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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.321
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Budgetuppföljningar 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunstyrelsens beslut 21 september 2021, KS § 316, 
ska budgetuppföljningar under 2022 ske per 31 mars, 30 april, 
31 augusti och 31 oktober.  

Tekniska förvaltningen har inkommit med 
budgetuppföljningsrapport per 31 mars 2022.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna redovisningen samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

Annika Rosenqvist Jesper du Rietz 
Enhetschef Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-31   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.76
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Anvisning av medel till projekt Miljöhus till 
kommunens fastigheter, projektnummer 231081 

 

Ärendebeskrivning 

Refererar till projektblad KF 255. 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att möjliggöra 
sortering av avfall från verksamheterna liknande den sortering 
som sker i kommunens hushåll. För att möjliggöra detta behöver 
miljöhus för kärl tillskapas. En inventering har genomförts som 
visar att det finns olika behov av att komplettare fastigheterna 
med miljöhus. Beroende på hur de befintliga förutsättningarna är 
så anpassas storleken på nytt miljöhus. 

Medel för detta finns anslagna i 2022 års investeringsbudget 
med 1 miljon kronor samt 4 miljoner kronor följande två år 2023 
och 2024, totalt 9 miljoner kronor. 

Ett startbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige för att 
medlen ska kunna användas.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt  

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 1 miljon kronor ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt 231081 ”Miljöhus kommunens fastigheter”. 

 

Samuel Skog Stefan Åberg 
Enhetschef drift underhåll Avdelningschef fastighet 
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1                

Projektblad nr KF: KF 255 
Projektblad nr Förvaltning:  
Upprättad den: 2021-03-09, 2022-03-21 
Upprättad av: Samuel Skog 

Miljöhus kommunens fastigheter 

Reviderad den: 2022-03-21 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Projektnr i Ek.system: 231081 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum: 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

Miljöstrategiska frågor:  Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande 
totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens 
funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-
rådgivning.  Ange datum:  

Energi-och klimatrådgivning;  

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

 
               Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att möjliggöra sortering av avfall från verksamheterna lika 

den sortering som sker i kommunens hushåll. För att möjliggöra detta behöver miljöhus för kärl 
tillskapas. En inventering har genomförts som visar att det finns olika behov av att komplettare 
fastigheterna med miljöhus. Beroende på hur de befintliga förutsättningarna är så anpassas 
storleken på nytt miljöhus. 

 
 
 

 

 
 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
 
Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post fört att kunna bygga nya miljöhus efter det behov som 
finns.  
 
Kapitalkostnader samt avskrivningstid inlagd 2022-03-21, SÅ 
 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta: 0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021   
Driftkostnadsjust./år: 0 tkr/år  Investering beslutad    2022 1 000  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 540 tkr/år  Investeringsbudget       2023 4 000  
Avskrivningstid (genomsnitt): 20 år  Investeringsplan               2024 4 000  
Evakueringskostnad: 0 tkr  Investeringsplan           2025   
   Investeringsplan               2026   
Kalkylnivå 0-3: X  Investeringsplan           2027   
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering           9 000  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-12   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.134
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Anvisning av medel för projekt 231052 Utemiljö 
Östboskolan 

 

Ärendebeskrivning 

Referens till projektblad KF 065 

För projektet 231052 Utemiljö Östboskolan (numera 
Expoområdet) har sammanlagt 7 miljoner kronor avsatts.  

Kommunfullmäktige har 31 oktober 2019 beslutat att anvisa 1 
miljon kronor ur 2019 års investeringsbudget. 
Kommunfullmäktige har 17 juni 2020 beslutat att anvisa 4 
miljoner kronor ur 2020 års investeringsbudget.  

Det återstår i 2022 års investeringsbudgeten 2 miljoner kronor 
för projektet. Medlen skulle egentligen ha använts under 2021.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

 att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 2 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt 231052 Utemiljö Östboskolan. 

 

 

Stefan Åberg Jesper du Rietz 
Avdelningschef fastighet Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.155
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Slutredovisning av projektet Ny bassängyta, 
projektnummer 220034 

 

Ärendebeskrivning 

Beställare av projektet 

Tekniska utskottet 

Entreprenadform 

ABK09 Förstudie 

Historik, tider och information  

• Projektstart år 2020 
• Projektslut 2021-04-30 

Ekonomi 

Beslut Tu § 204, 2020                                             500 000 kr 
Beslut Kf § 24, 2021                                                                        -500 000 kr 
 
Kostnader på projektet 2020                                               16 425 kr 
Kostnader på projektet 2021                                                               10 220 kr 
Totala kostnader                                                                                  26 645 kr 
 
Underskott på projektet                                               26 645 kr 
 
Sammanfattning 

Förstudie med tre alternativa lösningar gjordes i samarbete med 
konsultföretaget We Group. Förstudien var en enklare variant främst grundad 
på nyckeltal och erfarenhetsvärden som skulle ligga till grund för ett 
beslutsfattande kring vägvalen med en simhall. 

Projektet återremitteras enligt beslut Kf § 106, 2021-06-23.   

I dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen under förstudien framkom att 
ytterligare utbyggnad av befintlig simhall inte var möjlig med anledning av att 
byggytan skulle bli för stor inom fastigheten. Vissa åtgärder för 
livstidsförlängning har konstaterats och vidtagits under 2021.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.155
  

  

 

 2 (2) 
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av KF248 projekt Ny 
bassängyta med projektnummer 220034 samt 

 
att  underskottet på 26 645 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 

 

Linus Redevall Stefan Åberg 
Projektledare Avdelningschef fastighet 

 

 
 
 

 

9



1                

Projektblad nr KF: KF 248 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den:  
Upprättad av: Johan Arvidsson 
Reviderad den: 2020-03-02 
Projektnr i Ek.system: Nytt projnr 

Ny bassängyta 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska Utskottet Miljö  
Utförare(nämnd): Tekniska Utskottet Energi  

 
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  
 

Under 2019 genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga till mer bassängyta i anslutning 
till befintlig simhall. (se skiss) Baserat på detta räknar vi med att kunna komma fram med en grov estimering 
av kostnad för denna tillbyggnad. I samband med denna behöver vi också göra en fördjupad analys av vad 
som bedöms behöva göras för att förlänga livslängden på existerande simhall/simbassäng. 
Med det resultatet avser vi att göra en projektering för att ta fram en konkret plan för hur denna tillbyggnad 
ska se ut. Denna ska då kunna ligga som underlag för en ev. framtida upphandling. Mer förfinad 
kostnadsestimering ska då också kunna lämnas. 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
 
I utredningen om framtida behov av fritidsanläggningar konstaterades att vi saknar bassängyta i kommunen. 
Beläggningen i nuvarande simhall är oerhört hög, senaste åren haft ca 132 000 besökare/år.  
 
En simhall är central för många intressenter i en kommun, t.ex.: 

- Barn som ska lära sig simma – livsviktigt uppdrag för skolan 
- Barn-ungdomar som vill träna simning och andra färdigheter i vatten 
- Barn/ungdomar som vill leka i vatten 
- Vuxna och seniorer som vill motionssimma 
- Vuxna och seniorer som vill idka fysisk aktivitet i form av t.ex. vattengympa 

 
När det nu är så trångt blir det svåra prioriteringar och många grupper ställs då mot varandra.  
 
Vi behöver prioritera möjligheterna för simundervisning/simträning/motionssim och säkerställande av 
bassängyta för detta.  
 
Genom en inledande förstudie ska vi kartlägga vilka funktioner som ska finnas och hur tillbyggnaden kan ske. 
Hur stor den behöver vara och övergripande hur den tekniska lösningen kan se ut. Vi kommer i detta arbete 
att involvera såväl allmänhet som föreningar som idag använder simhallen/bassängerna. 
Det vi tänker nu är att tillbyggnaden, av besökaren ska uppfattas som en utökning av befintlig simhall, men 
tekniskt kommer den att vara ett helt eget system, som ej påverkar existerande system. För att motivera en 
tillbyggnad behöver vi kunna säkerställa att vi, så långt möjligt, vet ad som krävs i befintlig simbassäng för att 
förlänga dess livslängd ytterligare. 
 
När vi vet detta planerar vi att gå vidare med en detaljerad projektering för att kunna få fram ett färdigt 
underlag som vi kan gå ut på upphandling med. 
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2                

 
 
 
 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Driftskostnad/år:     Budget Utfall 191231 
Längd (m):   Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2019   
Yta (m2):   Investeringsbudget       2020 500  
Antal:   Investeringsbudget         2021   
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:   Investeringsplan               2022 3000  
Avskrivningstid (genomsnitt):   Investeringsplan           2023   
   Investeringsplan               2024   
Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2025   
   Investeringsplan Framtid 25 000  
Bilaga kalkyl: x  Totalinvestering           28 500  
 
Avtal:  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.98
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Slutredovisning av projekt Omklädningsrum 
Norregård, projektnummer 0148_231047 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet Omklädningsrum Norregård är färdigställt och ska 
redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar rivning av 
befintlig omklädningsbyggnad, nybyggnad av servicebyggnad 
på Norregårds idrottsplats innehållande tre omklädningsrum, 
samlingsrum med tillhörande pentry/kiosk, förråd, städ samt 
tekniska utrymmen. Bruttototalarea är 263 kvadratmeter.  

Beställare av projektet 
Fritidsavdelningen 
 
Entreprenadform 
ABT06 (Totalentreprenad) 
ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som 
innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram 
handlingar och ansvarar för att rätt funktion finns, även kallat  
totalentreprenad.  
 
Historik, tider och information  

• Projektstart år 2018 
• Projektslut 2020-03-31 
• Färdigt förfrågningsunderlag 2018-12-18 
• Beställning till Partner Entreprenad i Sverige AB 2019-03-27 
• Byggstart sommaren 2019 
• Slutbesiktning 2020-03-31 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.98
  

  

 

 2 (2) 
 

Ekonomi 
Anvisade medel enligt följande: 
Investeringsbudget 2019, Kf §224                                                  7 500 000 kr 
  
Kostnader 2018     501 805 kr 
Kostnader 2019                                            3 532 185 kr 
Kostnader 2020                                            2 522 854 kr 
Kostnader 2021         1 578 kr 
Totalkostnader                                            6 558 422 kr 
                               
Överskott på projektet                                                                       941 578 kr 
 
Sammanfattning 
Projektet var det första på många år som bedrevs som totalentreprenad 
(ABT06). Byggnaden ritades av fastighetsavdelningen och konsulter var 
behjälpliga med beskrivningar. Den upphandlade entreprenörens anbud var 
cirka 1,5 miljoner lägre än anbudet hos den entreprenör som kom därefter. 
Totalt inkom sju anbud. Byggnaden tillverkades i entreprenörens husfabrik i 
Halmstad. 
Slutresultatet blev en funktionell och estetisk tilltalande byggnad som naturligt 
passar in i omgivningarna mellan Norregårdsparken och fotbollsplanen. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Omklädningsrum Norregård med projektnummer 0148_231047 samt 

 
att  överskottet på 941 578 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 

 

Anders Linusson Stefan Åberg 
Projektledare Avdelningschef fastighet 
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1                

Projektblad nr KF: KF 053 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den: 2015-03-01 
Upprättad av: Claes Karlsson 
Reviderad den: 2018-03-01 
Projektnr i Ek.system:  

Omklädningsbyggnad 
Norregårds fotbollsplan 

Samråd avseende: 
 

Datum: 3/11-9/11 2016 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet (Fritid) Miljö Martina Palm 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet Energi Henrik Davidsson 

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

 
En statusbesiktning är gjord, ombyggnad är inte aktuellt. Bef. byggnad är tekniskt sett förbrukad och bör 
rivas. Behovet av anläggningen med en funktionell servicebyggnad kvarstår dock Tekniska förvaltningen har 
utrett möjligheten att bygga en ny. Byggrätten är inte helt klarlagd och vi söker nu bygglov för att få klarhet i 
den frågan.    
 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Ny internhyra, internhyra för befintlig byggnad avgår 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
 
Norregård fotbollsplan används frekvent och är ett värdefullt tillskott för våra fotbollsföreningar.  En 
servicebyggnad innehållande omklädningsrum med dusch/WC samt funktionärsomklädning och förråd och 
andra serviceutrymmen föreslås i en ny byggnad. Bygglovsfrågan är under utredning. Med den klarlagd 
bedömer vi att igångsättning kan ske relativt omgående.   
 

 
 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Nybyggnadsyta: ca 350 m2    Budget Utfall 171231 
Ombyggnadsyta: - m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2017   
Driftkostnadsjust./år: 90 kkr/år  Investeringsbudget       2018   
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 450 kkr/år  Investeringsbudget          2019 7 500  
Avskrivningstid (genomsnitt): 27 år  Investeringsbudget          2020   
Evakueringskostnad: 0 kkr  Investeringsplan           2021   
   Investeringsplan               2022   
Kalkylnivå 0-3: 2   Investeringsplan           2023   
   Investeringsplan Framtid- 7  
   Totalinvestering                  7 500  
 

Avtal:  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.101
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Slutredovisning av projekt 
Ventilationsombyggnad Hanahöjskolan, 
projektnummer 231058 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet uppstod som ett led i att förbättra Hanahöjskolans invändiga 
arbetsmiljö. Projektets mål bestod i att säkerställa en väl fungerande 
ventilationsanläggning på Hanahöjskolan.   

Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen 
 
Entreprenadform 
ABT06 (Totalentreprenad) 
ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som 
innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar 
fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat 
totalentreprenad. 
 
Historik, tider och information  

• Projektstart år 2019 
• Projektslut 2021 
• Milstolpar: Godkänd förstagångsbesiktning (obligatorisk 

ventilationskontroll) för den nya anläggningen erhölls 2021-06-21 
 
Ekonomi 
Beslut, Tu §9, 2019 Från projekt  
Ventilationsombyggnader, 231014                                           2 000 000 kr 
Beslut, Tu §80, 2020 Från projekt  
Ventilationsombyggnader, 231014                                              350 000 kr 
Totalbudget                                                                                     2 350 000 kr 
 
Kostnader på projektet 2019                                                12 407 kr 
Kostnader på projektet 2020                                                            1 928 319 kr 
Kostnader på projektet 2021                                                               440 061 kr 

 Totala kostnader                                                                              2 380 787 kr 
 
Underskott på projektet                                                30 787 kr 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.101
  

  

 

 2 (2) 
 

Sammanfattning 
Projektet har genomförts etappvis och med fokus att påverka skolverksamheten 
så lite som möjligt. Äldre ventilationsaggregat har bytts ut och befintligt 
kanalsystem sågs över och kompletterades för att öka anläggningens kapacitet 
och säkerställa de luftmängder som lokalerna och verksamheten kräver. 
 
Utöver ventilationstekniska åtgärder har ett nytt fläktrum och ett utvändigt till- 
och frånluftstorn uppförts.   
 
Projektet avslutades med en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK).   
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Ventilationsombyggnad Hanahöjskolan med projektnummer 231058 samt 
 
att  underskottet på 30 787 kronor regleras mot projekt 231014, 

Ventilationsombyggnader. 
 

 

Sebastian Scheler Stefan Åberg 
Projektledare  Avdelningschef fastighet 
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1                

Projektblad nr KF: TU 054 
Projektblad nr Förv.: TU054 
Upprättad den: 2015-02-25 
Upprättad av: Claes Karlsson 
Reviderad den: 2020-03-03 
Projektnr i Ek.system: 231014 (0821) 

Ventilationsombyggnader 
Årligt anslag 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Miljö Se beskrivning 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet Energi Se beskrivning 

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

 
Utvärderas i respektive delprojekt. 
 
 
 
 
 
 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Hyreshöjning motsvarande kapitalkostnaden, driftkostnadsbesparingar 
tillfaller hyresgästen.  

 

 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

 
Behoven av löpande ventilationsombyggnader är stora för att kunna upprätthålla en god inomhusmiljö och 
beräknas på sikt även öka. Kraven på god luftmiljö inomhus ökar samtidigt som ökade energikostnader 
kräver modern energiåtervinning. Myndighetskraven ökar och anläggningarnas prestanda når i vissa fall inte 
upp till de krav som ställs i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen ”OVK” som görs vart 3:e år. 
En underkänd OVK kan inte lämnas dispens för och ett investeringsbehov kan behöva åtgärdas med relativt 
kort framförhållning. En flexibilitet krävs, både Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen 
har enats om att en successiv ökning bör ske vad gäller kommande årens anslag. 
 
Medel har generellt anvisats av TU och projekt har startats upp som ska finansieras eller delfinansieras med 
dessa medel. Återkommer med redovisning i samband med projekt eller årligen till TU. 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall 191231 
Ombyggnadsyta: 0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2019 4729 -2245,0 
Driftkostnadsjust./år: 0 kkr/år  Investeringsbudget          2020 1000  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 160 kkr/år  Investeringsbudget        2021 2000  
Avskrivningstid (genomsnitt): 15 år  Investeringsplan               2022 2000  
Evakueringskostnad: 0 kkr  Investeringsplan           2024 2000  
   Investeringsplan 2025 2000  
Kalkylnivå 0-3: X   Investeringsplan 2026- 2000  
   Investeringsplan Framtid-   
 

Avtal:  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-20   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.97
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Kommunens delfinansiering av Kärda multiarena 

 

Ärendebeskrivning 

Slutrapportering av Kärda Multiarena med efterkalkyl över 
nedlagda kostnader i relation till estimerad förkalkyl. 
Kommunstyrelsen beslutade 10 augusti 2021 att till tekniska 
utskottet anvisa max 312 500 kronor för medfinansiering till 
projekt ”Multiarena i Kärda”.  

Ett villkor när Kärda IF beviljades medfinansiering från 
Värnamo kommun var att Kärda IF skulle återrapportera 
nedlagda kostnader i relation till framtagen förkalkyl. Nedan 
finns denna sammanställning. Den visar att Kärda IF har haft 
kostnader som motsvarar förkalkylen. Alla kostnader är 
verifierade med kvitton, och den ideella tiden är verifierad med 
enkla tidrapporter. 

Funktion Förkalkyl Efterkalkyl 
Plattan Multi floor 20x32m 335kr m2 268 000 274 715 
Belysning 175 000 280 062 
Grävmaskin mm 32 000 13 500 
Asfalt 261 000 346 548 
Staket/nät 25 000 ? 
Basketkorgar 2st 16 238 ? 
Tennisnät/stolpar 10 500 21 247 
Bänkar 20 485 ? 
Utegym 91 768 92 313 
Frisbeegolfbana 60 741 46 579 
Trädäck till utegym, infotavla, skateramper  39 268 45 644 
Linjering 17 500 24 263 
Beachvolleyboll plan 60 000 10 620 
Uppskattad arbetsinsats Ca 500h a 220kr/h 110 000 396 000 
Ej budgeterad materialåtgång 0 34 151 
Totalt 1 187 500 1 585 642 

 

Med ovanstående som underlag anser fritidsavdelningen det 
vara styrkt att Kärda IF haft kostnader som motsvarar 
förkalkylens kostnader.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-20   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.97
  

  

 

 2 (2) 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att anvisa medel, 312 500 kronor 
till tekniska utskottet för den av kommunstyrelsen beslutade 
delfinansiering av Kärda multiarena. 

 

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Avdelningschef fritid Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-08-10   

Justerare  

§ 272 Dnr: KS.2021.322 
 
Medfinansiering projekt ”Multiarena i Kärda” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   till tekniska utskottet anvisa max 312 500 kronor för med 

medfinansiering till projekt ”Multiarena i Kärda” samt 
att   finansiering sker ur kommunstyrelsens medel för 

måluppfyllelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Kärda Idrottsförening ansöker om medfinansiering från 
Värnamo kommun till projektet ”Multiarena i Kärda”. Beräknad 
kostnad för projektet är 1 187 500 kronor. Medfinansiering söks 
från Värnamo kommun med 312 500 kronor. 

 
Enligt ansökan saknas det under vår, sommar och höst naturliga 
möjligheter för spontanidrott och rörelse i Kärda, med fokus på 
barn och unga. På vintern används den aktuella ytan vid 
idrottsplatsen som isbana och i närheten ligger pulkabackar samt 
grillplatser, som lockar både ishockeylag och spontanidrottare 
och familjer från närliggande orter, men främst används ytorna 
av barn och ungdomar från orten. Med ”Multiarena i Kärda” 
skapas dessa möjligheter. 
 
Syftet med att anlägga en multiarena är att uppmuntra till 
spontanidrott där alla kan vara med utan att boka tid. Barn och 
unga får vara fysiska på sina egna villkor och satsningen syftar                                                                
också till en god integration och samhörighet i Kärda med 
omnejd. Kärda IF planerar för att genomföra aktiviteter som 
syftar till att introducera fler i Kärda till spontanaktivitet. 
Projektet består av en multisportyta med nät och integrerade 
mål, beachvolleybollplan, utegym, förbättring av befintliga 
skateramper, discgolfbana, trädäck för ”tonårshäng”. Ytorna ska 
vara väl belysta för att skapa trygghet.  
 
Fritidsavdelningen ser satsningen som mycket intressant. 
Spontanaktivitetsytor möjliggör till möten och fysiska aktiviteter 
för ortens invånare. Befintlig yta används flitigt under vintertid 
för skridskoåkning. Föreningens satsning bedöms uppfylla 
hållbarhetskriteriet genom att minska till utsläpp och använda 
redskap av återvunnet material. God belysning på multiarenan 
bedöms också vara trygghetsskapande. Föreningen har ansökt 
om, och beviljats, bidrag från olika finansiärer, vilket ses som 
mycket positivt.  
 
 
                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-08-10   

Justerare  

Ks § 272 (forts) 
 
Projektet bedöms ha goda möjligheter att beviljas bidrag från 
Allmänna arvsfonden, varför fritidsavdelningen gör 
bedömningen att en ansökan dit bör göras. En handläggningstid 
på sju månader är inte lång tid för ett så pass omfattande projekt. 
Allmänna arvsfonden beviljar medel med upp till 70 % av 
beräknad kostnad, i aktuellt fall upp till drygt 800 000 kronor. 
Detta skulle innebära att projektet kan utökas med den planerade 
renoveringen av boulebanan och även med bänkar och varken 
Kärda IF eller Värnamo kommun skulle behöva skjuta till någon 
finansiering. Det projektet tappar i tid är att multiarenan då inte 
blir klar förrän till nästa sommar. 
 
Kommer Kärda IF och Värnamo kommun fram till att man ändå 
ska gå vidare i projektet utan denna finansiering anser tekniska 
förvaltningen att tillförandet av spontanaktivitetsyta och det 
lokala engagemanget är så starkt att förvaltningen står bakom 
dylikt beslut. Det kan dock uppfattas som prejudicerande för 
andra föreningar och orter att inte behöva söka möjliga 
finansieringar innan beslut om bidrag från kommunen fattas. 
Tekniska förvaltningen ser detta som central strategi för att få 
största möjliga effekt av det kommunala bidraget.  
 
Det finns ett par frågor som tekniska förvaltningen inte haft 
möjlighet att säkerställa lösningen på, när det gäller 
kvalitetssäkring och besiktning av anläggningen. Då                                                 
anläggningen uppförs på Värnamo kommuns mark behöver 
ansvarsförhållanden för kvalitet och besiktning av anläggningen 
redas ut. En dialog med Kärda IF behöver snarast inledas, 
baserat på expertinformation kring hur man kan/bör gå vidare. 
Vidare finns det en osäkerhet kring årliga medel för tillsyn, 
skötsel och underhåll av anläggningen. Även här behöver 
tekniska förvaltningen inleda en förhandling med Kärda IF om 
ansvar, utförande och kostnad för detta. Resultatet av denna 
förhandling behöver vara kostnadsneutralt för tekniska 
förvaltningen. 
 
Sammantaget är detta ett projekt tekniska förvaltningen ser 
positivt på. Projektplan behöver klarläggas för att säkerställa den 
kommunala satsningen, anläggningens kvalitet och fortlevnad 
behöver säkerställas, medel bör sökas från Allmänna arvsfonden 
av Kärda IF och slutligen kan det finnas en styrka i ett snart 
beslut som bygger på etappvis utbyggnad med start i början av 
sommaren. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 8 juni 2021, § 242 
att   överlämna ärendet till tekniska utskottet för handläggning. 
 
                                                                                      Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-08-10   

Justerare  

 
Ks § 272 (forts) 
 
Tekniska utskottet beslutade 15 juni 2021, § 130 
att   föreslå kommunstyrelsen att anvisa medel till tekniska 

utskottet för medfinansiering till projekt ”Multiarena i 
Kärda” om totalt 312 500 kronor,  

att   bidragsbeloppet justeras nedåt om den totala kostnaden blir  
lägre än nuvarande budget, så att kommunen bistår med  
proportionerligt lika stor andel samt  

att   ge uppdrag till tekniska förvaltningen att fullfölja dialog 
med Kärda IF för att säkerställa projektplan för beslut om 
bidrag för investeringen samt för att klarlägga former för, 
och finansiering av, ambitionsnivå, besiktning, drift, skötsel 
och underhåll för anläggningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska utskottet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-01   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.412
  

  

 

 1 (3) 
 

 

Drift av Kärda Multiarena – ambition och 
finansiering 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Kärda IF beviljades medfinansiering från 
Värnamo kommun, vid etablering av multiarenan i Kärda fick 
fritidsavdelningen och Kärda IF i uppdrag av tekniska utskottet 
att klarlägga former för, och finansiering av, ambitionsnivå, 
besiktning, drift, skötsel och underhåll för anläggningen, se 
bilaga.  

Generellt behöver förvaltningen förhålla sig till system för 
ambitionsnivå och ansvar för skötsel av kommunens 
spontanaktivitetsytor och anläggningar som utvecklas och 
existerar i samverkan mellan kommunen och olika föreningar. 
Systemet som förvaltningen inarbetar för tillsyn, skötsel och 
besiktning baseras på: 
- Fritidsavdelningens uppdrag 
- Specifikt för spontanaktivitetsytor: 

o Besökarna ska få en positiv upplevelse av sitt besök 
o Anläggningen ska vara säker 
o Öka områdets attraktivitet 
o Motivera och stimulera till spontanaktivitet 
o Minimera allmänhetens upplevelse av brister i 

underhåll av multiarenan 

Modell väljs som bäst svarar mot ambitionsnivå och rationalitet. 
Principiella modeller är: 

A. Kommunen har hela ansvaret för anläggningen och sköter 
den med egen personal och står därmed för hela 
driftskostnaden. 

B. Föreningen och kommunen sköter gemensamt området,  
där föreningen får ett visst ekonomiskt driftsbidrag. 

• Baseras på ett tydligt driftsavtal som reglerar 
ansvar och vem som gör vad. 

• Kommunen besiktigar och kvalitetssäkrar och 
stödjer aktiviteter i området. 

C. Föreningen har ansvar för hela anläggningen och sköter 
området med ett visst ekonomiskt driftsbidrag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-01   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.412
  

  

 

 2 (3) 
 

D. Föreningen har hela ansvaret för anläggningen inklusive 
driftskostnader. Detta regleras i avtal. 

 
Fritidsavdelningen anser att alternativ B bäst svarar upp mot den 
ambitionsnivå som fritidsavdelningen förespråkar att Värnamo 
kommun ska ha vid kommunens spontanaktivitetsytor.  
Baserat på den har skötselplan tagits fram med angivande av 
vem som ska göra vad och när, samt beräkning av tidsåtgång 
och resursåtgång. Denna beräkning redovisas i förkortad version 
nedan:  

 

Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningen att 37 300 kronor 
erfordras för skötsel av anläggningen i Kärda. Kostnaden bygger 
på att föreningen tar ansvar för viss skötsel och att 
fritidsavdelningen tar ansvar för säkerhet, del av skötsel med 
mera. Kostnaden beskrivs i tabellen ovan men eftersom ansvar 
och avtal kan revideras över tiden bör dessa medel bör tillföras 
till förvaltningen i sin helhet utan förbehåll. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-01   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.412
  

  

 

 3 (3) 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att anvisa medel till tekniska 
förvaltningen för finansiering av underhåll av Kärda 
multiarena på totalt 37 300 kronor för 2022,  

att  föreslå kommunstyrelsen att hänskjuta finansieringen av 
driften, 37 300 kronor årligen, av Kärda multiarena från och 
med 2023 till budgetberedningen samt 

att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att skriva ett 
skötselavtal med Kärda IF, med stöd av 
finansieringsbesluten från kommunstyrelsen, som reglerar 
respektive parts åtaganden, baserat på ovanstående och 
skötselplan.  

 

 

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Avdelningschef fritid Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-06-15   

Justerare  

§ 130 Dnr: TU.2021.97 
 
Medfinansiering till projekt "Multiarena i Kärda" 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att anvisa medel till tekniska 

utskottet för medfinansiering till projekt ”Multiarena i 
Kärda” om totalt 312 500 kronor,  

att  bidragsbeloppet justeras nedåt om den totala kostnaden blir  
lägre än nuvarande budget, så att kommunen bistår med  
proportionerligt lika stor andel samt  

att  ge uppdrag till tekniska förvaltningen att fullfölja dialog 
med Kärda IF för att säkerställa projektplan för beslut om 
bidrag för investeringen samt för att klarlägga former för, 
och finansiering av, ambitionsnivå, besiktning, drift, skötsel 
och underhåll för anläggningen. 

    
  
Ärendebeskrivning 
Kärda Idrottsförening ansöker om medfinansiering från 
Värnamo kommun till projektet ”Multiarena i Kärda”. Beräknad 
kostnad för projektet är 1 187 500 kronor. Finansieringen ser ut 
enligt nedan. Medfinansiering söks från Värnamo kommun med 
312 500 kronor. 
 

 
 
Enligt ansökan saknas det under vår, sommar och höst naturliga 
möjligheter för spontanidrott och rörelse i Kärda, med fokus på 
barn och unga. På vintern används den aktuella ytan vid 
idrottsplatsen som isbana och i närheten ligger pulkabackar samt 
grillplatser, som lockar både ishockeylag och spontanidrottare 
och familjer från närliggande orter, men främst används ytorna 
av barn och ungdomar från orten. Med ”Multiarena i Kärda” 
skapas dessa möjligheter. 
 
Syftet med att anlägga en multiarena är att uppmuntra till 
spontanidrott där alla kan vara med utan att boka tid. Barn och 
unga får vara fysiska på sina egna villkor och satsningen syftar  
 
                                                                                     Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-06-15   

Justerare  

TU § 130 (forts.) 
 
också till en god integration och samhörighet i Kärda med 
omnejd. Kärda IF planerar för att genomföra aktiviteter som 
syftar till att introducera fler i Kärda till spontanaktivitet. Planer 
finns på att komplettera satsningen med en renoverad boulebana 
och även placera bänkar och bord i området. Det skulle då 
bredda målgruppen ytterligare. Multiarenan förväntas bli en 
naturlig samlingspunkt i Kärda där alla känner sig välkomna till 
spontanaktivitet på sina villkor. Satsningen beräknas också bidra 
till minskade utsläpp då utövarna kan aktivera sig på 
hemmaplan. Delar av redskapen ska byggas av återvunnet och 
naturliga material. Projektet består av en multisportyta med nät 
och integrerade mål, beachvolleybollplan, utegym, förbättring 
av befintliga skateramper, discgolfbana, trädäck för 
”tonårshäng”. Ytorna ska vara väl belysta för att skapa trygghet.  
 
Fritidsavdelningen ser satsningen som mycket intressant. 
Spontanaktivitetsytor möjliggör till möten och fysiska aktiviteter 
för ortens invånare. Befintlig yta används flitigt under vintertid 
för skridskoåkning. Föreningens satsning bedöms uppfylla 
hållbarhetskriteriet genom att minska till utsläpp och använda 
redskap av återvunnet material. God belysning på multiarenan 
bedöms också vara trygghetsskapande. Föreningen har ansökt 
om, och beviljats, bidrag från olika finansiärer, vilket ses som 
mycket positivt.  
 
Projektet bedöms ha goda möjligheter att beviljas bidrag från 
Allmänna arvsfonden, varför fritidsavdelningen gör 
bedömningen att en ansökan dit bör göras. En handläggningstid 
på sju månader är inte lång tid för ett så pass omfattande projekt. 
Allmänna arvsfonden beviljar medel med upp till 70 % av 
beräknad kostnad, i aktuellt fall upp till drygt 800 000 kronor. 
Detta skulle innebära att projektet kan utökas med den planerade 
renoveringen av boulebanan och även med bänkar och varken 
Kärda IF eller Värnamo kommun skulle behöva skjuta till någon 
finansiering. Det projektet tappar i tid är att multiarenan då inte 
blir klar förrän till nästa sommar. 
 
Kommer Kärda IF och Värnamo kommun fram till att man ändå 
ska gå vidare i projektet utan denna finansiering anser tekniska 
förvaltningen att tillförandet av spontanaktivitetsyta och det 
lokala engagemanget är så starkt att förvaltningen står bakom 
dylikt beslut. Det kan dock uppfattas som prejudicerande för 
andra föreningar och orter att inte behöva söka möjliga 
finansieringar innan beslut om bidrag från kommunen fattas. 
Tekniska förvaltningen ser detta som central strategi för att få 
största möjliga effekt av det kommunala bidraget.  
 
                                                                               Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-06-15   

Justerare  

TU § 130 (forts.) 
 
Det finns ett par frågor som tekniska förvaltningen inte haft 
möjlighet att säkerställa lösningen på, när det gäller 
kvalitetssäkring och besiktning av anläggningen. Då                                                 
anläggningen uppförs på Värnamo kommuns mark behöver 
ansvarsförhållanden för kvalitet och besiktning av anläggningen 
redas ut. En dialog med Kärda IF behöver snarast inledas, 
baserat på expertinformation kring hur man kan/bör gå vidare. 
Vidare finns det en osäkerhet kring årliga medel för tillsyn, 
skötsel och underhåll av anläggningen. Även här behöver 
tekniska förvaltningen inleda en förhandling med Kärda IF om 
ansvar, utförande och kostnad för detta. Resultatet av denna 
förhandling behöver vara kostnadsneutralt för tekniska 
förvaltningen. 
 
Sammantaget är detta ett projekt tekniska förvaltningen ser 
positivt på. Projektplan behöver klarläggas för att säkerställa den 
kommunala satsningen, anläggningens kvalitet och fortlevnad 
behöver säkerställas, medel bör sökas från Allmänna arvsfonden 
av Kärda IF och slutligen kan det finnas en styrka i ett snart 
beslut som bygger på etappvis utbyggnad med start i början av 
sommaren. 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet 
att  föreslå kommunstyrelsen att anvisa medel till tekniska 

utskottet för medfinansiering till projekt ”Multiarena i 
Kärda” om totalt 312 500 kronor,  

att  bidragsbeloppet justeras nedåt om den totala kostnaden blir  
lägre än nuvarande budget, så att kommunen bistår med  
proportionerligt lika stor andel samt  

att  ge uppdrag till tekniska förvaltningen att fullfölja dialog 
med Kärda IF för att säkerställa projektplan för beslut om 
bidrag för investeringen samt för att klarlägga former för, 
och finansiering av, ambitionsnivå, besiktning, drift, skötsel 
och underhåll för anläggningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kärda IF 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-13   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.135
  

  

 

 1 (1) 
 

Värnamo Atletklubb ansökan om extra bidrag 

Ärendebeskrivning 

Värnamo Atletklubb ansöker om extra bidrag till en domarlicens 
och en styrkelyftsstång. Beräknad kostnad är 13 195 kronor och 
sökt bidragsbelopp är 13 195 kronor.  

Föreningen skriver i sin ansökan att de vill bredda sin 
verksamhet och öka sitt medlemsantal genom att även satsa på 
styrkelyft. I dagsläget har föreningen enbart tyngdlyft som gren 
och genom att utöka sin verksamhet med styrkelyft tror de på att 
fler kan hitta till föreningen. 

Föreningen skriver vidare att det som behövs för styrkelyft är en 
godkänd styrkelyftsstång, en domarlicens samt licens för varje 
medlem som föreningen själva kommer att stå för. 

Värnamo Atletklubb har barn- och ungdomsverksamhet om än 
en liten sådan. Fritidsavdelningen anser att det är viktigt att 
föreningen försöker bredda sin verksamhet för att få fler 
medlemmar och aktiviteter. 

Fritidsavdelningen gör bedömningen att det är rimligt att bevilja 
bidrag till styrkelyftsstången då den kommer att användas direkt 
i verksamheten och skapar ökad aktivitet. Fritidsavdelningen 
anser att föreningen kan söka ledarutbildningsbidrag för 
domarlicensen och att det inte uppfyller kriterierna för extra 
bidrag. Beräknad kostnad för styrkelyftsstången är 12 695 kr. 
Fritidsavdelningen bedömer att 75% av kostnaden för 
styrkelyftsstången är en rimlig summa att bevilja. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja Värnamo Atletklubb extra bidrag till 
styrkelyftsstången med maximalt 9 521 kronor. 

 

Nickie King Johan Arvidsson 
Handläggare Avdelningschef fritid 
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Värnamo Brukshundklubb ansökan om extra 
bidrag 

Ärendebeskrivning 

Värnamo Brukshundklubb ansöker om bidrag till grusning av en 
uppställningsyta. Kostnaden för grusningen är enligt ansökan  
57 500 kronor varav föreningen ansöker om 57 500 kronor. 

Föreningen uppger i sin ansökan att ytan är belägen på andra 
sidan vägen från brukshundklubbens anläggning och ska 
användas som parkering vid större arrangemang. Föreningen 
skriver vidare att utökning av ytan hittills har kostat dem 52 000 
kronor och att de nu söker bidrag för en slityta av grus på de 
utjämnade massorna. Föreningen nämner att även 
Värnamobygdens Ryttarförening är i behov av mer 
uppställningsytor vid större tävlingar.  

Fritidsavdelningen konstaterar att Värnamo Brukshundklubb har 
verksamhet för barn och unga, verksamheten är dock inte så 
stor. Fritidsavdelningen anser att uppställningsytan inte kommer 
att gynna föreningens barn- och ungdomsverksamhet då den 
tilltänkta uppställningsytan främst kommer att användas vid 
större tävlingsarrangemang.  

Fritidsavdelningen anser därför att det inte är rimligt att bevilja 
föreningen bidrag för grusning av uppställningsytan. 
Fritidsavdelningen föreslår att föreningen inte ska beviljas extra 
bidrag till grusning av uppställningsyta. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  avslå Värnamo Brukshundklubbs ansökan om extra bidrag 
till grusning av uppställningsyta. 

 

Nickie King Johan Arvidsson 
Handläggare Avdelningschef fritid 
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Värnamo Martial Arts Center ansökan om extra 
bidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo Martial Arts Center ansöker om bidrag för att 
kompensera för underskott 2020 och 2021. Underskottet uppgår 
enligt ansökan till 85 141 kronor varav föreningen ansöker om 
85 141 kronor. 

Föreningen uppger i sin ansökan att de har ett underskott efter 
det att föreningens föreningsbidrag granskades 2020 och de då 
blev återbetalningsskyldiga för aktiviteter de fått bidrag för men 
inte kunde visa underlag för. Det i kombination med pandemin, 
uppger föreningen, har bidragit till underskottet på 85 141 
kronor. Riktlinjerna säger att extra bidrag kan sökas för större 
investeringar, lokal-/anläggningsutökning, renovering, projekt 
och för viss inventarieanskaffning och att ansökan om extra 
bidrag skall vara inlämnad och behandlad av tekniska utskottet 
före det att arbetet eller anskaffningen påbörjats. 

Fritidsavdelningen konstaterar att Värnamo Martial Arts Center 
ansökan om extra bidrag för underskott under åren 2020 och 
2021 inte uppfyller kriterierna. 

Föreningen sköter idag sin närvarorapportering i ett digitalt 
system och får ett årligt grundbidrag, aktivitetsbidrag samt 
lokalbidrag. 

Fritidsavdelningen anser därför att det inte är rimligt att bevilja 
föreningen extra bidrag för underskott. Fritidsavdelningen 
föreslår därför att föreningen inte ska beviljas extra bidrag till 
det underskott de uppger att föreningen har haft under 2020 och 
2021. 
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  avslå Värnamo Martial Arts Centers ansökan om extra 
bidrag till underskott. 

 

Nickie King Johan Arvidsson 
Handläggare Avdelningschef fritid 
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Värnamo Skytteförening ansökan om extra bidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo skytteförening ansöker om extra bidrag till ett nytt kök 
och ommålning i deras klubbstuga i Källäng. Kostnaderna för 
projektet är beräknade till 56 731 kronor och sökt bidragsbelopp 
är 44 731 kronor. 

Föreningen skriver i sin ansökan att de under 2021 gjorde en 
större satsning på sin utomhusanläggning och att de investerade 
i en luftvärmepump för att kunna nyttja klubbstugan även under 
vinterhalvåret. Föreningen uppger att de även drog om elen i 
stugan och försåg hela anläggningen med jordade uttag och 
jordfelsbrytare. Med de här satsningarna ser föreningen att 
nyttjandet av klubbstugan har ökat och de vill fortsätta att 
förbättra den. 

Föreningen uppger att det idag finns ett gammalt kök som inte är 
ändamålsenligt med dagens mått. Värnamo Skytteförening vill 
därför bygga ett nytt kök samt måla om andra utrymmen i 
lokalen. 

Föreningen får ett årligt anläggningsbidrag på 14 700 kronor för 
sin verksamhetslokal. Anläggningsbidraget är avsett att 
användas till drift, men även årligt underhåll av anläggningen. 

Fritidsavdelningen gör bedömningen att föreningen fortsätter att 
göra en viktig satsning för att möjliggöra aktiviteter i högre 
utsträckning. Fritidsavdelningen anser att det är rimligt att 
bevilja bidrag till köket, men inte målning av övriga ytor då 
kostnaden för det anses ska kunna tas av anläggningsbidraget.  

Föreslagen summa att bevilja är 20 000 kronor, vilket är hälften 
av kostnaden för köket.  
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja Värnamo Skytteförening extra bidrag med maximalt 
20 000 kronor till nybyggnation av kök i föreningens 
klubbstuga i Källäng. 

 

Nickie King Johan Arvidsson 
Handläggare Avdelningschef fritid 
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OK Stigen ansökan om extra bidrag 

 

Ärendebeskrivning 

OK Stigen ansöker om bidrag för ritning av kartor i Borgen. 
Kostnaderna uppgår enligt ansökan till 123 542 kronor varav 
föreningen ansöker om 54 000 kronor. 

Föreningen uppger i sin ansökan att de har fått rita nya kartor i 
Borgen under 2020 och 2021 och att det är de kartorna som de 
nu söker extra bidrag för. Som en bidragsberättigad barn- och 
ungdomsföreningen har OK Stigen rätt till ett årligt 
anläggningsbidrag till ritning av kartor på 54 000 kronor vilket 
de missade att ansöka om 2021. I riktlinjerna för extra bidrag 
står det att ansökan om extra bidrag skall vara inlämnad och 
behandlad av tekniska utskottet före det att arbetet eller 
anskaffningen påbörjats. 

Fritidsavdelningen konstaterar att OK Stigen har kommit in med 
sin ansökan efter det att kartorna har ritats och att föreningen 
redan erhåller ett årligt anläggningsbidrag om 54 000 kronor om 
föreningen lämnar in ansökan för det. Föreningen har 
verksamhet för barn och unga och är därmed bidragsberättigad. 
Fritidsavdelningen anser att föreningen redan får bidrag för 
dessa kostnader och att det därmed inte är rimligt att bevilja 
föreningen extra bidrag för ritning av kartor. Ansökan om 
anläggningsbidrag 2021 kom dock in alldeles för sent, vilket 
gjorde att föreningen inte fick något anläggningsbidrag det året. 
Fritidsavdelningen föreslår att föreningen inte ska beviljas extra 
bidrag till ritning av kartor. 
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  avslå OK Stigens ansökan om extra bidrag till ritning av 
kartor. 

 

Nickie King Johan Arvidsson 
Handläggare Avdelningschef fritid 
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Övrig information från förvaltningen 

 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschefen fritid dialog om: 
 Förändrat stödsystem för fritidssektorn 
 Uppmärksammande av goda insatser i föreningslivet  

Enhetschef simhallen ger kort information om verksamheten. 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen.  

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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