny bebyggelse i delområde 1 

 

Delområde 1 utgör en del av den privatägda fastigheten Mossle 16:63. Marken inom 

delområde 1 ligger utanför tidigare detaljplanelagt område. Detta detaljplaneförslag reglerar 

markanvändning inom delområdet till bostäder. Detaljplanen föreslår inom delområdet en ny 

bostadstomt.  

Större delen av delområdet består av skogsmark, men delen närmast Bruksvägen är 

gräsbevuxen. Marken sluttar ganska brant ner mot Bruksvägen i öster. Ny bebyggelse bör 

uppföras i linje med grannbostadshus inom bostadsfastigheten Mossle 17:13 och parallellt 

med väg 558.  

Ny bostadstomt 

Planen möjliggör för en ny bostadstomt på ca 2500 m2. Största sammanlagda byggnadsarea 

regleras till 30% av fastighetsarean. Planen ger möjlighet till att bygga maximalt två våningar.  

  

Ortofoto. Den gulmarkerade figuren visar delområde 1, 

där en ny bostadsfastighet föreslås. 
Från punkt närmast väg 558 mot fastigheten  

Mossle 17:13. 

  

Från Bruksvägen mot norr. Till vänster ligger ett 

bostadshus på Mossle 17:13. 

Vid Bruksvägen mot norr. Området närmast Bruksvägen 

är gräsbevuxet. En kommunal lekplats syns längst in i 

bilden. 
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Trafik och bullerstörning 

All in- och utfart sker via Bruksvägen. Väg 558 utgör en källa till trafikbuller för delområdet. 

Rekommenderade bullernivåer kan ändå klaras av, utan att behöva utföra några åtgärder. Se 

även avsnitt om buller nedan (under kapitlet Störning, hälsa och säkerhet).  

Lekplats vid Bruksvägen  

En lekplats på allmän platsmark finns vid Bruksvägen. Lekplatsen består av en sandbelagd del 

med barnleksaker och en gräsbevuxen del närmast vägen. Detaljplanen säkerställer 

möjligheten att utöka lekplatsens yta för att skapa en bra plats för rekreation, lek och sociala 

möten.    

Hastighetsdämpande åtgärd på bruksvägen intill lekplatsen rekommenderas. Detta för att 

utöka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, framförallt besökande barn till lekplatsen.  

Busshållplats 

Busshållplatsen Åminne Slaggkörarevägen finns på Bruksvägen vid lekplatsen. Idag används 

busshållplatsen framför allt av barn och unga som ska resa med skolskjuts. Men även viss 

användning för pendling in till Värnamo stad förekommer.  
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Ny bebyggelse inom delområde 2 

 

Delområde 2 utgörs av del av kommunägda fastigheten Helmershus 6:7 och omfattar drygt 

3000 kvm. Delområdet ligger vid korsningen mellan Kolpinnevägen och Bruksvägen nära 

Åminnes södra infart. I gällande detaljplan är markanvändningen inom delområde 2 reglerad 

till park eller plantering. Detaljplaneförslaget reglerar markanvändningen inom delområdet till 

enbart bostadsändamål. Från Kolpinnevägen sluttar marken svagt mot delområdet. På den 

sluttningen växer både barr- och lövträd. Delar av ett dike/liten bäck går i nord-sydlig riktning 

inom delområdet.  

  

Ortofoto. Den gulmarkerade figuren visar delområde 2, där 

tre nya bostadsfastigheter föreslås. Den gröna ytan sparas 

som naturområde och den vita ytan görs om till 

kvartersmark för att ge möjlighet till större tomter för 

intilliggande fastigheter.  

Från korsningen Bruksvägen - Kolpinnevägen mot sydost. 

De tilltänkta tomterna (placering till höger i bild) ligger i 

nära anslutning till väl etablerad villabebyggelse.    

  

Från Kolpinnevägen mot söder. I fonden skymtar ett par 

bilar, ytan de står på ämnar planen reservera för en ny 

vändplan. På så sätt säkerställs tillgången till alla 

fastigheter.  

Från Kolpinnevägen mot Bruksvägen i nordväst..  
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En fyra meter bred korridor mellan den äldre bebyggelsen och den nya föreslagna vändplatsen 

sparas som allmän platsmark och regleras som natur i plankartan för att säkerställa tillgång till 

närliggande naturområde.  

Söder om redan bebyggda fastigheterna Mossle 17:31 och Mossle 17:32 ges möjlighet att 

reglera ytterligare mark till kvartersmark. Detta skapar möjlighet för de två ovanstående 

fastigheterna att köpa mark av kommunen och göra den egna tomten större genom 

fastighetsreglering. Ytan som läggs till fastigheterna begränsas enligt det skyddsområde som 

Länsstyrelsen pekat ut runt fornlämningarna i naturmarken.  

Nya bostadstomter 

Planen möjliggör för upp till tre nya bostadstomter på ca 1000 kvm per tomt. 

Fastighetsindelningen regleras inte i plan. Syftet är att en annan bostadstyp, exempelvis 

parhus eller marklägenheter, inom delområdet ska vara möjligt. Detaljplanen tillåter 

flerbostadshus med 35% av fastighetsarean och upp till tre våningar högt. Enfamiljshus 

(villor) tillåts maximalt 30 byggnadsyta av fastighetsarean samt maximalt två vårningar.  

Trafik och bullerstörning 

All in- och utfart sker via Kolpinnevägen. En vändplan finns redan på Kolpinnevägen. Väg 

558 utgör en källa till trafikbuller för delområdet. Rekommenderade bullernivåer kan ändå 

hanteras, utan att behöva utföra några åtgärder. Bruksvägen, som ligger högre än planerat 

område vid det nu aktuella området fungerar till en viss del som en bullervall som skärmar av 

trafikbuller från väg 558.  

Illustration över delområde 2 

  

Alternativ 1. Planen möjliggör för att 

flerbostadshus skulle kunna uppföras.  

 

Alternativ 2. Planen möjliggör också för att 

enfamiljshus kan uppföras på platsen.  
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Ny bebyggelse inom delområde 3 

 

Delområde 3 utgörs av delar av kommunägda fastigheten Helmershus 6:7 och omfattar totalt 

ca 2,8 ha mark. Området ligger utanför tidigare detaljplanelagt område. Detaljplaneförslaget 

reglerar markanvändningen till bostadsändamål med tillhörande gata.  

Mellan delområde 3 och samhällets äldre bebyggelse bevaras ett naturområde i vilken de 

fornlämningar som upptäckts i och med den arkeologiska utredningen bevaras. Marken 

fungerar också som en del av områdets dagvattensystem genom det dike som redan idag löper 

genom området. På detta sätt bevaras också ett grönområde mellan oexploaterad mark 

nordväst om bebyggelsen och sjön i sydöst. Detta gör att Åminne trots ny exploatering 

bevarar den gröna upplevelse som idag finns i samhället och ytor behålls för rekreation, 

motion och biologisk mångfald.  

Nya bostadstomter 

Planen möjliggör för ett 20-tal nya bostadstomter med runt 1000 kvm per fastighet. 

Tomtindelningen regleras inte i plan med syftet att ge möjligheter att efter marknadens behov 

och efterfrågan kunna styra valet av bostadstyp och tomtindelning (exempelvis par-, kedje- 

eller radhus). På hela området tillåts enbostadshus i två plan med största byggnadsarea på 

30% av fastighetens area. Vid bygge av flerbostadshus tillåts största sammanlagda 

byggnadsarea på 35% av fastigheten.    

  

Ortofoto. Den gulmarkerade figuren visar delområde 3, 

där ca 20 nya bostadsfastigheter kan avstyckas.  

Delområde 3 består idag av uppväxt blandskog. Enstaka 

solitärträd kan med fördel sparas när exploatering sker.  

  

Bänkformarevägen fortsätter idag som privat väg där den 

stora andelen bebyggelse tar slut. Planförslaget gör vägen 

till lokalgata fram till ny kvartersbebyggelse vid delområde 

3 (som syns till vänster i bild).  

Från privat del av Bänkformarevägen. Bostadshuset på 

Mossle 16:61 ligger utanför gällande detaljplan idag, men 

blir genom planförslaget en del av nya kvarteret på 

delområde 3.  
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Trafik 

All in- och utfart till område 3 sker via en ny gata som ansluts till Bänkformarevägen. 

Vändplatser och radier är anpassade för att hantera räddningsfordon, sophantering och andra 

samhällsviktiga funktioner.  

Illustration över delområde 3 

 

Illustration över södra delen av planområdet. Bilden visar ett exempel på hur området skulle kunna bebyggas. Detaljplanen 

möjliggör för både enfamilj- och flerfamiljshus, vilket möjliggör för en blandad bebyggelse med både villor, marklägenheter 

och flerbostadshus.  

 

Friytor 

Naturmiljö och rekreation. 

Planområdet avgränsas i väster och söder av blandskog. Norr om området löper tätare 

bebyggelse längs med Bruksvägen genom norra Åminne och i öster avgränsas området av 

Vidösterns strand. Vidöstern är av riksintresse för friluftsliv då möjligheterna till fiske, 

båtsport, bad samt fågel- och andra naturstudier är mycket goda och sjön ingår bland annat 

därför i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för Jönköpings län (1995). 

I anslutning till, men strax utanför planområdet, finns en allmän badplats med brygga, 

toaletter, omklädning och lekplats vid sjön. Där finns också större öppna ytor som idag 

används för idrott och lek.  
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Inom planområdet finns ett av Länsstyrelsen inventerat skyddsvärt träd, en bok med stor 

omkrets (361 cm) på den med bostadshus bebyggda privata fastigheten Helmershus 6:9. 

Kommunens bedömning är att trädet inte behöver skyddas i detaljplanen då trädet inte är 

unikt för sin omgivning och inte heller ett unikt exempel på ett jätteträd.  

Vid båda sidor om infarten från väg 558 (Hångervägen) planläggs ytor som naturmark. Detta 

görs med syftet att skapa en växtbarriär mellan bebyggelse och infart. Kommunen har som 

ambition att använda massor från beredningen av området till att uppföra vallar på båda sidor 

om infarten. Dessa ska markera infarten till området och kan fungera som växtbeklädda 

bullerdämpande vallar.  

Vattenområden 

Strandskydd  

Länsstyrelsen beslutade 2014-11-24 om utvidgat strandskydd upp till 200 meter på land och 

vatten vid normalt medelvattenstånd vid sjön Vidöstern. Enligt beslutet ligger det aktuella 

planområdet utanför det justerade strandskyddsområdet med undantag av en fastighet 

(Helmershus 6:98) i planområdets övre östra hörn. Se kartan nedan. 

Kommunen avser att sälja mark som idag ligger mellan privat fastighet och banvallen som går 

genom området (se figur ovan). Tidigare har marken varit reserverad för att användas till 

Åminnes dagvattenhantering. Men när VA- samt dagvattennät har upprustats i samhället har 

marken gjorts överflödig för den funktionen. Planen möjliggör för fastighetsägare till 

fastigheten Helmershus 6:98 att köpa marken och genom fastighetsreglering lägga till den till 

sin bostadstomt. Strandskyddet upphävs på aktuella ytor (se bild).  

 

För att upphäva strandskyddet krävs att särskilda skäl finns enligt Miljöbalken 7 kap. 18c §. 

Kommunen anser att det aktuella området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syften. Ytan där byggnaden idag är placerad är redan i 

anspråkstagen för bostadsändamål och ytan bakom är avskild med bebyggelse från övrigt 

Strandskydd som gäller idag enligt 

Länsstyrelsens beslut 2014-11-04. 

Det vita och det blommiga området utgör tänkt ny 

fastighet på vilken stranskyddet ska lyftas. Det 

blommiga området är idag allmän platsmark men 

regleras som B (bostad) i nytt planförslag.  
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strandskyddat område. Särskilda skäl föreligger därför för upphävande av strandskyddet inom 

den del av planområdet där strandskydd gäller.  

 

Gator och trafik 

Planområdet gränsar till väg 558 i väster. Åminne samhälle har två in/utfarter från väg 558. 

Den ena infarten ligger norr om samhället medan den andra, som omfattas av planområdet, 

ligger i södra delen av samhället och utgör en del av Bruksgatan som passerar igenom 

samhället. Trafiken i samhället förväntas öka något vid utbyggnad av området.  

Planen möjliggör förbättringar av trafiksituationen genom att skapa nya vändplatser på äldre 

gator, förbättra vägarnas bredd samt öppna upp en väg som tidigare varit blockerad av 

komplementbyggnader för privat bruk. Ytterligare åtgärder bedöms inte området behöva för 

att kunna hantera den ökade trafiken. 

Befintligt område:  

▪ Kommunen har anlagt en vändplan på Slaggkörarevägen, den väg som utgör infart 

från Bruksvägen för fastigheterna Helmershus 6:11 och 6:14. Vändplanen har 

anpassats till de minimimått som krävs för tillgänglighet av avfalls- och brandfordon. 

Slaggkörarevägen ansluts vidare till gcm-vägen på gamla järnvägsvallen genom en 

gcm-väg i naturmark. På så sätt har järnvägsvallen fått en koppling till området för 

cyklister och fotgängare.   

 

▪ Kommunen har anlagt en vändplan på Sothusvägen, den väg som utgör infart från 

Bruksvägen för fastigheter Helmershus 6:12 och 6:13. Vändplanen har anpassats till 

de minimimått som krävs för tillgänglighet av avfalls- och brandfordon 

 

▪ Kommunen har öppnat upp en sträcka av Kolfararevägen som tidigare funnits med i 

plan men inte slutförts. Nu binder Kolfararevägen samman Bruksvägen och 

Bänkomformarevägen vilket skapar en bättre trafiksituation i samhället och förbättrar 

kommunikationerna inför kommande nybyggnationer i södra delen av Åminne.   

 

▪ Kommunen har i samband med förnyelse och komplettering av VA-nätet rustat upp 

gatusystemet i samhället. Den totala utbyggnaden och ombyggnaden för Åminne är 

indelad i fyra etapper och sista etappen stod klar år 2018.  

 

▪ Högsta tillåtna hastighet inom samhället är 40 km/h enligt hastighetsplan för Värnamo 

kommun, antagen av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2015-02-17. Vid den 

kommunala lekplatsen intill Bruksvägen rekommenderas anordning av 

hastighetsdämpande åtgärd och övergång utformad på fotgängare och cyklisters 

villkor. 

 

▪ Samtliga hörn vid vägkorsningar i samhället ges i detaljplanen möjlighet att fasas av. 

Detta är en bra lösning för att öka trafiksäkerheten i området genom att bidra till en 

bättre sikt i korsningarna.  

 

Nytt område: 

 

▪ Bänkformarevägen förlängs i söder ner till plangränsen.  
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▪ Ny gata anläggs från södra änden av Bänkformarevägen. Denna svänger 90 grader 

mot väster och förgrenar sig sedan i två gator med egna vändplatser. Runt dessa 

planeras tillkommande bebyggelse anläggas.  

 

Kommunen har köpt Trafikverkets mark på den gamla banvallen mellan Värnamo – Åminne 

– Hånger, rivit upp spåret och byggt om den till gång-, cykel-, och mopedväg (gcm-väg). 

Denna gcm-väg är cirka två mil lång och anlagd enligt landsvägsmodellen, avhyvlad, grusad 

och belagd med stenmjöl. Den del av vägen som är inom planområdet föreslås säkerställas i 

detaljplan inom allmän plats ”NATUR”. Gcm-vägen ligger nära Bruksvägen och binder ihop 

samhällets olika delar.  

 

Kollektivtrafik 

Bussförbindelserna med Värnamo stad är relativt få och används mest av skolelever som åker 

till och från olika skolor i Värnamo. Bussen kör mot Värnamo stad morgontid och mot 

Hånger – Dannäs – Bolmsö eftermiddagstid, med cirka 4 avgångar tur och retur om dagen. 

Restid till Värnamo buss- och tågstation är cirka 15 minuter. 

I Åminne samhälle finns det två busshållplatser, Åminne Bruket i norra delen av samhället 

och Åminne Slaggkörarevägen i söder. Hållplats Åminne Bruket, som idag finns på 

Bruksvägen, kan komma att flyttas närmare Å-mini förskola och fritidshem enligt detaljplan 

för norra Åminne. Syftet är att skapa en säker och tillgänglig hållplats för barn och vuxna, 

samt att skapa skydd för väder och vind. Möjligheten för att ha andra busshållplatser längs 

med Bruksvägen begränsas inte av detaljplanen.  

Parkering och utfarter 

Parkeringsbehov ska tillgodoses på egen tomt. Utfart sker mot lokalgatan så långt det är 

möjligt. 

▪ Helmershus 6:20 har idag ingen privat infart till fastigheten från Bruksvägen. 

Hyresgäster och fastighetsägare använder istället kommunens mark som infart till 

fastigheten. De två angränsande fastigheterna Helmershus 6:28 och 6:18 har möjlighet 

till utfart från fastighet till Bruksvägen. Kommunen bedömer att det inte är ett allmänt 

intresse att anlägga gata och vändplats på aktuell fastighet.  

▪ Kommunen har som ambition att sälja aktuella ytor. Möjlighet finns då för 

fastighetsägare Helmershus 6:20 att köpa marken och upprätta egen infart/väg och 

vändplats på det som då blir privat fastighet.  

 

Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller  

Buller är oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av människan mäts normalt 

i så kallat decibel A, skrivet som ”dB(A)”. Buller beräknat i ett genomsnitt per dygn kallas 

ekvivalent bullernivå. Decibelskalan är logaritmisk. Vid nybyggnation av bostadsbebyggelse 

bör inte ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad överstiga 60 dB(A).  

Det finns inget i planförslaget som kommer att innebära större förändringar i bullernivåer 

inom planområdet. Boende i samhället kommer uppleva en ökad mängd trafik, vilken ger en 

viss ökning av buller. Ökningen bedöms dock vara marginell.  
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Boende utmed väg 558 upplever utomhusbullerstörning därför har en bullerberäkning 

genomförts. Trafikbuller överstiger inte riktvärdet 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå för 

utomhusbuller vid fasad.   

- Trafiken på Hångervägen har beräknats upp från 1650 ÅDT år 2011 till 2466 ÅDT år 

2038 (1,5 % ökning/år).  

- För den närmast liggande bostaden (50 meter från vägens mitt) innebär detta att en 

bullernivå uppnås på 57 dBa ekvivalent nivå år 2038 (beräkning gjord i programmet 

Trivector Buller Väg 2, 2018-05-11) Bullernivån uppfyller alltså rekommenderat krav 

på som mest 60 dBa ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad.  

- Närmaste fastighetsgräns till bostadstomt ligger ca 30 meter från vägens mitt. Här når 

bullret år 2038 enligt beräkningen upp till 59 dB. Samtliga tomter har därför goda 

möjligheter att klara gällande riktvärden för buller samt reglera och skapa lugna 

uteplatser där så önskas. Detta kan exempelvis göras genom att placera plank eller 

komplementhus mot bullret och på så sätt skapa en tystare sida i trädgården.   

Belysning 

Belysning ska utformas så att den inte uppfattas störande för närliggande bebyggelse. Den 

förväntas bidra till och förstärka känslan av trygghet. Stråk mellan målpunkter, såsom 

lekplats, busshållplats och gång-, cykel- och mopedväg på gamla järnvägsvallen, ska vara väl 

ljussatta. Samtliga armaturer inom samhället bör ha en enhetlig karaktär för att 

upplevelsemässigt hålla samman området. 

Markföroreningar 

Nya bostadstomter föreslås inom planområdet på Helmershus 6:7 (delområde 3). Väster om 

området (utanför planområdet) ligger ett nerlagt avfallsupplag (Åminne avfallsupplag). Med 

anledning av detta har en miljöteknisk utredning (Ramböll. 2017-11-24) genomförts på 

deponin (utanför planområdet) och på det område som planeras för bostäder (delområde 3). 

Den miljötekniska undersökningen har innefattat provtagning och analys av jord, grund- och 

ytvatten.  

Ett antal provgropar placerades ut för att täcka deponins yta så bra som möjligt. 

Analysresultaten visar att föroreningsinnehållet i undersökta delar av deponins övre skikt är 

lågt. Samtliga analyserade parametrar underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

LM (känslig markanvändning).  

14 samlingsprover från delområde 3 analyserades på laboratorium. Samtliga resultat 

underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. Marken bedöms som 

lämplig för bostadsändamål då deponins omgivningspåverkan bedöms som liten. Massor som 

uppstår vid exploateringen kan återanvändas inom planområdet.  

Brand och räddning 

Tillgänglighet för brandfordon samt till brandvatten 

Samtliga bostadshus inom detaljplaneområdet är åtkomliga för brandfordon direkt från gata 

eller körbar skaftväg.  

Brandposter ska anordnas enligt gällande handlingsprogram för räddningsinsatser, antaget av 

kommunfullmäktige 2013-09-26, i Värnamo kommun. Inom planområdet finns det tre 

stycken vattenbrandposter av typen VBP B – Vatten, brandpost klass B. Det finns ytterligare 
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två stycken vattenbrandposter i norra delen av Åminne. Kommunen bedömer att inga 

ytterligare brandposter behöver installeras i området.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  

Hela planområdet har eller kan anslutas till kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp, då 

området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA). Under senare år 

har ledningsnätet i planområdet upprustats. Det finns därför goda möjligheter att koppla på 

det kommunala ledningsnätet när ny bebyggelse uppförs. För delområde 3 kommer va-

anläggningen som idag slutar vid befintlig bebyggelses södra gräns läggas i gata och 

förlängas ut till nytt bostadsområde. 

 

Dagvattnen i delområde 3 kommer avvattnas via gata och naturmark. I sydöstra hörnet av 

planområdet anlägger kommunen en dagvattendamm som ska kunna hantera plötsliga snabba 

flöden av regn. I övrigt kommer dagvatten löpa i diken nära gator och på naturområde intill 

kvartersmarken. För att undvika skador på byggnader vid snabba skyfall bör marken luta ut 

från byggnaderna ca 2% samt att färdigt golv placeras över gatunivå. Enligt 

dagvattenutredning från Sweco (2019-02-26) är det vanligt att rekommendera att färdigt golv 

ska vara ca 50 cm över gatunivå. Tillsammans med lutningen ut från byggnaden säkerställs då 

att ytvatten avleds effektivt från huskroppen.  

 

Värme  

Åminne saknar ledningsnät för fjärrvärme.  

El och tele 

Värnamo Energi ansvarar för elledningar i Åminne samhälle medan Skanova ansvarar för 

teleledningar inom planområdet. Nya ledningsvägar kan krävas av Skanova vid exploatering. 

Eventuell nödvändig flytt, ny ledningsväg eller ombyggnad av ledning bekostas av den som 

orsakar flytten. Nuvarande teleanläggningar bör så långt som möjligt behållas i samma läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med en flyttning. 

Avfall 

Möjligheten till sopsortering och återvinning är idag begränsad till de återvinningsbehållare 

som står på kommunens mark i norra delen av samhället. Detaljplanen för norra Åminne (Fl 

179) möjliggör för ny placering av återvinningsstation i norra delen av samhället. Placeringen 

föreslås på del av fastigheten Helmershus 6:7, söder om gamla stationshuset, mellan gamla 

järnvägsvallen och Bruksvägen. Större material och miljöfarligt avfall kan lämnas på 

återvinningscentralen Stomsjö utanför Värnamo stad, ca 7 km från Åminne. 

I övrigt är gaturummet utformat så att det inte uppkommer några problem för 

renhållningsfordon att köra i området. Vändplaner på Slaggkörarevägen och på Sothusvägen 

är något små i ytan men bedöms vara stora nog för renhållningsfordon att vända på.   
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M ILJÖMÅLEN 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för dagens och 

morgondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom varje länsstyrelse, efter 

regionala förutsättningar. Det miljömål som kan anses beröras av detta planförslag är: 

• God bebyggd miljö 

Planförslaget innebär att en del grönyta tas bort och ersätts av bostadsbebyggelse inom 

planområdet. Komplettering av bebyggelse bedöms rimligt för området som har god tillgång 

på naturområden, skog och vatten för rekreation. Större grönytor bevaras inom området och 

möjligheten till gång-, cykel- och mopedväg på järnvägsvallen fastställs i plan. Denna ansluts 

även till områdets gatunät genom passager som ger goda möjligheter för de boende och djur 

att röra sig genom området ner mot sjön.  

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan 

utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas 

med, utan fara för påtagliga olägenheter. Idag finns det miljökvalitetsnormer för:  

- olika föroreningar i utomhusluften, 

- olika parametrar i vattenförekomster, 

- olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten, 

- omgivningsbuller. 

 

Värnamo kommun har under perioden 1986-87 fram till 2009-10 genomfört olika mätningar 

av luftkvalitén i Värnamo stad och på andra enstaka platser i kommunen. För att tillgodose 

kraven på kontroll av utomhusluften har Värnamo kommun därefter deltagit i det 

samverkansområde som Jönköpings läns Luftvårdsförbund står bakom. En första utvärdering 

av resultaten har publicerats under 2015. Av denna framgår att nivån ”nedre 

utvärderingströskel” överskrids vid några tillfällen, vilket motiverar fortsatt kontroll av 

luftkvalitén. Något överskridande av miljökvalitetsnorm förekommer inte.  

Mätningar/beräkningar har utförts vid de mest belastade/ogynnsamma platserna i Värnamo 

stad. Belastningen av luftföroreningar i kommunens övriga tätorter är väsentligt lägre varför 

aktuellt planområde inte bedöms vara påverkat av oacceptabla halter av luftföroreningar. 

Behovsbedömning (Miljöbedömning/Miljökonsekvensbeskrivning) 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 4:34) ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 

detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som innebär 

betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med naturresurser. Redovisningen ska 

uppfylla kraven i 6 kap, 7 § första och andra styckena i miljöbalken. Enligt 3 kap, 8 § i samma 

lag, anges att även bestämmelserna i miljöbalkens 6 kap, 11-18 och 22 §§ ska tillämpas om 

planens genomförande antas medföra en betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning är 

genomförd för att utreda huruvida planförslaget bör innehålla en 

miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Sammanfattningsvis från behovsbedömningen så påverkas miljömålet; God bebyggd miljö. 

Utifrån behovsbedömningen rekommenderades att geotekniska förhållanden på föreslagen 

bostadsmark utreds, samt att en miljöteknisk utredning utförs för nerlagda Åminne 
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avfallsupplag. Dessa utredningar är genomförda och redovisas löpande i planbeskrivningen. 

Miljökonsekvenserna är i övrigt av sådan komplexitet att de redovisas löpande i 

planbeskrivningen. Kommunens bedömning är därmed att det inte krävs något separat 

miljöbedömning i samband med planläggningen av området.   

Länsstyrelsen har under samrådet getts möjlighet att yttra sig kring behovsbedömningen. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt i sitt yttrande (2017-02-02) att förslaget inte innebär 

betydande påverkan på miljön. 

Platsens förutsättningar 

▪ Planområdet, som utgör södra delen av Åminne samhälle, omfattar cirka 13 ha.  

▪ Åminne samhälle ansluts till väg 558 genom två infarter som leder in till en 

huvudgata, Bruksvägen, som i sin tur ansluter till lokala gator i samhället.  

▪ En gcm-väg finns anordnad på järnvägsvallen.  

▪ I samhället är det småskaliga bostadshus med huvudsakligen villabebyggelse från 

olika tidsskeden som dominerar.  

▪ Planområdet omfattas av tre detaljplaner. Den ena är en byggnadsplan från 1959. I 

planen är mark avsett för bland annat bostadsändamål, industriändamål och 

järnvägsändamål. Den andra detaljplanen är en byggnadskarta från 1961. I planen är 

mark avsett för bland annat bostadsändamål, handelsändamål och park eller 

plantering. Området som omfattas av en nyare detaljplan Fl 166 från 2009, där är 

marken avsedd för bostadsändamål, har också tagits in i planområdet.   

▪ Kommunalt vatten och avlopp finns i Åminne.  

▪ Vägföreningen i Åminne är huvudman för allmänna platser. 

 

Planens styrande egenskaper 

▪ Planförslaget innebär ändringar av markanvändningen samt möjlighet för 

komplettering av bebyggelsen med nya bostadshus på tre olika områden. 

▪ För föreslagna nya bostadstomter får 2 våningar byggnad uppföras och ca 30 % av 

fastigheten bebyggas. 

▪ Den anordnade gcm-vägen på järnvägsvallen säkerställs i plan.  

▪ Infart från väg 588 till samhället säkerställs i plan.  

▪ Passager, som binder samman gcm-vägen på järnvägsvallen och samhällets olika 

delar, säkerställs i plan. 

▪ Befintlig lekplats utökas i ytan och säkerställs i plan.  

▪ Strandskyddet omfattar en liten del av planområdet. Strandskyddet upphävs inom 

detta område.  

 

Planens tänkbara effekter och konsekvenser 

▪ Grönytor och skogsmark tas i anspråk till nya bostadstomter.  

▪ Trafikmängden i området kommer att öka när fler bosätter sig i området. Därmed kan 

även buller och miljöfarliga utsläpp inom området öka.  

▪ Närhet till kollektivtrafik och gcm-leden på järnvägsvallen stimulerar till att gå och 

cykla mer.  

▪ Genom generella bestämmelser för utnyttjandegrad kommer byggrätten för några 

bostadsfastigheter att minskas i förhållande till gällande plan. Däremot påverkas inte 

byggrätt för befintliga byggnader.  
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▪ Fler och större ytor än tidigare kommer att hårdgöras, vilket innebär mer dagvatten att 

ta hand om. Detta hanteras genom fler dagvattendiken och anläggningen av en 

dagvattendamm i södra delen av planområdet.  

▪ Samhället kompletteras med nya bostadshus. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Inledning 

Genomförandedelen i planbeskrivningen ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga 

och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen. 

Genomförandedelen har ingen rättsverkan utan ska ses som ett förtydligande av planens syfte 

ur genomförandesynpunkt. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår enbart av plankartan 

med tillhörande planbestämmelser.  

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och antas av Kommunfullmäktige hösten 

2019. 

När detaljplanen är antagen och lagakraftvunnen kommer de juridiska, ekonomiska och 

praktiska åtgärder som krävs för planens genomförande att företas.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 

planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan, ändrar 

eller upphäver gällande plan. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess 

byggrätter att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 

ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Idag är det Åminne vägförening som är 

huvudman för gator och allmän platsmark i samhället. Värnamo kommun sköter 

gatuunderhåll, sopning och sandupptagning samt ansvarar för den lokala lekplatsen. 

Vägföreningen upphandlar och påkallar snöröjning och sandning.   

Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inklusive dagvatten i 

området. Huvudmannen ansvarar för att ledningar byggs ut och för deras framtida drift och 

underhåll.  

Värnamo Energi är huvudman för elnät.  

Skanova har Telias ledningar i samhället. 

Fastighetsägarna ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark, vilket innebär ett ansvar 

för bland annat byggnader och anläggningar inom sin kvartersmark. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Avtal 

En överenskommelse har tecknats mellan kommunen och fastighetsägaren till Mossle 16:63. 

Överenskommelsen reglerar ansvarsfördelningen för prövning av ny byggrätt inom 

fastigheten. 

Överenskommelser om fastighetsreglering och jordabalksfång har tecknats mellan kommunen 

och ett flertal fastighetsägare i syfte att fastighetsindelningsmässigt genomföra detaljplanen. 

Fler liknande handlingar ska och bör tecknas för att genomföra planen. 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar med mera. 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.  

Planen möjliggör flertalet överföringar mellan fastigheter inom planområdet. Planen 

möjliggör också tillkomst av flera nya bostadsfastigheter inom planområdet. 

Bänkformarevägen som allmän gata förlängs fram till detaljplanegräns i söder. Aktuell mark 

för vägen får lösas in eller upplåtas. Servitut på del av Helmershus 6:4, som börjar där 

Bänkformarevägen slutar i söder och avser vägändamål bör avvecklas.  

Fastighetsbildning och motsvarande åtgärder vidtas först efter att detaljplanen har vunnit laga 

kraft. 

Gemensamhetsanläggningen Helmershus ga:8 kan utökas, men i enlighet med PBL 14:15 kan 

huvudmannen vid enskilt huvudmannaskap nyttja ett flertal olika varianter av förvärvs- och 

rådighetsformer för markåtkomst där en utökning av Helmerhus ga:8 är en av dem. 

Exploatören står för kostnaderna att tillse att gator byggs ut och rättigheter hanteras.   

 

Tomtindelning 

Inom planområdet finns inga omedelbara bestämmelser om fastigheternas indelning.  

Ledningar och servitut med mera.  

Ledningsvisning ska genomföras före det att markarbeten utförs. Eventuell nödvändig flytt 

eller ombyggnad av ledningar bekostas av byggherren som också svarar för avtal och 

samordning med ledningsinnehavare och Värnamo kommun.  

I detaljplanen är områdena för allmännyttiga underjordiska ledningar, inom kvartersmark, 

markerade med u. Aktuella ledningar kan med stöd av dessa markreservat säkras genom att 

fastighetsägare och ledningsinnehavare tecknar servitutsavtal/nyttjanderättsavtal eller att 

Lantmäteriet efter yrkande eller överenskommelse bildar ledningsrätt.   

Servitut på del av Helmershus 6:4 från 2010 finns och avser rätt till in- och utfart till förmån 

för bostadshus på Mossle 16:61. Med anledning av att ny lokalgata ska byggas ut i 

förlängningen av Bänkformarevägen ända fram till detaljplanegräns i söder, bör servitutet 

upphävas.  

Ledningsrätt på Helmershus 6:11 och Helmershus 6:12 finns från 2007 och avser rätt till 

vatten- och avloppsledningar. Med anledning av att dessa ledningar har tagits bort och ersatts 

av nya vatten- och avloppsledningar inom allmän platsmark gata, kan ledningsrätten 

upphävas. 
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På fastigheten Helmershus 6:5 finns ledningar och en transformatorstation som ägs av 

Värnamo Energi AB. Detaljplanen anpassas med hjälp av u-område och byggnadsförbud för 

att trygga dessa anläggningar. Servitut finns som ger Värnamo Energi rättigheten att 

nedlägga, bibehålla och underhålla elkablar och nätstation.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kostnaden för framtagandet av detaljplanen tas ut som en planavgift i samband med bygglov 

efter då gällande bygglovstaxa. Fastigheterna som tidigare ingått i planen FL 166 undantas 

från planavgift. Dessa består av fastigheterna Helmershus 6:98, 6:99 och 6:100.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Kommunen erhåller utgifter för geologiska- och miljötekniska markundersökningar för de 

kommunala områden där nybyggnation föreslås i planen. Kommunen bekostar också andra 

eventuella utredningar berörande kommunala tomter. 

Kommunen kan erhålla utgifter för fastighetsbildningsåtgärder som hanterar kommunala 

fastigheter eller reglering gällande gatumark eller allmän platsmark där kommunen är eller 

ska bli fastighetsägare. 

Kommunen erhåller utgifter för återställande och upprustning av allmän plats, samt ändring 

och upprustning av vatten- och avloppsnätet. 

Kommunen kan erhålla inkomster till följd av avgifter för vatten och avlopp samt 

bygglovspliktiga åtgärder inklusive planavgift samt försäljning av kommunal mark. 

Avgifterna för vatten och avlopp samt bygglov grundas på en vid var tid för respektive avgift 

gällande taxa. 

Ekonomiska konsekvenser för respektive fastighetsägare/byggherre  

Kostnader och avgifter för inkoppling av vatten och avlopp, el med mera avseende nya och 

eventuella befintliga bostadstomter bekostas av respektive fastighetsägare/köpare.  

Kostnaden för omkoppling av vatten- och avloppsledningar samt el avseende 

bostadsfastigheter Mossle 17:13, 17:14, 17:15, 17:16, 17:17 samt 17:18 bekostas av 

kommunen och Värnamo Energi.  

Enskild fastighetsägare bekostar fastighetsbildningsavgift i den mån mark regleras till dennes 

fastighet. 

Markägare för del av Mossle 16:63, ny bostadstomt, bekostar alla utredningar som krävs för 

att under planprocessen kunna bedöma markens lämplighet för bostadsändamål. Markägaren 

ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning/avstyckning. Markägaren bekostar också 

anslutning till allmänt vatten- och avloppsnät, plan- och bygglovsavgifter och enskilda 

byggnationer och anläggningar inom kvartersmarken. 

Respektive fastighetsägare bekostar samtliga åtgärder inom sin kvartersmark; såsom 

hantering av dagvatten inom tomten, eventuella bygglovsavgifter, byggnation av byggnader 

och andra anläggningar med mera. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE  

Detaljplanen möjliggör för kompletterande av bebyggelse i Åminne samhälle med ett antal 

nya en- och/eller flerbostadshus. Byggnaderna gestaltas på ett sätt som gör att planområdets 

karaktär bevaras. Närheten till gröna ytor för rekreation och läget nära stad, land och vatten 

gör att Åminne samhälle är en attraktiv ort att bosätta sig i.  För att kunna möta ökad mängd 

trafikanter i Åminne möjliggör detaljplanen för en förbättrad trafiksituation. Nya vändplaner 

och säkrare bredd på vägarna gör att tillgängligheten förbättras i samhället. Justeringarna 

kommer att leda till vissa fastighetsbildningsåtgärder mellan fastigheter inom planområdet.  

Åminne samhälles lekplats bevaras och utökas i ytan för att säkerställa möjligheten för barn 

att leka i en god och nära miljö. På detta sätt betonas även vikten av en social mötesplats i 

området. Den gamla banvallen säkerställs för fotgängare, cyklister och mopedister och kan 

komma att fungera som ett strövområde och länk mellan strand och bostadsområde.  

Generella bestämmelser gör att vissa bostadsfastigheter får minskad eller ökad byggrätt, men 

inga redan i anspråkstagna delar av byggrätter påverkas. I samband med upprustningen av 

vägar i området och skapandet av nya bostadsfastigheter blir mer mark än tidigare hårdgjord. 

Detta leder till ett större behov av att hantera dagvatten i område, framförallt på allmän 

platsmark. Delar av grönområden med skog tas i anspråk för bostadsfastigheter vilket kan 

påverka den lokala biologiska mångfalden negativt. Ambitionen är dock att bevara 

upplevelsen av Åminne som ett naturnära och grönt bostadsområde mellan stads- och 

landsbygd.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

September 2019 

 

 

Kristoffer Lideberg 

Planeringsarkitekt 

Behnam Sharo  
Stadsarkitekt 
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SÖDRA ÅMINNE 
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I Åminne samhälle.  

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE (v.2) 
 

ALLMÄNT 

Granskningshandlingar tillhörande detaljplan för Södra Åminne i Åminne samhälle har varit 

utsända på granskning under tiden 24 juni - 23 augusti 2019. Under granskningen har 

inkommit 4 yttranden utan kommentarer/erinringar och 3 yttranden med 

kommentarer/erinringar.  

 

YTTRANDEN UTAN KOMMENTARER /ERINRINGAR 

1. Lantmäteriet 

2. E-ON Elnät Sverige AB 

3. Tekniska utskottet, Värnamo kommentarer 

4. GDPR 1 (Privatperson) 

 

YTTRANDEN MED KOMMENTARER /ERINRINGAR 

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen har efter granskning inga sådana synpunkter som avses i 5 kap. 22§ PBL. 

Däremot anser Länsstyrelsen att motiveringen till att just det särskilda skälet är applicerbart 

behöver förtydligas i planbeskrivningen. I nuläget står bara att marken redan är ianspråktagen 

men det bör förtydligas att det är bebyggelsen som är avskiljande.  

 

Kommentarer 

 

- Motiveringen angående strandskydd har kompletterats. Kommunen anser att det 

aktuella området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften. Ytan där byggnaden står idag är redan i anspråkstagen för 

bostadsändamål och ytan bakom är avskild med bebyggelse från övrigt strandskyddat 

område. Särskilda skäl föreligger därför för upphävande av strandskyddet inom den 

del av planområdet där strandskydd gäller.  

 

2. Kommunledningsförvaltningen genom Mark- och exploateringsavdelningen, 

Värnamo kommun 
Mark- och exploateringsavdelningen avger härmed synpunkter och förslag på nödvändiga förändringar 

av rubricerat planförslag. Inledningsvis framförs en argumentation kring vår mest allvarliga synpunkt. 

 

Vår mest allvarliga synpunkt på planförslaget gäller bisatsen i egenskapsbestämmelsen: e1 30 %. Den 

inskränkning som görs i och med begränsningen om 250 kvm byggnadsarea (per fastighet) är 

otidsenlig och oerhört värdeförstörande. På en marknad eller ort som Åminne innebär den bisatsen stor 

risk för att hela exploateringen går om intet.  

 

Planförslagets textdel innehåller flera skrivningar om radhus, kedjehus, parhus, flerbostadshus, 

blandad bebyggelse med mera. Detta har vi inom mark- och exploateringsavdelningen ingenting emot, 

tvärtom erbjuder vi gärna de möjligheterna. Det kräver dock en villig exploatör och en efterfrågan från 
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bostadssökanden. Därtill är 30 % byggnadsarea per fastighetsarea en för låg exploateringsgrad om 

man helhjärtat ska satsa på tätare bebyggelse eller gruppbebyggelse. Där bör man minst upp i nivån 

35-40 % exploateringsgrad. 

 

Denna detaljstyrning kontra den verklighet vi alla verkar i tvingar Värnamo kommun och den enskilde 

medborgaren/fastighetsägaren att göra totalt onödiga krumbukter för att tillskapa efterfrågade tomter 

och bostäder. Bestämmelsen styr Värnamo kommun på det sättet att det inte finns några incitament för 

att skapa större tomter än där 250 kvm byggnadsyta motsvarar 30 % av tomtarealen. Tomter över 833 

kvm är irrationellt att tillskapa, då det ej genererar någon byggrätt. Presumtiva tomtköpare i Åminne, 

kransorter eller övrig landsbygd förutsätter större tomter och en större frihet i utformningen av 

bebyggelsen. 

 

Ett irrationellt tillskapande av stora tomter eller tillskapande av tomter inom små kvarter som ej kan 

delas på så många tomter, och där arealen ej är jämt delbar med 833 kvm, innebär bestämmelsen stora 

och onödiga "döda" ytor inom respektive tomt. Det innebär som helhet ett dåligt hushållande av 

den viktiga, ändliga och dyrbara resursen mark. Att större tomter ska tvingas ha mer "luft" runt sin 

byggnad än motsvarande mindre tomt rar anses ologiskt. 

 

Den enskilde kommunmedborgaren eller tomtköparen är ofta, trots gedigen information, ej heller 

särskilt insatt i detaljer i tex en detaljplan. De utgår ifrån att de kan bygga de flesta kataloghus 

med tillhörande komplementbyggnader och uterum när de köper en tomt från Värnamo kommun. 

Det går dock inte. Detta faktum tenderar att innebära totalt onödiga diskussioner vid 

bygglovsprövning och tomtförsäljning, och slutresultatet är negativ arbetsmiljö och en besviken 

tomtköpare. I värsta fall får tomtköparen eller en framtida ägare först kännedom om detta den 

dagen man vill komplettera sin tomt med carport, garage eller uterum, men byggrätten på 

marginalen har tagit slut. 

 

De senaste (runt 2010-2012) husen som byggts i Åminne är av en helt annan karaktär än den äldre 

bebyggelsen på orten och utgör istället ett komplement till den mer ursprungliga bebyggelsen i 

samhället. Det är på detta kompletterande och positiva sätt vi också vill se tillkommande 

bebyggelse i Åminne. Vi vill se en inflyttning i en attraktiv och stärkt ort. Nybyggnation skapar 

en blandning av bebyggelse och tillgängliga bostäder, vilket är positivt utifrån marknadens behov 

och områdets samhällsstruktur. 

 

Vi kan ha en viss förståelse för om man vill bevara den småhuskaraktär eller bruksortskaraktär 

som delvis kan skönjas inom befintlig villabebyggelse, och av den anledningen har denna 

egenskapsbestämmelse inom redan bebyggda tomter. Vi anser dock att tillkommande bebyggelse 

ska vara utvecklande och framåtsträvande snarare än en pastisch från en förgången tid. Likt vi 

ovan har framfört ser vi gärna en blandad bebyggelse, inte minst i form av byggnadsstorlek och 

byggnadsålder, inom hela Åminne samhälle. 

 

Genom att studera närliggande Östra Hults bostadsområde, den nya bebyggelsen i Åminne, eller 

för den delen nyare bebyggelse i Värnamo, Bor och Bredaryd tydliggörs den målbild många 

tomtköpare innehar. Tex den befintliga villan inom det nya södra området i Åminne (det område 

där en ökad frihet i utformningen av bebyggelsen är mest motiverad) har en byggnadsarea om 

drygt 200 kvm samt ett tillhörande garage om cirka 90 kvm. Denna typ av bebyggelse, som 

många tomtköpare efterfrågar utanför centralorten Värnamo, är således utan tydlig anledning 

diskvalificerad utifrån detaljplaneförslagets bestämmelser. Trots att den aktuella fastigheten är I 

183 kvm stor. För att ytterligare jämföra med Östra Hults bostadsområde, så ligger de flesta 

nybyggnationerna där totalt mellan 240 och 320 kvm, majoriteten kring 270 kvm. Flertalet av dessa 

byggnationer är därmed också diskvalificerade i Åminne utan berättigad anledning. De exempel som 

inte är direkt diskvalificerade riskerar att få uppleva det vid en framtida smärre tillbyggnad. Det finns 

inget egenvärde i att i en detaljplan reglera precis på marginalen. Jämför gärna med hur majoriteten 
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av bygglovsprövningarna inom Värnamo kommuns nya bostadsområde vid Nylund (3M/Peltor) har 

fortlöpt, och vad det har inneburit i form av komplikationer, avsteg, undantag och merarbete inte minst 

vid omarbetning av detaljplanen. 

 

Vi anser att Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar sakliga skäl och lagstöd för införandet av denna 

byggrättsinskränkning, och samtidigt binder ris åt egen rygg. Inom orter som Åminne måste markens 

hela potential utnyttjas för att skapa största möjliga ekonomiska värde, för att en exploatering 

ekonomiskt överhuvudtaget ska kunna gå i land. Det gäller hela vägen från kommunens 

investeringsbudget till den enskildes finansiering av byggnationen. Risken är annars att vi tillskapat en 

detaljplan som aldrig byggs ut eller en detaljplan som byggs ut utan att bebyggas av bostäder. 

Alternativt byggs området ut och förses till slut med bebyggelse där en mängd avsteg och undantag 

mot planens bestämmelser hanteras genom att göra våld på plan- och bygglagen och den antagna 

detaljplanen. Ingetdera av ovanstående är eftersträvansvärt. 

 

Mark- och exploateringsavdelningens hemställan om nödvändiga 

förändringar av detaljplaneförslaget 
 

• Vår begäran som planbeställare är med argumentationen ovan att begränsningen om 250 kvm 

per fastighet tas bort ur bestämmelsen. Istället ska bestämmelsen enbart procentuellt begränsa 

byggnadsytan inom fastighetsytan. Det innebär också att en planbestämmelse, e3 30 %, kan tas 

bort och förenkla plankartan. 

 

• För att skapa möjlighet till annan byggnation bör exploateringsgraden för flerbostadshus och 

annan tätare bebyggelse höjas till minst 35 %. 

 

• Med egenskapsbestämmelsen: e1 30 % är syftet i huvudsak att reglera andelen byggnadsarea 

per fastighetsarea. Även om detta syfte med nuvarande formulering av bestämmelsen går att 

tolka, vid t. ex. en bygglovsprövning, bör formuleringen av bestämmelsen förtydligas för att 

undvika framtida problem och missförstånd. 

 

• I södra området öster om Bänkformarevägen används regleringen e1 och e2 samtidigt, vilket 

skapar otydlighet. Detta behöver ändras. 

 

• I planbeskrivningen saknar vi skrivningar om möjligheten att modellera naturmark, framförallt 

möjligheten att tillskapa buller/skyddsvallar inom naturmarken mot väg 558. Detta finns ej 

heller illustrerat eller på annat sätt behandlat i plankartan. Hela andemeningen med att utöka 

naturmarken var just detta ändamål. 

 

• Egenskapsbestämmelsen om antalet våningar är otydlig i teckenförklaringen 

 

Kommentarer 

 

- För att förtydliga detaljplanen revideras byggnadsarean per fastighet till enbart 30% 

för småhus, 35% av fastighetsarean för flerbostadshus och möjlighet till tre våningar 

på lämpliga ytor.  

- Illustrationslinjer läggs till i plankartan som visar platser där marken kan modelleras 

inom naturområde för att minska bullerpåverkan från Hångervägen eller hantera 

dagvatten inom planområdet.  

- Då kommunen inte kräver att en bullervall ska uppföras för att planen ska kunna 

genomföras så behöver detta inte regleras i detaljplan. Men för att klargöra syftet med 

naturmarken läggs illustrationslinjer till på plankartan kompletterat med texten 

bullervall.  I planbeskrivningen förtydligas kapitlet om Friytor med följande text: 
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Vid båda sidor om infarten från väg 558 (Hångervägen) planläggs ytor som naturmark. 

Detta görs med syftet att skapa en växtbarriär mellan bebyggelse och infart. Kommunen 

har som ambition att använda massor från beredningen av området till att uppföra vallar 

på båda sidor om infarten. Dessa ska markera infarten till området och kan fungera som 

växtbeklädda bullerdämpande vallar. 

 

3. GDPR 3 (Privatperson) 

Mitt träd har inspekterats och bedömts vara riskfritt. Jag kommer behålla trädet. 

 

Infart till Bänkformarevägen är flyttad vilket för att mitt hus inte längre ser ut att vara på 

Bänkformarevägen. Detta gör att Ambulans och färdtjänst åker fel.  

 

Kommentarer 

 

- Kommunen tackar för informationen. Adressändring kan vara aktuell i det aktuella 

läget. Informationen har lämnats över till kommunens Geodataavdelning som hanterar 

frågan vidare.  

 

ÖVRIGT 

- Efter diskussion med bygglovsavdelningen ändras bestämmelsen för placering mot gata 

(p1) till 4,5 meter.    

- Efter diskussion med mark- och exploateringskontoret (Värnamo kommun) kommer 

vändplatserna i den södra delen av planområdet flyttas västerut så de ligger i gräns med 

kvartersmarken. Detta görs för att förbättra möjligheterna att skapa bra bostadstomter.  

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

September 2019 

 

Kristoffer Lideberg 

Planeringsarkitekt 
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Planområde
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Åminne samhälle

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

K Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Placering

Omfattning

Utformning

Utförande

Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §
EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utfart

! ! !

P L

PL Stängsel eller staket ska finnas, PBL 4 kap. 9 §
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft., PBL 4 kap. 21 §
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §
Strandskydd

ILLUSTRATIONER
Illustrationslinje - Streckad

p3 Byggnad får placeras i fastighetsgräns om den sammanbyggs med byggnad på grannfastighet, 
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Byggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns mot grannfastighet, 
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

I Högsta antal våningar är angivet som I

II Högsta antal våningar är angivet som II

e1 Största byggnadsarea för småhus är 30% av fastighetsarean, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea för flerbostadshus är 35% av fastighetsarean, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Vid flerbostadshus kan III våningar tillåtas, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f1 Endast friliggande villor, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Byggnad skall grundläggas på utbredd platta., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

a1 Strandskyddet är upphävt. (PBL 4 kap 17§). Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
@@@@@@@@@@@
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Utgående plangräns

PLANKARTA
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-02 

Justerare

§ 411 Dnr: KS.2019.517

Detaljplan för Södra Åminne samhälle - 
återkallande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

   att    återkalla kommunstyrelsens beslut 22 oktober 2019, § 354 
att föreslå   kommunfullmäktige besluta

          att enligt PBL 5 kap. anta detaljplanen för Södra Åminne i  
Åminne samhälle, upprättad i september 2019.

Ärendebeskrivning
Dåvarande miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade          
16 september 2014 att ge dåvarande miljö- och 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Södra Åminne i Åminne samhälle. Vidare beslutade samma 
nämnd 6 december 2016 att skicka ut detaljplanen på samråd. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 september 2019, § 328
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens 

granskningsutlåtande, samt
att överlämna detaljplanen för Södra Åminne i Åminne 

samhälle, upprättad i september 2019, till 
kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kapitlet.

Kommunstyrelsen beslutade 22 oktober 2019, § 354 föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att   enligt PBL 5 kap. anta detaljplanen för Södra Åminne i 

Åminne samhälle, upprättad i september 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att det kommit 
önskemål om ändringar i förslaget till detaljplan och därför ska 
nuvarande förslag återkallas.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Justerare

§ 450 Dnr: KS.2019.254

Motion - Minska matsvinnet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   bifalla motionen
att   pilotprojektet genomförs enligt servicenämndens förslag, 

samt
att   återrapporteras till kommunstyrelsen ett år efter     

projektets slut.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna föreslår i motion daterad 1 april 2019 
att servicenämnden får i uppdrag att utreda om det skulle vara 

möjligt att sälja överbliven mat till ett reducerat pris för att 
på så sätt minska kommunens matsvinn på något/några av 
våra kök samt hur det skulle kunna fungera,

att servicenämnden får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag 
samt,

att servicenämnden får i uppdrag att ta fram förslag på ett 
pilotprojekt där kommunen erbjuder överbliven mat till ett 
reducerat pris.   

Serviceförvaltningen föreslår att ett reducerat pris på 50 kronor 
ska gälla för den här portionen. Möjligheten att hämta 
överbliven mat ges från det att serveringen stänger och 20 
minuter fram. Efter det kommer maten att kasseras. 
Denna möjlighet ges till pensionärer från 61 år samt personer 
med varaktig sjukersättning. 

Serviceförvaltningen föreslår att en pilot görs i 
seniorrestaurangen på Luddö med start 1 november 2019.

Vid servicenämndens möte 18 september 2019, § 76 beslutade 
servicenämnden att bifalla motionen samt att genomföra ett 
pilotprojekt i seniorrestaurangen på Luddö med start 1 
november 2019. 
Kostverksamheten har i efterhand inkommit med önskemål om 
att pilotprojektet istället genomförs i köket på Rörestorpsgården 
med start 1 februari 2020.

Servicenämnden beslutade 20 november 2019, § 93 föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att   bifalla motionen
att   genomföra ett pilotprojekt i seniorrestaurangen på 

Rörestorpsgården med start 1 februari 2020

                                                                         Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Justerare

Ks § 450 (forts.)

att   föreslå ett reducerat pris om 50 kronor
att   uppdra åt serviceförvaltningen att återkomma med löpande 

utvärdering samt
att   detta beslut ersätter tidigare beslut från servicenämndens 

sammanträde 18 september 2019, § 76.

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2019-11-20 

Justerare

§ 93 Dnr: SN.2019.30

Motion- Minska matsvinnet

Beslut
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
att genomföra ett pilotprojekt i seniorrestaurangen på Rörestorpsgården 
med start 1 februari 2020
att föreslå ett reducerat pris om 50 kronor
att uppdra åt serviceförvaltningen att återkomma med löpande 
utvärdering samt
att detta beslut ersätter tidigare beslut från servicenämndens 
sammanträde 18 september 2019, § 76 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna inkommer till kommunstyrelsen 7 maj 2019 med en 
motion där servicenämnden får uppdraget att utreda möjligheten för 
kostverksamheten att sälja överbliven mat till ett reducerat pris för att på 
så sätt minska kommunens matsvinn. I motionen föreslås ett 
äldreboende som pilotprojekt där möjligheten finns att köpa överbliven 
mat och att på så sätt även locka fler gäster till kommunens 
restauranger.
Serviceförvaltningen föreslår att ett reducerat pris på 50 kr skall gälla 
för den här portionen. Möjligheten att hämta överbliven mat ges från det 
att serveringen stänger och 20 minuter fram. Efter det kommer maten att 
kasseras. Denna möjlighet ges till pensionärer från 61 år samt personer 
med varaktig sjukersättning. Serviceförvaltningen föreslår att en pilot 
görs i seniorrestaurangen på Luddö med start 1 november 2019.
Vid servicenämndens möte 2019-09-18 §76 beslutade servicenämnden 
att bifalla motionen samt att genomföra ett pilotprojekt i 
seniorrestaurangen på Luddö med start 1 november 2019. 
Kostverksamheten har i efterhand inkommit med önskemål om att 
pilotprojektet istället genomförs i köket på Rörestorpsgården med start 1 
februari 2020.

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att genomföra ett pilotprojekt i seniorrestaurangen på Rörestorpsgården 
med start 1 februari 2020
att föreslå ett reducerat pris om 50 kronor
att anse motionen från socialdemokraterna besvarad
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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Motion- Minska matsvinnet

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna inkommer till kommunstyrelsen 7 maj 2019 
med en motion där servicenämnden får uppdraget att utreda 
möjligheten för kostverksamheten att sälja överbliven mat till ett 
reducerat pris för att på så sätt minska kommunens matsvinn. I 
motionen föreslås ett äldreboende som pilotprojekt där 
möjligheten finns att köpa överbliven mat och att på så sätt även 
locka fler gäster till kommunens restauranger.

Serviceförvaltningen föreslår att ett reducerat pris på 50 kr skall 
gälla för den här portionen. Möjligheten att hämta överbliven 
mat ges från det att serveringen stänger och 20 minuter fram. 
Efter det kommer maten att kasseras. Denna möjlighet ges till 
pensionärer från 61 år samt personer med varaktig 
sjukersättning. Serviceförvaltningen föreslår att en pilot görs i 
seniorrestaurangen på Luddö med start 1 november 2019.

Vid servicenämndens möte 2019-09-18 §76 beslutade 
servicenämnden att bifalla motionen samt att genomföra ett 
pilotprojekt i seniorrestaurangen på Luddö med start 1 
november 2019. Kostverksamheten har i efterhand inkommit 
med önskemål om att pilotprojektet istället genomförs i köket på 
Rörestorpsgården med start 1 februari 2020.

                     Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att genomföra ett pilotprojekt i seniorrestaurangen på 
Rörestorpsgården med start 1 februari 2020

att föreslå ett reducerat pris om 50 kronor

att anse motionen från socialdemokraterna besvarad

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Charlotta Nielsen Nylander Annelie Andersson
Kostchef Förvaltningschef
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                     Utredning

Kostverksamheten har sedan 2016 mätt hur mycket mat som 
slängs i serviceförvaltningens skol och seniorrestauranger. Det 
har tagit tid att få önskad effekt men vid mätningen 2018 samt 
2019 har matsvinnet minskat för varje år.

Många faktorer påverkar hur mycket matsvinnet är och 
kostverksamhetens ambition och mål är att eleverna och de äldre 
ska ha god tid på sig att äta, ha en trivsam måltidsmiljö, att 
maten som serveras är rätter som tilltalar samt att 
måltidspersonalen ska ha rätt förutsättningar för att kunna laga 
lagom mycket mat, anpassat efter behov. 

Förutsättningar för att laga lagom mycket mat handlar om både 
tid, utrustning, rutiner men också hur väl beställningsfunktionen 
är där det framgår tydligt antal avbokade måltider samt 
extrabokningar. Detta är faktorer som påverkar den stora 
planering det är att laga offentliga måltider i stor skala.

Att sälja överbliven mat är på många sätt en god idé för att 
minska matsvinnet och att få överbliven mat uppäten. Men 
kostverksamheten tror också att det är förenat med en del risker. 
Därför har följande riskbedömning gjorts:

Riskbedömning  

Det finns en hel del faktorer som kostverksamheten vill vara 
tydliga med när det gäller den här hanteringen.

 Det finns en risk att det blir en överproduktion för att kunna 
erbjuda överbliven mat till de som önskar detta. 

 Det finns en risk att de gäster som äter i verksamheterna 
idag, väljer att inte äta och chansa på att det finns mat över, 
till ett billigare pris. Detta får då också konsekvenser för 
verksamhetens intäkter.

 Det finns en risk att underlaget för att driva 
seniorrestaurangerna minskar och möjlighet till social 
samvaro kan försvinna.

 Det finns en risk att de som väljer att chansa på att köpa 
överbliven mat blir utan viktiga komponenter i måltiden om 
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det inte finns rester av allt. Det blir då inte en komplett 
måltid.

 För att hantera försäljningen måste det finnas 
betalningsmöjligheter i samtliga restauranger där en sådan 
försäljning ska vara möjlig. Detta är förenat med ytterligare 
kostnader för hantering av kontanter samt andra betaltjänster 
så som kort eller swish.

 En ökad arbetsbelastning i hanteringen av den här 
försäljningen i form av en ökad kontanthantering alternativ 
annan betalningsfunktion samt administration.

 Köparen måste förstå innebörden att köpa mat varm då den 
behöver ätas omgående eller kylas ner för att inte vara 
hälsovådlig. Ansvar för det tar inte kostverksamheten.

Tanken att sälja överbliven mat är i grund och botten en god 
tanke. Men, med ovanstående riskbedömning ställer sig 
kostverksamheten tveksam till den här hanteringen för att 
minska matsvinnet.

Istället bör verksamheten satsa mer på att ge måltidspersonal 
kompetensutveckling i smarta sätt att arbeta med att förebygga 
matsvinn, öka beställarkompetensen i förvaltningarna samt 
motivera matgästerna till att fortsätta ta lagom mycket mat.

För att testa om förslaget får den effekt som motionen 
efterfrågar samt om ovanstående riskbedömning är relevant eller 
inte kan kostverksamheten tänka sig att genomföra en pilot på 
seniorrestaurangen Luddö under en period om fem månader.

Serviceförvaltningen föreslår att ett reducerat pris på 50 kr skall 
gälla för den här portionen. Möjligheten att hämta överbliven 
mat ges från det att serveringen stänger och 20 minuter fram. 
Efter det kommer maten att kasseras. Denna möjlighet ges till 
pensionärer från 61 år samt personer med varaktig 
sjukersättning.
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Motion

Minska matsvinnet 
Matsvinnet runt om i vår kommun är för hög trots att vi blir allt mer medvetna om att vi slösar med 
våra resurser.

Idag finns det appar där du kan köpa bra mat som blivit över från restauranger, caféer och matbutiker 
till ett billigare pris. Det fungerar på så vis att restauranger efter dagens lunch skickar ut i till exempel 
appen Karma att det finns överbliven mat och att man har möjlighet att köpa maten för halva priset 
genom appen samt att man sedan hämtar sin mat innan stängning. Matbutiker lägger ofta ut mat som 
är kort utgångsdatum på. Perfekt till kvällens middag eller morgondagens lunch!

Kommunen är också en livsmedelsaktör som hanterar matsvinn i mängder men tänk om köken på våra 
skolor, förskolor och äldreboenden kunde göra likadant för att minska matsvinnet? Ett sådant försök 
skulle kunna skapa smarta synergier mellan olika förvaltningar och de behov som finns, men också 
innebära att man hanterar den överblivna maten på ett mycket mer medvetet och hållbart sätt för att 
inte tala om att vi gör våra barn en stor tjänst ur ett hållbarhetsperspektiv. ’

Vore det inte bra med ett pilotprojekt? Varför inte prova på ett äldreboende till en början? Ett sådant 
försök skulle kunna ge oss möjligheten att köpa näringsrik god mat till ett reducerat pris istället för att 
den slängs, och skulle kanske locka till sig fler lunchgäster i våra kök.

Socialdemokraterna yrkar därför:

att Servicenämnden får i uppdrag att utreda om det skulle vara möjligt att införa detta på 
något/några av våra kök samt hur det skulle kunna fungera,

att Servicenämnden får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag samt,

att Servicenämnden får i uppdrag att ta fram förslag på ett pilotprojekt där kommunen 
erbjuder överbliven mat till ett reducerat pris.   

Socialdemokraterna i Värnamo kommun 
genom Anette Myrvold, Anders Jansson och Milka Cado 
2019-04-01 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Justerare

§ 451 Dnr: KS.2019.663

Policy för upphandling och inköp, revidering

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   anta reviderad policy för upphandling och inköp, samt
att   upphäva Policy för upphandling och inköp för Värnamo 

kommun antagen av kommunfullmäktige 28 september 
2017, § 200

Ärendebeskrivning
Revidering av policy för upphandling och inköp på grund av 
organisationsförändringen som genomfördes den 1 april 2019 
och innebar att upphandlingsförvaltningen upphörde.

Upphandlingsnämnden beslutade 22 maj 2019, § 71
att   godkänna revideringen av policyför upphandling och inköp 

samt 
att   föreslå kommunfullmäktige anta reviderad policy för 

upphandling och inköp och
att   upphäva Policy för upphandling och inköp för Värnamo 

kommun antagen av kommunfullmäktige 28 september 
2017, § 200.

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2019-05-22 

Justerare

§ 71 Dnr: UHN.2019.123

Policy för upphandling och inköp, revidering

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att godkänna revideringen av policyför upphandling och inköp samt 
att föreslå kommunfullmäktige anta reviderad policy för upphandling 
och inköp och
att upphäva Policy för upphandling och inköp för Värnamo 
kommun antagen av kommunfullmäktige 28 september 2017, § 
200

Ärendebeskrivning
Revidering av policy för upphandling och inköp på grund av 
organisationsförändringen som genomfördes den 1 april 2019 och 
innebar att upphandlingsförvaltningen upphörde.

Förslag till beslut
 Upphandlingsförvaltningen föreslår upphandlingsnämnden besluta

 att godkänna revideringen av policyn för upphandling och inköp samt
att föreslå kommunfullmäktige anta reviderad policy för upphandling 
och inköp och
att upphäva Policy för upphandling och inköp för Värnamo kommun 
antagen av kommunfullmäktige 28 september 2017, § 200

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige
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 1 (1)

Policy för upphandling och inköp, revidering

Ärendebeskrivning

Revidering av policy för upphandling och inköp på grund av 
organisationsförändringen som genomfördes den 1 april 2019 
och innebar att upphandlingsförvaltningen upphörde.

Beslutsförslag

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta revideringen av policy för upphandling och inköp

Mattias Hultqvist

Upphandlingschef

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-15

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2019.123
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Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx

Policy för upphandling och 
inköp
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 2 ( 5 )
Policy för upphandling och inköp

Fastställd av: Xxxxx
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott
Dokumentansvarig: Upphandlingschef, Här fylls enhet i av systemet.

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Policy för upphandling och inköp

Inledning
Upphandlingslagstiftningen ställer krav på kommunerna vid upphandling av 
varor, tjänster och byggentreprenader. Lagarna reglerar kommunernas 
upphandlingar såväl över som under de tröskelvärden EU:s direktiv anger. 
Lagarna är tvingande, vilket innebär att kommunen är hänvisad att följa det 
detaljerade regelverket vid varje upphandling eller inköp.

All upphandling och inköp ska ske enligt gällande lagar och bestämmelser
och enligt kommunens särskilda krav och riktlinjer.

Fastställda riktlinjer för när direktupphandling ska tillämpas.

I begreppet upphandling och inköp innefattar köp, leasing, hyra eller hyrköp 
av varor, tjänster eller byggentreprenader.

Syfte
Skapa ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställa att
varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta
miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning.

Värnamo kommuns vision
Policyn bidrar till att uppfylla kommunens vision ”Värnamo den mänskliga 
tillväxtkommunen - 40 000 invånare 2035”genom: 

 Hållbarhet – upphandling är ett verktyg för att skapa mervärden som i 
olika aspekter kan bidra till ett hållbart samhälle.

 Attraktivitet – upphandling bidrar till konkurrens och ger fler 
möjlighet att leverera kvalitativa varor och tjänster till kommunens 
verksamheter.

 Trygghet – upphandling skapar en sund användning av de offentliga 
medlen vilket bidrar till att resurserna kan nyttjas för 
kärnverksamheterna.

 Tillväxt – upphandling ger förutsättningar för leverantörer att ta fram 
nya lösningar vilket kan bidra till verksamhetsutveckling och ökad 
effektivitet.

Strategi
Upphandlingsverksamheten ska bygga på objektivitet, affärsmässighet och 
konkurrens.

Upphandlingsprocessen ska präglas av effektivitet, kompetens och 
samverkan, där en god totalekonomi ska vara målet.

Kommunen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta tillvara de vinster 
som följer av en samordning av kommunens behov.

Samverkan med kommuner eller andra myndigheter bör utnyttjas där 
affärsmässiga fördelar kan uppnås.
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Policy för upphandling och inköp

I en upphandling av en vara, en tjänst eller en entreprenad ska 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för basnivå användas, om så 
finns. Den avancerade kravnivån och spjutspetsnivån kan övervägas. 
Beroende på vad som ska handlas upp, kan också ytterligare relevanta 
miljökrav ställas.

Uppföljandekontroll av sociala och etiska krav för leverantörer sker genom       
SKL kommentus.

Organisation och ansvar
Upphandling är en strategisk uppgift, där upphandlingsnämnden har ansvaret.

Respektive nämnd/utskott ansvarar för att upphandling sker i enlighet med
denna policy.

Berörd nämnd/förvaltning ska informeras, beredas tillfälle att yttra sig 
och/eller närvara vid behandlingen av ärenden i upphandlingsnämnden.

Alla medarbetare i kommunen ska hålla sig informerade om de avtal som
upphandlats och som berör deras verksamhetsområde. Samtliga avtal finns
tillgängliga i avtalsdatabasen på kommunens Intranät.

Vid inköp av varor för flera förvaltningar, skall samrådsgrupper utses för att
biträda upphandlingsavdelningen. Representanter i nämnda grupper utses av
förvaltningschef. Vid valet av representant är det viktigt att tillse att
erforderlig kunskap finns om den egna verksamhetens behov.

Köp från (mellan) Kommunala bolag är möjligt om kontroll- och
verksamhetskriterierna är uppfyllda enligt upphandlingslagstiftningen.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för den löpande, övergripande upphandlingsarbetet anges i budget
för upphandlingsnämnden kommunstyrelsen. För andra kostnader gäller 
samma princip som för
ansvar: den som ansvarar för verksamhet, projekt eller aktivitet ansvarar 
också för kostnader som uppstår kopplat till upphandling så som exempelvis
överprövningar och sakkunniga konsulter.

Dokumentansvariga
Kommunfullmäktige ansvarar för Policy för upphandling och inköp i 
Värnamo kommun. Ansvarig tjänsteman är upphandlingschefen på 
kommunledningskontoret. upphandlingsledare på
upphandlingsförvaltningen..

Uppföljning
Policyn följs upp årligen av upphandlingsledare upphandlingschef på 
upphandlingsavdelningen upphandlingsförvaltningen inom ramen för intern 
kontroll.
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Policy för upphandling och inköp

Revidering
Revidering senast 2020-12-31. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

§ 5 Dnr: KS.2019.245

Medborgarinitiativ - Belysning av broar över 
gröndalsleden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarinitiativet anses besvarad. 

Ärendebeskrivning
Medborgarinitiativ – Belysning av broar över Gröndalsleden  
har behandlats av kommunfullmäktige 25 april 2019, § 97 och 
har av kommunstyrelsen skickats till tekniska utskottet för 
handläggning. 
 
Synpunktslämnaren önskar att gång- och cykelbroarna över 
Gröndalsleden belyses på ett trivsamt och inbjudande sätt. Man 
tycker att detta skulle bidra till att lyfta fram och knyta 
friluftsområdet Borgen och de nya bostadsområdena närmare 
staden. 

Tekniska förvaltningen ser behovet av att se över funktions- och 
effektbelysning bland annat för de tre broarna över 
Gröndalsleden. 

Tekniska förvaltningen bedömer att denna översyn när det gäller 
funktionsbelysning med eventuella åtgärder bör ske inom ramen 
för projektram GC-led TU-prioriterat. När det gäller 
effektbelysning tas eventuella åtgärder med till 
budgetberedningen. 

Tekniska utskottet beslutade 10 december 2019, § 243 föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att   medborgarinitiativet anses besvarad. 

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2019-12-10 

Justerare

§ 243 Dnr: TU.2019.87

Medborgarinitiativ- Belysning av broar över 
gröndalsleden

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att medborgarinitiativet anses besvarad. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 7 maj 2019 skickat medborgarinitiativ – 
Belysning av broar över Gröndalsleden till tekniska utskottet för 
handläggning. 
 
Synpunktslämnaren önskar att gång- och cykelbroarna över 
gröndalsleden belyses på ett trivsamt och inbjudande sätt. Man tycker 
att detta skulle bidra till att lyfta fram och knyta friluftsområdet Borgen 
och de nya bostadsområdena närmare staden. 

Tekniska förvaltningen ser behovet av att se över funktions- och 
effektbelysning bland annat för de tre broarna över Gröndalsleden. 

Tekniska förvaltningen bedömer att denna översyn när det gäller 
funktionsbelysning med eventuella åtgärder bör ske inom ramen för 
projektram GC-led TU-prioriterat. När det gäller effektbelysning tas 
eventuella åtgärder med till budgetberedningen. 

Förslag till beslut
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att medborgarinitiativet anses besvarad. 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.87

 1 (1)

Medborgarinitiativ- Belysning av broar över 
gröndalsleden 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 7 maj 2019 skickat medborgarinitiativ – 
Belysning av broar över Gröndalsleden till tekniska utskottet för 
handläggning. 

 Synpunktslämnaren önskar att gång- och cykelbroarna över 
gröndalsleden belyses på ett trivsamt och inbjudande sätt. Man 
tycket att detta skulle bidra till att lyfta fram och knyta 
friluftsområdet Borgen och de nya bostadsområdena närmare 
staden. 

Tekniska förvaltningen ser behovet av att se över funktions- och 
effektbelysning bland annat för de tre broarna över 
Gröndalsleden. Tekniska förvaltningen bedömer att denna 
översyn med eventuella åtgärder bör ske inom ramen för 
projektram GC-led TU-profilerad. 

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att medborgarinitiativet anses besvarad. 

Linus Enochson Jesper du Rietz
Projektör Förvaltningschef
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Belysning av broar över Gröndalsleden

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Det finns två vackra gång och cykelbroar som sträcker sig över Gröndalsleden. 
Dom binder ihop bostads och fritidsområdena på Alandsrydssidan med de mer centrala delarna av Värnamo. 
Mitt förslag är att man belyser broarna på ett trivsamt och inbjudande sätt. 
Resultatet blir då både praktiskt och symboliskt i och med att man också då visualiserar både det vackra
fritidsområdet och nybyggnationen som skett de senaste åren. 

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Gröndalsleden, 331 55 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.19700935767763, 14.018514906689688)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Namn

Tomas Backnäs
Epost

backebo@telia.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

Lönngatan 8
Postnummer

33151
Postort

Värnamo

 
  

2019-01-05 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

✔

✔

 
  

2019-01-05 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

§ 6 Dnr: KS.2019.304

Medborgarinitiativ- Miljöförbättring vid Storån i 
Forsheda

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarinitiativet anses besvarad. 

Ärendebeskrivning
Medborgarinitiativ - Miljöförbättring vid Storån i Forsheda har 
behandlats av kommunfullmäktige 29 maj 2019, § 114 och har 
av kommunstyrelsen skickats till tekniska utskottet för 
handläggning.

Synpunktslämnaren tycker att man bör göra miljöförbättrande 
åtgärder längs det flitigt nyttjade gångstråket längs Storån. 
Åtgärder som listas är bland annat att plocka bort fallna träd i 
och kring ån, sätta upp belysning etc.

Forsheda vägförening har uttryckt önskemål om att belysa den 
aktuella sträckan då den används flitigt av invånarna. Ett 
investeringsförslag presenteras i kommande budgetberedning.    
I detta projekt kan man baka in andra åtgärder som riktar sig 
mot trygghet.
En större borttagning av fallna träd utförs i dagarna av 
Forshedabygdens näringsliv som administrerar Storåns kanotled.

Tekniska utskottet beslutade 10 december 2019, § 246 föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att   medborgarinitiativet anses besvarad. 

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2019-12-10 

Justerare

§ 246 Dnr: TU.2019.102

Medborgarinitiativ – Miljöförbättring Storån 
Forsheda

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att medborgarinitiativet anses besvarad 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 18 juni 2019 skickat medborgarinitiativet, 
Miljöförbättring Storån Forsheda, till tekniska utskottet för 
handläggning.

Synpunktslämnaren tycker att man bör göra miljöförbättrande åtgärder 
längs det flitigt nyttjade gångstråket längs Storån. Åtgärder som listas är 
bland annat att plocka bort fallna träd i och kring ån, sätta upp belysning 
etc.

Forsheda vägförening har uttryckt önskemål om att belysa den aktuella 
sträckan då den används flitigt av invånarna. Ett investeringsförslag 
presenteras i kommande budgetberedning. I detta projekt kan man baka 
in andra åtgärder som riktar sig mot trygghet.
En större borttagning av fallna träd utförs i dagarna av Forshedabygdens 
näringsliv som administrerar Storåns kanotled.

Förslag till beslut
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att medborgarinitiativet anses besvarad 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.102

 1 (1)

Medborgarinitiativ – Miljöförbättring Storån 
Forsheda

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 18 juni 2019 skickat medborgarinitiativet, 
Miljöförbättring Storån Forsheda, till tekniska utskottet för 
handläggning.

Synpunktslämnaren tycker att man bör göra miljöförbättrande 
åtgärder längs det flitigt nyttjade gångstråket längs Storån. 
Åtgärder som listas är bland annat att plocka bort fallna träd i 
och kring ån, sätta upp belysning etc.

Forsheda vägförening har uttryckt önskemål om att belysa den 
aktuella sträckan då den används flitigt av invånarna. Ett 
investeringsförslag presenteras i kommande budgetberedning. I 
detta projekt kan man baka in andra åtgärder som riktar sig mot 
trygghet.

En större borttagning av fallna träd utförs i dagarna av 
Forshedabygdens näringsliv som administrerar Storåns kanotled.

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att medborgarinitiativet anses besvarad 

Marie Netz Jesper du Rietz
Nämndsekreterare Förvaltningschef
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Miljöförbättring Storån Forsheda

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Nu är det dags att lägga några slantar även på oss som bor i Forsheda, vi betalar också kommunalskatt. En
upprensning utmed Storån i Forsheda behövs verkligen. Just nu ser det för bedrövligt ut med en massa nerfallna
träd både i ån och runt omkring, både friska och ruttna. Sätt också upp lite belysning utmed promenaden vid ån. Det
finns både säkerhets och trygghetsaspekter i detta. Vi är många som använder promenaden utmed ån varje dag
och även vi i yterområdena vil ha en trevlig och bra boendemiljö.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Namn

Lars Rejnevik
Epost

Lars.reinevik@hotmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

Skördevägen 13
Postnummer

331 71
Postort

Forsheda

 
  

2019-01-16 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=07279c6e-fa02-40e7-bcf3-f82f914865a4


Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

✔

✔

 
  

2019-01-16 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

§ 7 Dnr: KS.2019.452

Medborgarinitiativ- Utökad belysning i 
Hjälshammar vid nybyggnation

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att  avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning
Medborgarinitiativ – Utökad belysning i Hjälshammar vid 
nybyggnation har behandlats av kommunfullmäktige 26 
september 2019, § 198 och har av kommunstyrelsen skickats till 
tekniska utskottet för handläggning.

Synpunktslämnaren önskar att belysningen på GC-vägen längs 
väg 606 genom Hjälshammar utökas ytterligare då ny 
bebyggelse tillkommit.

Gång och cykelvägen från Värnamo och nästan ända fram till 
Tånnö har mycket god standard. Där GC-vägen passerar genom 
Hjälshammar har GC-vägen belysning men saknar detta på 
övriga sträckor. 

Då denna sträcka har god standard ser tekniska förvaltningen att 
andra sträckor i kommunen har ett större behov av förbättrade 
gång- och cykelmöjligheter och bör således inte prioriteras för 
närvarande.

Tekniska utskottet beslutade 10 december 2019, § 251 föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att   avslå medborgarinitiativet. 

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2019-12-10 

Justerare

§ 251 Dnr: TU.2019.175

Medborgarinitiativ – Utökad belysning i 
Hjälshammar vid nybyggnation

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 22 oktober 2019 skickat 
medborgarinitiativ – Utökad belysning i Hjälshammar vid 
nybyggnation, till tekniska utskottet för handläggning

Synpunktslämnaren önskar att belysningen på GC-vägen längs 
väg 606 genom Hjälshammar utökas ytterligare då ny 
bebyggelse tillkommit.

Gång och cykelvägen från Värnamo och nästan ända fram till 
Tånnö har mycket god standard. Där GC-vägen passerar genom 
Hjälshammar har GC-vägen belysning men saknar detta på 
övriga sträckor. 

Då denna sträcka har god standard ser vi att andra sträckor i 
kommunen har ett större behov av förbättrade gång- och 
cykelmöjligheter och bör således inte prioriteras för närvarande.

Förslag till beslut
 Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta                            
att avslå medborgarinitiativet. 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.175

 1 (1)

Medborgarinitiativ – Utökad belysning i 
Hjälshammar vid nybyggnation

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 22 oktober 2019 skickat 
medborgarinitiativ – Utökad belysning i Hjälshammar vid 
nybyggnation, till tekniska utskottet för handläggning

Synpunktslämnaren önskar att belysningen på GC-vägen längs 
väg 606 genom Hjälshammar utökas ytterligare då ny 
bebyggelse tillkommit.

Gång och cykelvägen från Värnamo och nästan ända fram till 
Tånnö har mycket god standard. Där g/c-vägen passerar genom 
Hjälshammar har g/c-vägen belysning men saknar detta på 
övriga sträckor. 

Då denna sträcka har god standard ser vi att andra sträckor i 
kommunen har ett större behov av förbättrade gång- och 
cykelmöjligheter och bör således prioriteras ner.

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avslå medborgarinitiativet.

Linus Enochson Jesper du Rietz
Projektör Förvaltningschef
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Utökad belysning i Hjälshammar vid nybyggnation

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Det finns en befintlig gatubelysning i Hjälshammar utmed R1. Den har funnits i många år, nu har det blivit en ny
bebyggelse söder om den befintliga belysningen. Dessutom används cykelbanan regelbundet av gångare, cyklister
och rullskidåkare. 
Vi önskar att det ska upprättas en ny belysning från och med där den den äldre belysningen slutar, söderut, till
Funtabo. Se bifogad fil.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

medborgarförslag.pdf

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Hjälshammar 27, 331 93 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.13139661810142, 14.05565480812379)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Namn

BrittMarie Wangmo
Epost

bmwangmo@gmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

 
Postnummer

 
Postort

 

 
  

2019-05-27 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

✔

✔

 
  

2019-05-27 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

§ 8 Dnr: KS.2019.705

Nytt VA-verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten i Herrestad

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   fastställa nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten  

i Herrestad på fastigheter enligt bilaga1 till tekniska 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2 december 2019, 
samt 

att   godkänna VA-verksamhetsområdet i Herrestad enligt karta, 
bilaga 2 till tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2 december 2019.  

Ärendebeskrivning
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
(vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta verksamhetsområden 
när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten 
finns. Tekniska förvaltningen bedömer att behov finns för  att 
inrätta VA-verksamhetsområde i Herrestad gällande spillavlopp 
och vatten. Länsstyrelsen har i brev daterat 2009-06-04 anmodat 
Värnamo kommun att inkomma med tid och handlingsplan för 
att bilda verksamhetsområde i Herrestad. 

Detta beslut innebär att kommunen med stöd av 
vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för att tillhandahålla 
vattentjänster för 40 st. fastigheter. Beslutet innebär också att 
fastighetsägarna ska betala avgifter i enlighet med VA-taxan. 
Fastighetsägarna ska också följa de regler och bestämmelser 
som omfattas av ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användandet av Värnamo kommuns allmänna VA-anläggning).

I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka 
fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för 
VA samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som 
föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde framgår av 
bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med 
vattentjänster för respektive fastighet

Tekniska utskottet beslutade 10 december 2019, § 253 föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att     fastställa nytt verksamhetsområde för spillavlopp samt                 

vatten på fastigheter enligt bilaga1. 
att     godkänna VA-verksamhetsområdet en bifogad karta, 

bilaga2.  

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2019-12-10 

Justerare

§ 253 Dnr: TU.2019.209

Nytt VA-verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten i Herrestad

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att    fastställa nytt verksamhetsområde för spillavlopp samt                 

vatten på fastigheter enligt bilaga1. 
att    godkänna VA-verksamhetsområdet en bifogad karta, 

bilaga2.  

Ärendebeskrivning
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
(vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta verksamhetsområden 
när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten 
finns. Tekniska förvaltningen bedömer att behov finns för  att 
inrätta VA-verksamhetsområde i Herrestad gällande spillavlopp 
och vatten. Länsstyrelsen har i brev daterat 2009-06-04 anmodat 
Värnamo kommun att inkomma med tid och handlingsplan för 
att bilda verksamhetsområde i Herrestad. 

Detta beslut innebär att kommunen med stöd av 
vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för att tillhandahålla 
vattentjänster för 40 st. fastigheter. Beslutet innebär också att 
fastighetsägarna ska betala avgifter i enlighet med VA-taxan. 
Fastighetsägarna ska också följa de regler och bestämmelser 
som omfattas av ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användandet av Värnamo kommuns allmänna VA-anläggning).

I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka 
fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för 
VA samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som 
föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde framgår av 
bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med 
vattentjänster för respektive fastighet

Förslag till beslut
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att    fastställa nytt verksamhetsområde för spillavlopp samt 
vatten på fastigheter enligt bilaga1. 
att    godkänna VA-verksamhetsområdet en bifogad karta, .

bilaga2.  

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-02

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.209

 1 (3)

Nytt VA-verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten i Herrestad

Ärendebeskrivning

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
(vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta verksamhetsområden 
när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten 
finns. Tekniska förvaltningen bedömer att behov finns för  att 
inrätta VA-verksamhetsområde i Herrestad gällande spillavlopp 
och vatten. Länsstyrelsen har i brev daterat 2009-06-04 anmodat 
Värnamo kommun att inkomma med tid och handlingsplan för 
att bilda verksamhetsområde i Herrestad. 

Detta beslut innebär att kommunen med stöd av 
vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för att tillhandahålla 
vattentjänster för 40 st. fastigheter. Beslutet innebär också att 
fastighetsägarna ska betala avgifter i enlighet med VA-taxan. 
Fastighetsägarna ska också följa de regler och bestämmelser 
som omfattas av ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användandet av Värnamo kommuns allmänna VA-anläggning).

I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka 
fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för 
VA samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som 
föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde framgår av 
bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med 
vattentjänster för respektive fastighet

Förslag till kommunfullmäktige

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten upprättas i 
enlighet med vattentjänstlagen för följande fastigheter:

HERRESTAD 1:136

HERRESTAD 1:136

HERRESTAD 1:137

HERRESTAD 1:139

HERRESTAD 1:142
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-02

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.209

 2 (3)

HERRESTAD 1:143

HERRESTAD 1:148

HERRESTAD 1:160

HERRESTAD 1:161

HERRESTAD 1:162

HERRESTAD 1:164

HERRESTAD 1:173

HERRESTAD 1:174

HERRESTAD 1:175

HERRESTAD 1:177

HERRESTAD 1:177

HERRESTAD 1:185

HERRESTAD 1:186

HERRESTAD 1:187

HERRESTAD 1:188

HERRESTAD 1:189

HERRESTAD 1:190

HERRESTAD 1:191

HERRESTAD 1:192

HERRESTAD 1:193

HERRESTAD 1:198

HERRESTAD 1:199

HERRESTAD 1:2

HERRESTAD 1:2

HERRESTAD 1:2

HERRESTAD 1:200

HERRESTAD 1:202

HERRESTAD 1:202

HERRESTAD 1:203
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-02

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.209

 3 (3)

HERRESTAD 1:211

HERRESTAD 1:217

HERRESTAD 1:238

HERRESTAD 1:239

HERRESTAD 1:247

HERRESTAD 1:248

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att    fastställa nytt verksamhetsområde för spillavlopp samt 
vatten på fastigheter enligt bilaga1. 

att    godkänna VA-verksamhetsområdet en bifogad karta, .
bilaga2.  

Antti Vähäkari Jesper du Rietz
VA-Chef Förvaltningschef
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KOMMUN Fastighetsbet Adress
VÄRNAMO HERRESTAD 1:136 Herrestads säteri 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:136 Herrestad 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:137 Herrestads kraftstation 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:139 Herrestad 2
VÄRNAMO HERRESTAD 1:142 Herrestad 13
VÄRNAMO HERRESTAD 1:143 Herrestad 12
VÄRNAMO HERRESTAD 1:148 Herrestad 24
VÄRNAMO HERRESTAD 1:160 Herrestad 11
VÄRNAMO HERRESTAD 1:161 Herrestad 10
VÄRNAMO HERRESTAD 1:162 Herrestad Åttan 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:164 Herrestad Udden 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:173 Herrestad 3
VÄRNAMO HERRESTAD 1:174 Herrestad 6
VÄRNAMO HERRESTAD 1:175 Herrestad 14
VÄRNAMO HERRESTAD 1:177 Herrestad 20
VÄRNAMO HERRESTAD 1:177 Herrestad 21
VÄRNAMO HERRESTAD 1:185 Herrestad 26
VÄRNAMO HERRESTAD 1:186 Herrestad 27
VÄRNAMO HERRESTAD 1:187 Herrestad 28
VÄRNAMO HERRESTAD 1:188 Herrestad 29
VÄRNAMO HERRESTAD 1:189 Herrestad Eketorp 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:190 Herrestad Friheten 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:191 Herrestad 7
VÄRNAMO HERRESTAD 1:192 Herrestad 30
VÄRNAMO HERRESTAD 1:193 Herrestad Frickebo 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:198 Herrestad 25
VÄRNAMO HERRESTAD 1:199 Herrestad 23
VÄRNAMO HERRESTAD 1:2 Herrestad 17
VÄRNAMO HERRESTAD 1:2 Herrestads gård 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:2 Herrestads gård 2
VÄRNAMO HERRESTAD 1:200 Herrestad Gunnarsudde 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:202 Herrestad 15
VÄRNAMO HERRESTAD 1:202 Herrestad 16
VÄRNAMO HERRESTAD 1:203 Herrestad 22
VÄRNAMO HERRESTAD 1:211 Herrestad 9
VÄRNAMO HERRESTAD 1:217 Herrestad 4
VÄRNAMO HERRESTAD 1:238 Herrestad Granstorp 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:239 Herrestad Näs 1
VÄRNAMO HERRESTAD 1:247 Herrestad 19
VÄRNAMO HERRESTAD 1:248 Herrestad 18
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Vattentjänst
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
Spillavlopp, vatten
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

§ 9 Dnr: KS.2019.706

Nytt VA-verksamhetsområde för spillvatten i 
Hamra

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   godkänna VA-verksamhetsområdet i Hamra enligt karta, 

bilaga 1 till tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2 december 2019, samt    

att  fastställa nytt verksamhetsområde för spillvatten i Hamra på 
fastigheter enligt bilaga 2 till tekniska förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2 december 2019.  

Ärendebeskrivning
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
(vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta verksamhetsområden 
när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten 
finns. Tekniska förvaltningen bedömer att behov finns för  att 
inrätta VA-verksamhetsområde i Hamra gällande spillavlopp 
men ej för vatten. Länsstyrelsen har i brev daterat 2009-06-04 
anmodat Värnamo kommun att inkomma med tid och 
handlingsplan för att bilda verksamhetsområde i Hamra. 

Detta beslut innebär att kommunen med stöd av 
vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för att tillhandahålla 
spillvatten för 45 st. fastigheter. Beslutet innebär också att 
fastighetsägarna ska betala avgifter i enlighet med VA-taxan. 
Fastighetsägarna ska också följa de regler och bestämmelser 
som omfattas av ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användandet av Värnamo kommuns allmänna VA-anläggning).

I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka 
fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för 
VA samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som 
föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde framgår av 
bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med 
vattentjänster för respektive fastighet

Tekniska utskottet beslutade 10 december 2019, § 254 föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att   godkänna VA-verksamhetsområdet enligt bifogad karta,  

bilaga 1.  
att   fastställa nytt verksamhetsområde för spillavlopp på 

fastigheter enligt bilaga 2. 

                        Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2019-12-10 

Justerare

§ 254 Dnr: TU.2019.211

Nytt VA-verksamhetsområde för spillvatten i 
Hamra

Beslut
Tekniska utskottetföreslår kommunfullmäktige besluta   
att    godkänna VA-verksamhetsområdet enligt bifogad karta, bilaga 1.  
att    fastställa nytt verksamhetsområde för spillavlopp på fastigheter 

 enligt bilaga 2. 

Ärendebeskrivning
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
(vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta verksamhetsområden 
när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten 
finns. Tekniska förvaltningen bedömer att behov finns för  att 
inrätta VA-verksamhetsområde i Hamra gällande spillavlopp 
men ej för vatten. Länsstyrelsen har i brev daterat 2009-06-04 
anmodat Värnamo kommun att inkomma med tid och 
handlingsplan för att bilda verksamhetsområde i Hamra. 

Detta beslut innebär att kommunen med stöd av 
vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för att tillhandahålla 
spillvatten för 45 st. fastigheter. Beslutet innebär också att 
fastighetsägarna ska betala avgifter i enlighet med VA-taxan. 
Fastighetsägarna ska också följa de regler och bestämmelser 
som omfattas av ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användandet av Värnamo kommuns allmänna VA-anläggning).

I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka 
fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för 
VA samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som 
föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde framgår av 
bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med 
vattentjänster för respektive fastighet

Förslag till beslut
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta                               
att    godkänna VA-verksamhetsområdet enligt bifogad karta, bilaga 1.   
att    fastställa nytt verksamhetsområde för spillavlopp på fastigheter 
enligt bilaga 2.   

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.211

 1 (4)

Nytt VA-verksamhetsområde för spillvatten i 
Hamra

Ärendebeskrivning

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
(vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta verksamhetsområden 
när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten 
finns. Tekniska förvaltningen bedömer att behov finns för  att 
inrätta VA-verksamhetsområde i Hamra gällande spillavlopp 
men ej för vatten. Länsstyrelsen har i brev daterat 2009-06-04 
anmodat Värnamo kommun att inkomma med tid och 
handlingsplan för att bilda verksamhetsområde i Hamra. 

Detta beslut innebär att kommunen med stöd av 
vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för att tillhandahålla 
spillvatten för 45 st. fastigheter. Beslutet innebär också att 
fastighetsägarna ska betala avgifter i enlighet med VA-taxan. 
Fastighetsägarna ska också följa de regler och bestämmelser 
som omfattas av ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användandet av Värnamo kommuns allmänna VA-anläggning).

I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka 
fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för 
VA samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som 
föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde framgår av 
bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med 
vattentjänster för respektive fastighet

Förslag till kommunfullmäktige

Verksamhetsområde för spillvatten upprättas i enlighet med  
vattentjänstlagen för följande fastigheter:

HAMRA 1:17

HAMRA 1:21

HAMRA 1:22
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HAMRA 1:25

HAMRA 1:26

HAMRA 1:27

HAMRA 2:16

HAMRA 2:17

HAMRA 2:2

HAMRA 2:20

HAMRA 2:22

HAMRA 2:28

HAMRA 2:4

HAMRA 2:8

HAMRA 2:9

HAMRA 3:21

HAMRA 3:28

HAMRA 3:31

HAMRA 3:32

HAMRA 3:33

HAMRA 3:34

HAMRA 3:36

HAMRA 3:36

HAMRA 3:4

HAMRA 3:5

HAMRA 4:11

HAMRA 4:12

HAMRA 4:13

HAMRA 4:14

HAMRA 4:15
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HAMRA 4:16

HAMRA 4:17

HAMRA 4:19

HAMRA 4:20

HAMRA 4:9

HAMRA 5:12

HAMRA 5:13

HAMRA 5:13

HAMRA 5:14

HAMRA 5:15

HAMRA 5:7

HAMRA 7:1

HAMRA 8:1

HAMRA 9:1

HAMRA 9:2

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att    godkänna VA-verksamhetsområdet enligt bifogad karta, 
bilaga 1.  

att    fastställa nytt verksamhetsområde för spillavlopp på 
fastigheter enligt bilaga 2. 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz
VA-Chef Förvaltningschef
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Skala 1:8000 2019-12-02

Hamra
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KOMMUN Fastighetsbet Adress
VÄRNAMO HAMRA 1:17 Hamra Snickargården 1
VÄRNAMO HAMRA 1:21 Hamra Björsebo 1
VÄRNAMO HAMRA 1:22 Hamra Håkansgård 2
VÄRNAMO HAMRA 1:25 Hamra Håkansgård 1
VÄRNAMO HAMRA 1:26 Hamra Ekliden 1
VÄRNAMO HAMRA 1:27 Hamra Håkansgård 3
VÄRNAMO HAMRA 2:16 Hamra Norregård 4
VÄRNAMO HAMRA 2:17 Hamra Björklid 1
VÄRNAMO HAMRA 2:2 Hamra Askebo 1
VÄRNAMO HAMRA 2:20 Hamra Knutsgård 4
VÄRNAMO HAMRA 2:22 Hamra 1
VÄRNAMO HAMRA 2:28 Hamra Knutsgård 3
VÄRNAMO HAMRA 2:4 Hamra Knutsgård 1
VÄRNAMO HAMRA 2:8 Hamra Knutsgård 2
VÄRNAMO HAMRA 2:9 Hamra skola 1
VÄRNAMO HAMRA 3:21 Hamra Ekkullen 1
VÄRNAMO HAMRA 3:28 Hamra Norregård 9
VÄRNAMO HAMRA 3:31 Hamra Ekdala 1
VÄRNAMO HAMRA 3:32 Hamra Norregård 6
VÄRNAMO HAMRA 3:33 Hamra Solbacken 1
VÄRNAMO HAMRA 3:34 Hamra Norregård 8
VÄRNAMO HAMRA 3:36 Hamra Norregård 2
VÄRNAMO HAMRA 3:36 Hamra Norregård 3
VÄRNAMO HAMRA 3:4 Hamra Norregård 7
VÄRNAMO HAMRA 3:5 Hamra Norregård 5
VÄRNAMO HAMRA 4:11 Hamra Lundsäng 1
VÄRNAMO HAMRA 4:12 Hamra Solgläntan 1
VÄRNAMO HAMRA 4:13 Hamra Lunnagård 2
VÄRNAMO HAMRA 4:14 Hamra Lunnagård 3
VÄRNAMO HAMRA 4:15 Hamra hembygdsgård 1
VÄRNAMO HAMRA 4:16 Hamra Ekbacka 1
VÄRNAMO HAMRA 4:17 Hamra Lunnagård 4
VÄRNAMO HAMRA 4:19 Hamra Lunnagård 5
VÄRNAMO HAMRA 4:20 Hamra Lunnagård 6
VÄRNAMO HAMRA 4:9 Hamra Lövsäter 1
VÄRNAMO HAMRA 5:12 Hamra Mellangård 4
VÄRNAMO HAMRA 5:13 Hamra Mellangård 1
VÄRNAMO HAMRA 5:13 Hamra Mellangård 2
VÄRNAMO HAMRA 5:14 Hamra Byagård 1
VÄRNAMO HAMRA 5:15 Hamra Mellangård 3
VÄRNAMO HAMRA 5:7 Hamra Björkullen 1
VÄRNAMO HAMRA 7:1 Hamra Lunnagård 1
VÄRNAMO HAMRA 8:1 Hamra Knutsgård 5
VÄRNAMO HAMRA 9:1 Hamra Lindbacken 1
VÄRNAMO HAMRA 9:2 Hamra Norregård 1
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

§ 10 Dnr: KS.2019.707

Omfördelning av investeringsbudget  
fritidsavdelningen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   investeringsbudget 2020 utökas med 530 000 kronor 

avseende resterande budgetanslag per 31 december 2019 
för projekt 220030 Gräsklippare Finnvedsvallen        
210 000 kronor och projekt 220031 Isprepareringsmaskin 
320 000 kronor görs för 2020 (ombudgetering),

att   i investeringsbudget 2020 anvisa 500 000 kronor till inköp 
av begagnad ismaskin till Talavidshallen, samt

att   finansiering sker genom att 180 000 kronor överförs från 
projekt 220030 Gräsklippare Finnvedsvallen och 
320 000 kronor från projekt 220031 Isprepareringsmaskin.

Ärendebeskrivning
Det finns behov av att investera i nyare ismaskin till 
Talavidshallen i Rydaholm. Möjligheten att köpa in en begagnad 
ismaskin ges. 

I budgeten för 2019 fanns det avsatt 600 000 kronor för inköp av 
en ismaskin till Talavidshallen i Rydaholm. 
Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2019 att använda 
280 000 kronor av dessa för att medfinansiera satsningar på 
”Sommar i Alandsrydsbacken” genom att investera i 
markarbeten i samband med att damm ska utökas och annan 
markberedning behöver göras. Det resulterade i att investeringen 
av ny ismaskin sköts på framtiden. 

Nu har det uppstått en möjlighet att köpa in en begagnad 
ismaskin där alla vitala delar är nyrenoverade. Maskinen 
levereras första kvartalet 2020 och då kommer den ha genomgått 
en större renovering.

Kostnaden för ismaskinen är 500 000 kronor, vilket ska 
jämföras med en ny som kostar ca 1,2 miljoner kronor. 
Finansieringen av aktuell ismaskin kan ske genom att använda 
de återstående 320 000 kronor ur budgetposten för inköp av ny 
ismaskin samt att omdisponera resterande 180 000 kronor från 
projekt 220030 som avser gräsklippare till Finnvedsvallen och 
där det finns medel över. 

                                                                                          Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

Ks § 10 (forts.)

Tekniska utskottet beslutade 10 december 2019, § 260 föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att ur 2020 års investeringsbudget anvisa 500 000 kr till inköp 

av begagnad ismaskin till Talavidshallen genom att 
använda 320 000 kr som var avsedda till investering av 
ismaskin (projekt 220031samt att anvisa ytterligare 
180 000 kr från projekt 220030 till projekt 220031. 

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2019-12-10 

Justerare

§ 260 Dnr: TU.2019.208

Omfördelning av investeringsbudget, 
fritidsavdelningen

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att ur 2020 års investeringsbudget anvisa 500 000 kr till inköp av 

begagnad ismaskin till Talavidshallen genom att använda 320 000 
kr som var avsedda till investering av ismaskin (projekt 
220031samt att anvisa ytterligare 180 000 kr från projekt 220030 
till projekt 220031. 

Ärendebeskrivning
Det finns behov av att investera i nyare ismaskin till Talavidshallen i 
Rydaholm. Möjligheten att köpa in en begagnad ismaskin ges. 

I budgeten för 2019 fanns det avsatt 600 000 kr för inköp av en 
ismaskin till Talavidshallen i Rydaholm. Kommunfullmäktige beslutade 
2019-09-26 att använda 280 000 kr av dessa för att medfinansiera 
satsningar på ”Sommar i Alandsrydsbacken” genom att investera i 
markarbeten i samband med att damm ska utökas och annan 
markberedning behöver göras. Det resulterade i att investeringen av ny 
ismaskin sköts på framtiden. 

Nu har det uppstått en möjlighet att köpa in en begagnad ismaskin där 
alla vitala delar är nyrenoverade. Maskinen levereras första kvartalet 
2020 och då kommer den ha genomgått en större renovering.

Kostnaden för ismaskinen är 500 000 kr, vilket ska jämföras med en ny 
som kostar ca 1,2 miljoner kr. Finansieringen av aktuell ismaskin kan 
ske genom att använda de återstående 320 000 kr ur budgetposten för 
inköp av ny ismaskin samt att omdisponera resterande 180 000 kr från 
projekt 220030 som avser gräsklippare till Finnvedsvallen och där det 
finns medel över. 

Förslag till beslut
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ur 2020 års investeringsbudget anvisa 500 000 kr till inköp av 

begagnad ismaskin till Talavidshallen genom att använda 320 000 
kr som var avsedda till investering av ismaskin (projekt 
220031samt att anvisa ytterligare 180 000 kr från projekt 220030 
till projekt 220031. 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Omfördelning av investeringsbudget , 
fritidsavdelningen

Ärendebeskrivning

Det finns behov av att investera i nyare ismaskin till 
Talavidshallen i Rydaholm. Möjligheten att köpa in en begagnad 
ismaskin ges. 

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att ur 2020 års investeringsbudget anvisa 500 000 kr till inköp 
av begagnad ismaskin till Talavidshallen genom att 
använda 320 000 kr som var avsedda till investering av 
ismaskin (projekt 220031samt att anvisa ytterligare 
180 000 kr från projekt 220030 till projekt 220031. 

Maria Grimstål     Jesper du Rietz
Handläggare       Förvaltningschef
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Utredning

I budgeten för 2019 fanns det avsatt 600 000 kr för inköp av en 
ismaskin till Talavidshallen i Rydaholm. Kommunfullmäktige 
beslutade 2019-09-26 att använda 280 000 kr av dessa för att 
medfinansiera satsningar på ”Sommar i Alandsrydsbacken” 
genom att investera i markarbeten i samband med att damm ska 
utökas och annan markberedning behöver göras. Man bestämde 
då att man skulle skjuta investeringen i ny ismaskin på 
framtiden. Planeringen var att man skulle investera i ett nytt 
batteri till ismaskinen i Talavidshallen för att på så sätt förlänga 
livslängden på den. Det batteribytet har inte genomförts än. 

Nu har möjligheten uppstått att köpa in en begagnad ismaskin 
där alla vitala delar är utbytta. Ismaskinen är dessutom av ett 
bättre märke än den nuvarande, varför det bedöms vara en bra 
affär.  När maskinen levereras kommer den ha genomgått en 
större renovering innefattande:

 Snötransportsystem – omlagring
 Transportband – byte vid behov
 Skovlar på transportband – trasiga byts ut
 Vattensystem – genomgång
 Elmotorer – demonteras och vid behov omlagring
 Reduktionsväxlar – genomgång
 Bromsbelägg – byte
 Vattenfilter, hydrauloljefilter, hydraulolja – byte
 Täckplåtar och huv på snöbehållare – poleras och lackas 

vid behov
 Chassi och kälke (rostfritt stål) - rengöring
 Däck – kontrolleras och bytes vid behov

Kostnaden för ismaskinen är 500 000 kr, vilket ska jämföras 
med en ny som kostar ca 1,2 miljoner kr. Finansieringen av 
aktuell ismaskin kan ske genom att använda de återstående 
320 000 kr ur budgetposten för inköp av ny ismaskin samt att 
omdisponera resterande 180 000 kr från projekt 220030 som 
avser gräsklippare till Finnvedsvallen och där det finns medel 
över. 

Anledningen till att det finns medel över i projekt 22030 är att 
sedan budgeten för inköp av gräsklippare lades har arenaservice 
konstaterat att man behöver en gräsklippare med uppsamlare. 
Den budgeterade gräsklipparen var en cylindergräsklippare, men 

115



TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-02

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr:TU.TU.2019.208

 3 (3)

saknade uppsamlare och man valde då istället att köpa en 
rotorklippare med uppsamlare. Denna visade sig vara billigare 
än budgeterat.
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MOTION: Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid 
vårt reningsverk Pålslund    

Bakgrund 

Rötslam som samlas in av Värnamo kommun "används"/kvittblivs genom att användas för täckning 
av den gamla avfallstippen vid Stomsjö. Mot bakgrund av att slammet är fosforrikt och att fosfor 
både är en ändlig resurs och nödvändig i växtodlingen så vill Miljöpartiet att vårt moderna renings-
verk bygger på ytterligare ett steg för hållbar utveckling av avfallshantering genom pyrolys/biokol 
framställning. Det finns nya direktiv från regeringen med höjda krav på avlägsnandet av läkeme-
delsrester och åter cirkulering av fosfor för att få till ett hållbart kretslopp av fosfor 

Biokol genom pyrolys – modern metod att hantera organiska restprodukter, återvinna fosfor 
och skapa koldioxidsänkor 

Vid pyrolys upphettas avvattnat rötslam under syrebrist, så att endast en liten del av det organiska 
innehållet i materialet förbränns. Vid processen: 

• bildas metan (biogas) som kan användas som energikälla i processen eller anslutas till en 
biogasanläggning 

• elimineras läkemedelsrester, hormonstörande ämnen och mikroplaster 
• avlägsnas vissa tungmetaller 
• skapas biokol - en certifierad fosforrik (10–20% P) restprodukt, i en för växterna lättillgänglig 

form, som direkt kan spridas på åkern. 

Biokol har de senaste åren tilldragit sig stort internationellt intresse inom jordbruk, bioteknik och kli-
matåtgärder. Det är en produkt som bland annat ökar åkerjordens vattenhållande förmåga, minskar 
näringsämnesläckage och ger högre skördar. Biokolet är mycket stabilt och blir kvar oförstört i mar-
ken i flera århundraden och fungerar på så vis även som koldioxidsänka. En win-win situation med 
andra ord! Stockholm Vatten och Avfall har köpt in en liten pyrolys-anläggning för att framställa bio-
kolberikad jord av trädgårdsavfall till stadens trädplanteringar och parker. Även i Lidköping pågår 
biokolsprojekt. Sammantaget ser Miljöpartiet de gröna pyrolys av rötslam som en mycket intressant 
process, med potentiellt stora ekologiska-, ekonomiska- och samhälleliga vinster för en teknik som i 
flera led även gör stor klimatnytta. 

En pyrolysanläggning vid Pålslunds avloppsreningsverk skulle i förlängningen kunna tjäna som in-
spirationskälla för privata aktörer inom jord- och skogsbruk, att av biologiska restprodukter, kommer-
siellt framställa och nyttja biokol och därigenom både skapa sysselsättning och bidra till den energi- 
och klimatomställning vi måste införa för en hållbar framtid 

Vi föreslå  

-  att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa ett pyrolys-steg i 
hantering av rötslam från Pålslunds avloppsreningsverk.  

Värnamo 2020-01-08 

Miljöpartiet de Gröna / Jörgen Skärin 
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Motion - Bilfri Lördag

På flera platsen i Europa, och någonstans i Sverige, har man börjar införa en bilfri dag i 
månaden för att slå ett slag för klimatet, hållbarheten men också friheten för andra än 
bilister att nyttja stadens gator till fullo genom att ta sig fram med skatebord, cykel, 
promenerandes, kollektivtrafik… ja, allt utom med just bilen. 

Socialdemokraterna i Värnamo tycker att det är dags för Värnamo kommun att ansluta sig till 
grannländernas gröna initiativ och införa en bilfri lördag i månaden – förslagsvis från 10:00 – 
18:00. Vi vill, till en början, se en bilfri Värnamo innerstad där endast linjebussar, färdtjänst, 
taxi, utryckningsfordon och bilar med särskilt tillstånd får vistas på gatorna och köra med en 
hastighet upp till 30 km/h. 

Istället ska gång-och-cykel-trafikanter ha förtur och utrymme att använda innerstadens 
gator. Tanken är också att barnen ska få mer utrymme att röra sig på gatorna utan att 
behöva tänka på biltrafiken samtidigt som kommunen bidrar till att hålla nere 
koldioxidutsläppet. 

Därför yrkar vi : 

att Kommunstyrelsen ger berörd nämnd/utskott i uppdrag att ta fram ett 
pilotprojekt ”Bilfri Lördag”, samt 

att Utvärdering av projektet sker efter 6 månader. 

Socialdemokraterna i Värnamo 

genom Azra Muranovic, Håkan Nilsson och Khalid Poricanen

28 januari 2020
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Cykelväg mellan Lanna och Bredaryd.

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

En cykelväg mellan Lanna och Bredaryd. För att unga och gamla kommuninvånare skall kunna cykla trafiksäkert till
aktiviteter och inköp utan att riskera att bli påkörd på den stundtals tätt trafikerade vägen. Även ett led ur
folkhälsosynpunkt samt miljömässiga fördelar.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Namn

Christina Söderlund
Epost

christina.soderlund@edu.gnosjo.se

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

Lanna Kvarn 1
Postnummer

33374
Postort

Bredaryd

 
  

2019-09-04 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=3d5a13d8-f3cc-4e53-bc31-2a4ad2ef35ae


Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

✔

✔

 
  

2019-09-04 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

 

123

https://www.varnamo.se/personuppgifter


124


	Kallelse förstasida
	Val av justerare
	Justeringspersoner 2019 - 2020

	Interpellationer och frågor
	Interpellation Etik och moral till kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C)

	Avgiftstaxa inom hemsjukvården, återremiss
	Beslut KS 2019-12-17
Avgiftstaxa inom hemsjukvården, återremiss
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2019-11-28
Avgiftstaxa inom hemsjukvården
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-11-19
Avgiftstaxa inom hemsjukvården
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut § 143
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse On
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	KFS Avgiftstaxa hemsjukvård  förslag, reviderad inför Kf

	Medborgarinitiativ - Klimatomställning nu: Omställningsplan och koldioxidbudget
	Beslut KS 2019-12-17
Medborgarinitiativ - Klimatomställning nu: Omställningsplan och koldioxidbudget
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse beslut KS
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KS 2019-12-02
Medborgarinitiativ - Klimatomställning nu: Omställningsplan och koldioxidbudget
	Sida 1
	Sida 2

	Medborgarinitiativ-Omställningsplan och koldioxidbudget
	Sida 1
	Sida 2


	Detaljplan för Södra Åminne samhälle
	Beslut KS 2019-12-17
Detaljplan för Södra Åminne samhälle
	Beslut Sbn §  408 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33

	Beslut KS 2019-12-02
Detaljplan för Södra Åminne samhälle - återkallande

	Motion - Minska matsvinnet
	Beslut KS 2019-12-17
Motion - Minska matsvinnet
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN § 93
	Tjänsteskrivelse SN
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Motion -  minska matsvinnet

	Policy för upphandling och inköp, revidering
	Beslut KS 2019-12-17
Policy för upphandling och inköp, revidering
	Beslut Un § 71
	Tjänsteskrivelse Un
	Förslag med ändringar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Medborgarinitiativ- Belysning av broar över gröndalsleden 
	Beslut KS 2020-01-14
Medborgarinitiativ- Belysning av broar över gröndalsleden 
	Beslut TU  § 243
	Tjänsteskrivelse TU 
	Medborgarinitiativ- Belysning av broar över gröndalsleden 
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarinitiativ- Miljöförbättring vid Storån i Forsheda 
	Beslut KS 2020-01-14
Medborgarinitiativ- Miljöförbättring vid Storån i Forsheda 
	Beslut TU § 246
	Tjänsteskrivelse TU 
	Medborgarinitiativ 
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarinitiativ- Utökad belysning i Hjälshammar vid nybyggnation
	Beslut KS 2020-01-14
Medborgarinitiativ- Utökad belysning i Hjälshammar vid nybyggnation
	Beslut Tu § 25
	Tjänsteskrivelse Tu
	Medborgarinitiativ - Utökad belysning i Hjälshammar vid nybyggnation
	Sida 1
	Sida 2


	Nytt VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Herrestad
	Beslut KS 2020-01-14
Nytt VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Herrestad
	Beslut Tu § 253
	Tjänsteskrivelse Tu
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Sida 1
	Sida 2


	Nytt VA-verksamhetsområde för spillvatten i Hamra
	Beslut KS 2020-01-14
Nytt VA-verksamhetsområde för spillvatten i Hamra
	Beslut Tu § 254
	Tjänsteskrivelse Tu
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Bilaga 1
	Bilaga 2

	Omfördelning av investeringsbudget  fritidsavdelningen 
	Beslut KS 2020-01-14
Omfördelning av investeringsbudget  fritidsavdelningen 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut Tu
	Tjänsteskrivelse Tu
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Fyllnadsval
	Fyllnadsval
	Sida 1
	Sida 2

	Fyllnadsval

	Motioner
	Motion - Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid vårt reningsverk Pålslund
	Motion - Bilfri lördag

	Medborgarinitiativ
	Medborgarinitiativ- Cykelväg mellan Lanna och Bredaryd 
	Sida 1
	Sida 2


	Meddelanden 
	Beslut från länsstyrelsen om ny ersättare


