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Styrelse/Nämnd: Kommunfullmäktige 

Dag, tid: 2022-06-22, kl. 14:00 

Plats: Kommunfullmäktige  

Övrigt: Sammanträdet avbryts för fika ca kl. 16.00 och ca kl. 18.30 
 
Samtliga budgethandlingar finns på https://kommun.varnamo.se/budget2023 
 
Meddelande om vem som ska tjänstgöra ska snarast lämnas till kommunkansliet 
genom att skicka e-post till elin.alteborg@varnamo.se 

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Beslutsärenden 
1 Val av justerare  3 

2 Interpellationer och frågor   

3 Verksamhets- och driftbudget 2023 samt 
verksamhets- och driftbudgetplan 2024-2025 

KS.2022.37 4 - 129 

4 Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024-
2027 

KS.2022.38 130 - 225 

5 Beslut om låneram 2023 KS.2022.289 226 - 230 

6 Förlängning av köpeavtal för Stensnäs Bygg AB KS.2022.237 231 - 236 

7 Miljöhus till kommunens fastigheter KS.2022.246 237 - 240 

8 Upphävande av Arbetsmiljöpolicy KS.2019.272 241 - 246 

9 Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare KS.2022.110 247 - 262 

10 Upphävande av policy heltid som norm KS.2021.294 263 - 269 

11 Upphävande av Policy mot hot och  våld mot 
förtroendevalda och anställda i Värnamo kommun 
samt Allmänna riktlinjer för att möta hot och våld i 
verksamheterna inom Värnamo kommun 

KS.2022.241 270 - 271 

12 Anvisning av medel för projekt 231052 Utemiljö 
”Östboskolan” 

KS.2019.512 272 - 275 

13 Fördjupad översiktsplan Värnamo stad KS.2020.591 276 - 602 
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14 Policy för visselblåsning KS.2022.290 603 - 611 

15 Förvärv av Helmershus 5:16 KS.2022.319 612 - 647 

16 Motion- Vindskydd/värmestuga KS.2022.278 648 

17 Medborgarinitiativ - Äventyrsbad till Värnamo KS.2022.303 649 - 650 

18 Fyllnadsval   

19 Meddelanden Kf 2022-06-22 KS.2022.320 651 - 667 

20 Revisionens budget 2023 KS.2022.342 668 

21 Övriga ärenden   

 
 

Camilla Rinaldo Miller 
Ordförande 

Elin Alteborg  
Sekreterare 
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FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER – 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022 
 
 
KF Justeringspersoner Dag för justering 
27/1 Hans-Göran Johansson (C) och Susanne Andersson (S) 2/2 

24/2 Eva Eriksson (C) och Anette Myrvold (S)                2/3 

31/3 Håkan Johanson (KD) och Linda Svensson (V)                              6/4 

28/4 Gunnar Crona (KD) och Tobias Pettersson (M) 4/5 

25/5 Runar Eldebo (L) och Åke Wilhelmsson (S) 1/6 

22/6 Stig Claesson (KD) och Jan Cherek (SD) 29/6 

25/8 Marie Skogefors (L) och Bo Karlsson (SD) 31/8 

29/9 Terje Freij (M) och Anders Jansson (S) 5/10 

27/10   

24/11   

15/12   

 
 
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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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 211 Dnr: KS.2022.37 
 
Verksamhets- och driftbudget 2023 samt 
verksamhets- och driftbudgetplan 2024-2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   fastställa verksamhets- och driftbudget för 2023 med 

verksamhets- och driftbudgetplan 2023–2025 enligt 
Alliansens budgetförslag daterat 2022-05-24,  

att   uppdra åt samtliga nämnder att senast 2022-10-30 göra en 
översyn av upprättad verksamhetsplan utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om antagen verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt plan 2024–2025 

att   tilldela respektive nämnd ett totalanslag för 
nettodriftskostnader 2023 som nämnden själv äger fördela 
till de verksamheter man ansvarar för, 

att   vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen 
samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna 
styrdokument beaktas,  

att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram metod för 
fördelning av central pott prisökningar till nämnder och 
utskott, redovisning till kommunstyrelsen senast 2022-12-
31, 

att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för 
utformning av ett strategiskt uppdrag avseende Värnamo 
kommun som en fortsatt attraktiv arbetsgivare – där både 
arbetsmiljö och kompetensförsörjning beaktas, redovisning 
till kommunstyrelsen senast 2022-12-31, 

att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för 
utformning av ett strategiskt uppdrag avseende folkhälsa 
och social hållbarhet i Värnamo kommun. I uppdraget 
omfattas bland annat samordning av nära vård, tidiga 
samordnade insatser, hälsosam uppväxt i Värnamo och 
ungdomscoacher, redovisning till kommunstyrelsen senast 
2022-12-31  

att   fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2023 
till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande 
till 2022.  

 
  Reservationer 
Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S),  
Bo Svedberg (S) och Anders Jansson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Azra Muranovics (S). 
 
Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.  
  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

     
Ks § 211 (forts) 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025 ska fastställas. 
 
Alliansen har överlämnat ett förslag till verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2024–2025. 
 
Socialdemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2024–2025. 
 
Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
 
Miljöpartiet har överlämnat förslag till förslag till verksamhets- 
och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 
2024–2025. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 7 juni 2022. 

 
 

Yrkanden 
Mikael Karlsson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
 
Azra Muranovic (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag 
till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025.   
 
Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag 
till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
 
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
 
 
Beslutsordning 
Ordföranden fastställer Mikael Karlssons (C) yrkande som 
huvudförslag.  
 
    Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

Ks § 211 (forts) 
 
Ordföranden ställer Azra Muranovics (S), Jan Chereks (SD) och 
Jörgen Skärins (MP) yrkanden mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen 
utser Azra Muranovics (S) yrkande som motförslag. 
 
Ordföranden ställer Azra Muranovics (S) yrkande mot Mikael 
Karlssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Mikael Karlssons (C) yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Utfall

2021-11-01            

34 651 +152 +228 +165

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 644 34 803 35 031 35 196

Årsbudget Budget % av Plan Plan
Belopp i tkr 2022 2023  budget 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd 903 791 926 939 43,9% 928 657 928 210

Omsorgsnämnd 634 297 654 675 31,0% 661 722 659 954

Medborgarnämnd 153 623 157 747 7,5% 155 561 155 590

Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 92 926 99 859 4,7% 99 902 99 545

Samhällsbyggnadsnämnd 61 402 62 844 3,0% 62 861 62 878

Kulturnämnd 32 579 34 063 1,6% 34 218 33 623

Servicenämnd 40 818 44 085 2,1% 44 777 45 717

Upphandlingsnämnd 457 470 0,0% 483 496

Överförmyndare 2 255 2 321 0,1% 2 387 2 453

Kommunstyrelse - Campus 22 517 23 573 1,1% 23 407 23 241

Kommunstyrelse - Klf 97 113 100 969 4,8% 99 497 100 027

Kommunens revisorer,

Fastställs av kommunfullmäktige 220622 1 620 1 639 0,1% 1 658 1 677

Summa nämnder 2 043 398 2 109 184 100,0% 2 115 130 2 113 411

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 158 158 1 158

Centrala medel

(utfördelas till verksamheterna) 28 200 38 050 54 400 78 400

Centrala lönemedel

(utfördelas till verksamheterna) 31 152 50 000 102 000 155 000

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0

Pensioner 44 018 80 460 76 928 59 696

Kapitaltjänstintäkter -159 472 -160 246 -174 476 -200 796 

Verksamhetens nettokostn exkl 

avskrivningar 1 988 454 2 117 606 2 174 140 2 206 869

Avskrivningar/nedskrivningar 145 900 154 400 180 800 200 100

Verksamhetens nettokostnader 2 134 354 2 272 006 2 354 940 2 406 969

Årsbudget Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens nettokostnad (omvänt 

tecken) -2 134 354 -2 272 006 -2 354 940 -2 406 969 

Skatteintäkter 1 805 400 1 892 141 1 961 991 2 032 079

Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 

fastighetsavgift 420 952 441 652 457 333 459 214

Finansiella intäkter 10 250 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader -6 617 -15 140 -24 352 -30 791 

ÅRETS RESULTAT 95 631 58 797 54 282 67 883

Resultat i % av skatter/gen.stb 4,3% 2,5% 2,2% 2,7%

DRIFTBUDGET 2023-2025

1(16) 2022-05-24

13



Belopp i tkr 2023 2024 2025

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 2 000 2 000 2 000 KS

Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder 

som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 

övergripande mål uppnås). KS

Medel till verksamhets- och kompetensutveckling. Medel beviljas 

av KS för endast ett år i taget och avser begränsade projekt.

5 000 5 000 5 000 KS

Medel anslagna för prisökningar
20 000 20 000 20 000 KS

Medel för hantering ändrade riktlinjer statsbidrag lärarlönelyftet

3 450 6 900 6 900 KS

Medel för folkhälsa och social hållbarhet. Fördelas till berörd 

nämnd/utskott uitfrån utredning.

1 400 2 200 2 200 KS

Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna 

lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd  

nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut 

tas av kommunstyrelsen. 6 000 18 000 42 000  KS

Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation 

av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 200 300 300 KLF

Hyresintäkter Finnvedsvallen, dispenstid -1 000 -1 000 0 KS

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF

Kundförluster 500 500 500 KLF

Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 100 100 100 KLF

SUMMA KOSTNADER 38 208 54 558 79 558

Central lönepott (inkl strukturförändringar och 

åtgärder osakliga löneskillnader) 50 000 102 000 155 000 KLF

SUMMA KOSTNADER 50 000 102 000 155 000

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 

anställda 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 383 313 391 746 400 364

AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-

KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 123 126 128

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 311 1 340 1 369

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 343 351 358

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -385 090 -393 562 -402 220 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025

2(16)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Pensioner 
(enligt särskild beräkning av Skandia per 20220331)

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -148 434 -137 606 -131 219 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 37 035 25 903 17 995

Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-

pålägg) 8 985 6 284 4 366

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-

pålägg) 82 419 84 837 87 605

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 

ålderspension (täcks av PO-pålägg) 19 995 20 581 21 253

Ökade pensionskostnader nytt avtal och parametrar 42 337 37 225 18 820

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 684 895 1 130

Utbetalningar - intjänat SAP 0 0 0

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 1 134 1 178 1 183

Utbetalningar  - intjänat före 1998 24 693 25 165 25 658

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) -314 -269 -558 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 

och förändrad avsättning 6 355 6 543 6 650

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 

särskild löneskatt 4 000 4 500 5 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 

utöver beräkning från Skandia 970 1 092 1 213

Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 

handläggning av individuella val och utbetalningar) 600 600 600

SUMMA KOSTNADER 80 460 76 928 59 696

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 

finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 

kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, 

till 1,25 % under planperioden. -63 010 -63 010 -63 010 

Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -58 100 -58 100 -58 100 

Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -3 636 -14 466 -37 686 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -27 400 -30 500 -33 600 

Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,25%, 

enl SKR:s rekommendation för internränta) -10 100 -10 400 -10 400 

Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och 

anläggningsavgifter m m  (1,25%, enl SKR:s 

rekommendation för internränta) 2 000 2 000 2 000

SUMMA INTÄKTER -160 246 -174 476 -200 796 

Summa övrig verksamhet under Finansiering 8 422 59 010 93 458

3(16)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -123 000 -145 300 -161 500 

Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -27 400 -30 500 -33 600 

Nedskrivningar -4 000 -5 000 -5 000 

SUMMA KOSTNADER -154 400 -180 800 -200 100 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 892 141 1 961 991 2 032 079

Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 

(+8 851 kr/inv, +9 180 kr/inv, +9 435 kr/inv) 308 041 321 585 332 074

Kostnadsutjämningsavgift (-1 231 kr/inv) -42 842 -43 123 -43 326 

Regleringsbidrag/-avgift 

(+1 566 kr/inv,+1 575 kr/inv, +1 281 kr/inv) 54 507 55 164 45 070

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+1 146 kr/inv) 39 879 40 140 40 329

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2023, 

egen uppräkning för 2024-2025) 82 067 83 567 85 067

SUMMA INTÄKTER 2 333 793 2 419 324 2 491 293

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, 

varav 1 500 tkr/år 2021-2024, används för satsningar inom 

kulturområdet 4 000 6 000 6 000

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Borgensavgifter 8 000 8 100 8 200

Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100

SUMMA INTÄKTER 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal 

(inkl särskild löneskatt) -3 290 -2 502 -2 241 

Räntor på upptagna långfristiga lån -11 700 -21 700 -28 400 

Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -15 140 -24 352 -30 791 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 330 803 2 409 222 2 474 852

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt särskild 

beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2022-04-28, cirkulär 22:15) 

4(16)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 903 791 926 939 928 657

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+30) 1 794 0 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+20) 1 034 1 034 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+74) 0 1 610 1 610

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (+19) 0 0 1 249

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till beröd nämnd (tidigare erhöll 

Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2) 700 700 700

Bidrag som ingår i det generella statsbidraget

Utökad undervisningstid, cirkulär 21:51, år 2023: 21 kr/inv, år 2024: 86 kr/inv 730 2 272 0

Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, 1 160 tkr i budgetram fr 2023, tas bort 

och ersätts med nedanstående bidrag: Extra studietid och utökad lovskola. 0 0 0

Extra studietid och utökad lovskola, Cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022, 23 kr/inv från 2023 800 0 0

Planering etc. gymnasial utbildning, SKR cirkulär 21:34, 16 kr/inv 557 0 0

Ämnesbetyg, implementering, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 70 0 0

Grundläggande behörighet yrkesprogram, SKR cirkulär 21:34, 6 kr/inv fr 2024 0 209 0

Skolor med konfessionell inriktning, SKR cirkulär 21:34, 1 kr/inv fr 2024 0 35 0

Nationella minoritetsspråk, samordning, SKR cirkulär 21:34, borttag -3 kr/inv fr 2023 -104 0 0

Gemensamt skolval, SKR cirkulär 21:34, borttag -8 kr/inv fr 2024 0 -278 0

Deltagande i förskola, SKR cirkulär 21:34, 4 kr/inv 2023, 8 kr/inv 2024 139 140 0

Stärkta skolbibliotek, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 2022-2023 70 -70 0

Nationella prov,SKR cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022-2023 417 -417 0

Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande 

förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr). Försening, 

evakueringslokalerna börjar användas år 2022 1 477 -1 477 0

Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 

år, 2021-2023 0 -272 -478 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -12 310 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 11 266 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 1 044 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 649 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas 

i avgiften till servicenämnden föregående år -1 096 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 1 325 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 14 094 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som 

överförs till internkunderna 927 0 0

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021 D2 102 0 0

Förstärkning att få fler i arbete. År 2022, 1 800 tkr. 

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. 0 -1 800 0

Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 0 0 -3 000 

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 

och 2022 -65 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025

5(16)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2024, 560 tkr/år finansiering från 

kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022 560 0 -560 

Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Kommunledningsförvaltningen till Barn- 

och utbildningsförvaltningen. 34 0 0

Ökade insatser för elevhälsa och övriga stödfunktioner (kommunalt aktivitetsansvar) 1 200 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 926 939 928 657 928 210

6(16)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 634 297 654 675 661 722

 

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 

närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till 

beröd nämnd (tidigare erhöll Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades 

sedan ut till nämnderna år 2) 300 300 300

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -7 408 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 7 585 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 416 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -250 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning 

som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år -550 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 657 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 540 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 6 411 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna 493 0 0

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021 D2 101 0 0

Tillkännagivande riksdagen generellt stöd till äldreomsorg, cirkulär 21.34,

259 kr/inv 0 9 055 0

Fast omsorgskontakt SKR cirkulär 21:34, 

år 2022 33 kr/inv, fr.o.m år 2023;65 kr/inv 2 261 0 0

Ny Gruppbostad Mossleplatån, extern förhyrning. 320 -70 0

Ny Gruppbostad LSS Kv. Doktorn, extern förhyrning. 320 -70 0

Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , extern förhyrning 650 -100 0

Tillfällig ramökning från och med 2022 (10 miljoner kronor) med successiv 

nedtrappning. 7 500 -2 500 -2 500 

Resursförstärkning servicebostad kv Ling 600 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 654 675 661 722 659 954

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453ee/1643721062386/D2 Komp nytt kostdatasystem, Ks %C2%A7322, 211005.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Medborgarnämnd
Föregående års ram 153 623 157 747 155 561

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29

Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr.

Avdrag 500 tkr år 2022 och 2023. -500 0 0

Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37 -35 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -856 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 934 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 457 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022. Avser medborgarnämnden samt omsorgsnämnden. -120 0 0

Medel till social insatsgrupp, Ks§310-2021 D1 750 -750 0

Akutboende i Värnamo kommun, Ks§341.2021 D3 900 -900 0

Utvecklingsmedel till tjänsten samordning TSI, KS§18-2022 D10 565 -565 0

Människan bakom uniformen MBU, ks§3-2022, avslag D11 0 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 157 747 155 561 155 590

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453ed/1643721062359/D1 Medel till social insatsgrupp, Ks %C2%A7310, 210921.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453ef/1643721062403/D3 Akutboende i V%C3%A4rnamo Ks %C2%A7341, 211019.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f6/1643721062555/D10 Utvecklingsmedel samordning TSI, Ks %C2%A718, 220118.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c307/1651569014220/D11 M%C3%A4nniskan bakom uniformen MBU, Ks%C2%A73, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 92 926 99 859 99 902

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8

Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -22 802 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 27 316 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 607 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -676 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 869 0 0

Föreningsvandringar, Ks 210525, §203. År 2022: 186 tkr -20 0 0

Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år)

Återedovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 0 0 -300 

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -350 0 0

Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KF§177-

2021, från 2023 ärende hänskjutet , utöver detta tillkommer kapitalkostnader. 

Beloppet kan bli annorlunda beroende på serietillhörighet. D9 1 100 0 -1 100 

Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025. D19 0 0 1 000

Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida och småbarnsföräldrar, 

KS§130-2022, hänskjuts till utredning avseende strategiskt uppdrag folkhälsa 

och social hållbarhet. D17 0 0 0

Resursförstärkning för planering och projektledning 850 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 99 859 99 902 99 545
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f5/1643721062524/D9 Fotbollsarena allsvenskt spel, ev ut%C3%B6kad driftram, Kf%C2%A7177, 211125.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30f/1651569014413/D19 Ny fotbollsarena och Finnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30d/1651569014349/D17 H%C3%A4lsosam aktiv livsstil Ks%C2%A7130, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 61 402 62 844 62 861

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -3 570 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 2 811 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 21 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 576 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -25 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader mm överflyttas till 

servicenämnden -87 0 0

Resursförstärkning för plan och byggsidan 700 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 62 844 62 861 62 878

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kulturnämnd
Föregående års ram 32 579 34 063 34 218

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12

Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3

Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20

Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27

Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -

25 tkr/år 25 25 25

Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 

överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68

Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 

3 år, 2021-2023 0 0 -750 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 420 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 518 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 14 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -5 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 347 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -25 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 700 0 0

Utökning av ytterligare ungdomscoach, Ks§39-2022 avslag D15 0 0 0

Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från 

kommunledningsförvatlningen till kulturförvaltningen. 200 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 34 063 34 218 33 623
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Servicenämnd
Föregående års ram 40 818 44 085 44 777

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15

Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat, gäller från 2018. Under år 2018-2021 har de 1 mnkr som 

erhållits årligen varit under SN:s budgetram år 1 och sedan år 2 

fördelats till ON och BUN. Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr 

direkt till till berörd nämnd 0 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -10 197 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 9 271 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 2 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -48 0 0

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år 1 647 0 0

Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas genom avgifter från internkunderna -1 982 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 12 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 209 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna -1 420 0 0

E-tjänster projekt till och med 2022-12-31 (750 tkr) övegår till permanent 

fortsatt verksamhet 0 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

§211/2021(210525) för år 2021 och 2022 -100 0 0

Inspirationskock i måltidsverksamheten, Ks§1-2022. Återredovisning till 

kommunstyrelsen senast 30 april 2023. D7 248 -248 0

Flytt av investeringsbudget till driftbudget IT-center år 2022, Kf§24/2022 1 850 0 0

Organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center. 

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. D18 0 925 925

Microsoftlicenser, kostnadsökning, Ks §175-2022 D20 964 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader samt ytterligare  

kostnader för licenser mm 196 0 0

Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter, ärendet 

hänskjutet Ks §4-2022 avslag D8 0 0 0

Resursförstärkning kommunens kontaktcenter 600 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 44 085 44 777 45 717
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f3/1643721062500/D7 Inspirationskock i m%C3%A5ltidsverksamheten Ks 1, 220118.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30e/1651569014381/D18 Organisation och l%C3%A5ngsiktig uppbyggnad av kommunens IT-centerKs%C2%A7115, 220405.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c310/1651569014494/D20 Microsoftlicenser till KS 220503.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f4/1643721062510/D8 Subventionera m%C3%A5nadskort inom kollektivtrafiken f%C3%B6r studenter, Ks%C2%A74, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 457 470 483

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 470 483 496

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Överförmyndare
Föregående års ram 2 255 2 321 2 387

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6

Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 321 2 387 2 453

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 22 517 23 573 23 407

Tillskott och avdrag:

Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 

etapp 2, indexjustering 64 64 64

Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102 0

Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 -115 -115 0

Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202 0 -115 -115 

Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202 115 0 -115 

Medfinansiering förskollärarutbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. 

Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr. 0 -40 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022 0 0 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024 0 40 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 191 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 222 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 377 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach)  t.o.m 2022 enligt 

tidigare beslut -500 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) permanentas fr.o.m 

2023 250 0 0

Medel till finansiering av videoplattform, Ks§417-2021 D5 36 0 0

Resursförstärkning utbildningschef 900 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 23 573 23 407 23 241

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f1/1643721062476/D5 Finansiering av videoplattform Ks %C2%A7417, 211214.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 97 113 100 969 99 497

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155

Allmänna val Sverige 2022 (850 tkr), EU-val 2024 (700 tkr) -850 600 0

Feriearbeten  (ingen årlig uppräkning) 0 0 0

Medarbetarundersökning 2023 och 2025 200 -200 200

Medborgarundersökning 2023 och 2025 90 -90 90

Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10

Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60

Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 300 -300 0

Designers Saturday eller liknande evenemang 2023 och 2025 150 -150 150

Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  

(Gummifabriken), -67 -67 -67 

Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.

Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. Fr.o.m år 2023, 200 tkr. -800 0 0

Medarbetardagar, vartannat år 1 000 -1 000 1 000

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 081 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 087 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 8

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 164 0 0

Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 

130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr) -51 0 0

Årlig uppräkning av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna 32 8 8

Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a 

Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år. -300 0 0

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 -200 0 0

Satsning för Trygghet och säkerhet 250 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

§211/2021(210525) för år 2021 och 2022 -15 0 0

Projekt Unga akdemiker, Ks §404-2021 D4 74 2 -76 

Koldioxidbudget, verktyg, Ks§422-2021 D6 70 0 0

Textning av sändningar från kommunfullmäktige, Ks§56-2022 D13 50 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 -700 0 0

Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen. -200 0 0

Certifiering av beställare, Ks§120-2022 D16 500 -500 0

Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Klf till Buf -34 0 0

Kvalificerad utredare 1 000 0 0

Medel för det strategiska arbetet med arbetsmiljö och 

kompetensförsörjning - Värnamo kommun som attraktiv arbetsgivare 750 0 0

Kompetensutveckling yrkessvenska 1 000 0 -1 000

Resursförstärkning gemensam överförmyndarnämnd GGVV 200 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 100 969 99 497 100 027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f0/1643721062449/D4 Projekt V%C3%A4rnamos Unga akademiker Ks %C2%A7404, 211130.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f2/1643721062488/D6 Koldioxidbudget verktyg  Ks %C2%A7422, 211214.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c309/1651569014250/D13 Textning s%C3%A4ndingar kf Ks %C2%A722 220222.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30c/1651569014333/D16 Certifiering best%C3%A4llare, Ks%C2%A7120, 220405.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 1(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Belopp i tkr

2023 2024 2025 2026 2027

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 590 777 435 324 215 304 200 430 210 033

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR 699 383 592 646 396 004 293 830 318 733

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR -47 000 -52 000 -58 000 -69 500 -52 000

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 652 383 540 646 338 004 224 330 266 733

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

1(24)

2022-05-24
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Tekniska utskottet 519 949 376 952 159 141 148 748 159 645

Barn- och utbildningsnämnd 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320

Omsorgsnämnd 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

Kulturnämnd 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Servicenämnd 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375

Kommunstyrelse/Campus 810 630 455 810 630

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 590 777 435 324 215 304 200 430 210 033

Alliansen
Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

2(24)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet, Tekniska utskottet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

/Utrustning, Parker 50 570 40 420 27 541 26 470 26 470

Fritid 15 980 13 100 12 600 5 100 4 000

Fastighet 449 803 313 337 113 150 114 328 126 350

SUMMA Tekniska utskottet skattefinansierat 519 949 376 952 159 141 148 748 159 645

Alliansen
Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001
200001/

0002 100 100 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 300 250 250 250 225

Lakvattenrening TU TU 109

200003/

1138,0640 500 4 098 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 200005 696 3 000

Skyfallsvägar/översvämnings-

åtgärder
KF-

beslut KF 236 200004 2 000 2 647 5 000 2 000 2 000 70 000

SUMMA TU, Stab, Samhsk 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas 

skall startbeslut fattas av 

KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

4(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584780/1651553569415/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584781/1651553569427/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477d/1651553569368/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 5(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 210001 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Övergripande årliga anslag 

Gator och vägar 5 700 5 700 6 771 5 700 5 700

Gatuarbeten  vid 

ledningsförnyelse TU TU 225 Finns under ovanstående rad 

Ledningsseparering el TU TU 226 Finns under ovanstående rad 

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 210002 Finns under ovanstående rad 

Broar-viadukter TU TU 008
210005/002

4 Finns under ovanstående rad 

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009
210004/001

5 Finns under ovanstående rad 

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 1133 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder för centrumutveckling TU TU 024 210017 Finns under ovanstående rad 

Väderskydd och hållplatser TU TU 015
210007/002

8 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 210046 2 000

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 210018 6 000 1 000 3 000

Ny förbindelse över järnvägen KF-

beslut KF 025 210016 300 000 10 000 10 000 280 000

Parkeringslösning i Värnamo 

centrum
KF-

beslut

KF 207

52 000 1 000 1 000 50 000

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 11 000 11 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 210045 3 500 3 500

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 500 500

Infart ny fotbollsarena/ 

prostsjöområdet TU KF 035 8 000 4 000

Vänsterkörfält Ny grundskola 

Väster TU KF 036 2 200 1 100

Vänsterkörfält Borgen TU KF 037 2 200 1 100

GC ny grundskola väster TU KF 038 8 000 2 000 2 000

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 5 000 5 000

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

5(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03a/1651219554900/TU017Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c044/1651219555050/TU226LedningssepareringEl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c035/1651219554811/TU007Forbattringargatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c036/1651219554827/TU008Broarviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c037/1651219554842/TU009 Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03c/1651219554927/TU023Utsmyckningavrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03d/1651219554944/TU024Atgarderforcentrumutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c039/1651219554887/TU015Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03b/1651219554915/TU022Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c030/1651219554752/KF207ParkeringshusVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c030/1651219554752/KF207ParkeringshusVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03f/1651219554978/TU218Karlsdalvagbostadsomrade.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c040/1651219554992/TU219UtfVaxjovSmalandsg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02e/1651219554726/KF037VanstersvfaltGrondalslBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02f/1651219554739/KF038GcvagNyGrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c031/1651219554764/KF243TrafikatgardProstsjon.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 211001 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 500 100 100

Planskild cykelväg 

Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut KF 253 5 000 0 5 000

Samåkningsparkering NÖ 

infarten TU TU 222 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 800 800 800 800 800

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 210003 100 100 100 100 100

Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 1 500 1 500

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034

211009

D14 8 000 7 680

Cykelparkering TU TU 227 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 212001 1 700 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU TU 057 1 000 500

6(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c034/1651219554799/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c033/1651219554787/TU005GcvagNydalavgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c041/1651219555004/TU221Sakraskolvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03e/1651219554958/TU203CentrumfornyelseGaYtor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c038/1651219554870/TU010Tillganglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02a/1651219554673/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02b/1651219554686/KF034GcledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c045/1651219555061/TU227Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58479f/1651555151806/TU057Belysninglekplatser.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

produktionsavdelningen TU TU 025 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

Övriga inventarier gata

och förråd TU TU 012 210006 600 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och 

lekplatser TU

TU 030-

034 214001 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU KF 019 214014 1 300 500 500 500 500

Investeringar enligt 

Bolaskogsmodellen TU KF 020 214004 100 100 100 100 100

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 500 500

SUMMA TU, Gator mm 50 570 40 420 27 541 26 470 26 470

7(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a3/1651555195282/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a6/1651555195322/TU210FickparkenPlaten.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 0 0 0

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU KF 083 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

beslut KF 017 9 000 2 000 2 100 2 000 1 000 800

Ramtilldelning inventarier fritid TU TU 071 220001 3 000 3 000 3 100 3 100 3 200

Satsning spontanidrott kransorter TU

TU071 

(TU 211) Finns under ovanstående rad 

Satsningar Borgens anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) Finns under ovanstående rad 

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU TU071 Finns under ovanstående rad 

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 11 000 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas TU KF 016 2 000 2 000

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 0

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat 

på utredning TU KF 249 220046 2 500 980 1 500

Ny simhall
KF-

beslut KF 263 352 000 1 000 1 000 350 000

Inventarier nya idrottshallar

(Park Arena och Västhorjaskolan) TU KF 264 1 000 500 500

Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm TU KF 265 2 000 1 000 1 000

Extra omklädningsrum i Axelent arena TU KF 266 2 000 2 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 15 980 13 100 12 600 5 100 4 000

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Ingår i KF 017 Aktivitetsområde större 

kransorter

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

8(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584790/1651554093982/KF090motionssp%C3%A5rBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478e/1651553959651/KF083ToalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04a/1651219651310/KF017Aktivitetsytormotesplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c047/1651219651254/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c048/1651219651264/KF015BelaggnloparbFinnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c049/1651219651274/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04d/1651219651341/KF263Nysimhall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04e/1651219651352/KF264Idrottsinventnyaidrottshallarna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04e/1651219651352/KF264Idrottsinventnyaidrottshallarna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04f/1651219651364/KF265ByteavkylanlVmoRydaholm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c050/1651219651376/KF266ExtraomkladningsrumAxelentArena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04c/1651219651331/KF251OmbyggnrenovSorsjostall.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

Övergripande årliga anslag 

fastighetsavdelningen TU 231001 24 450      24 950      25 450  27 450  28 450  

Energisparåtgärder TU TU 050 231001 Finns under ovanstående rad 

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU TU 051 231005 Finns under ovanstående rad 

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 Finns under ovanstående rad 

Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 Finns under ovanstående rad 

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 230002 Finns under ovanstående rad 

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU TU 056 0766 Finns under ovanstående rad 

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088

Flyttas till 

KF 209 Ombyggnad förvaltningslokaler

Ombyggnad till 

förvaltningslokaler 

Expoområdet Hus D & E
KF-

beslut KF 209 50 000 2 500        20 000 27 000

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park, Park Arena
KF-

beslut KF 059 231045 75 000 22 264      16 000

Ny fotbollsarena
KF-

beslut KF 264 210 000 72 500         96 000      40 000  

Omklädningsbyggnad 

Ljusseveka
KF-

beslut KF 265 6 000        

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

beslut KF 054 231035 100 000 6 000        30 000 63 300

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 1 mnkr år 2021, avsluta, nytt uppdrag senare

Personalutrymme arenaservice
KF-

beslut KF 256 2 000 1 800

Matsal, personalutrymme 

gatapark
KF-

beslut KF 254 5 000 4 000

Miljöhus kommunens 

fastigheter
KF-

beslut KF 255 9 000 4 000 4 000

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06c/1651219788316/TU050Energisparatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c070/1651219788371/TU054Ventilationsombyggnader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c071/1651219788386/TU055LokalvardStadTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c069/1651219788271/KF264Nyfotbollsarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c052/1651219787979/KF054OmbyggnadStatshusetVmo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c064/1651219788207/KF256Personalutrymmearenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Fastighet/Kök

Ombygg FIGY kök TU KF 061 36 000 2 000

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900         900         900      900      900      

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 233010 Projektet flyttat till Trälleborgsskolan KF 091

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut KF 258 5 000 5 000

Rörstorpsskolans kök
KF-

beslut KF 259 15 000 15 000

Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 10 000 10 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 234005 53 020 33 000    3 899      

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 234012 48 920 30 000    2 087      

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 234009 48 920 29 328    -          

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

beslut KF 223 Avslutas ev nytt uppdrag

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 35 000 35 000

Pepparmyntan förskola större 

underhålls inv
KF-

beslut KF 260 7 000 1 000 2 000 2 000 2 000

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

beslut KF 245 55 000 55 000

Ny förskola "Mossleplatån"    6 

avd
KF-

beslut KF 244 55 000 55 000

10(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c055/1651219788020/KF061FigyKokochMatsalRen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06e/1651219788341/TU052Storkoksutrustn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c065/1651219788220/KF258AkantenNyttSyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c066/1651219788232/KF259RorstorpsskKok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 11(24)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 231017 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Bredaryds skola ny musiksal TU KF 097 3 000 861

Skoltomt Bolaskogen TU TU 095 231036 0 274

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 235021 200 000 100 000  44 001    

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 294 000 122 000  103 000  40 000 22 978

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut KF 261 6 000 6 000

Horda skola
KF-

beslut KF 266 15 000 8 000 7 000

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 235034 100 000 3 500 2 000 32 000 32 000 30 160

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 449 803 313 337 113 150 114 328 126 350
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c073/1651219788413/TU094UtemiljoSkolaFsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05c/1651219788109/KF097Bredarydssknymusiksal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c074/1651219788451/TU095SkoltomtBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c068/1651219788258/KF261Tannskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06b/1651219788298/KF266TillbyggnHordask.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat övergripande)

Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 301015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övervakningssystem VA TU TU 100

301002/

0021 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU KF 155 1 000

Övriga inventarier VA TU TU 107

301001/

0649 400 400 400 400 400

Betäckn, brunnar TU TU 115 300 300 300 300 300

Förstärkning detaljplaner
KF-

beslut KF 122 301018 22 750 12 000 6 000 5 000 5 000

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 301016 23 000 0 9 000 12 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 304065 23 000 0 8 000 12 000

Industriområdet Minken/Mården TU KF 123 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU TU 102

302002/

0614 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservtäkt Hindsen
KF-

beslut

KF 142,

KF 126,

KF 151 54 200 8 600 22 600 21 500

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation 

och råvattenledning
KF-

beslut KF 126 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

VA nv Hindsen huvudledning KF-

beslut KF 151 301019 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Vattentornet renovering
KF-

beslut KF 121 302005 15 000 9 500 5 000

Vattenverk utbyte av barriär UV-

ljus TU KF 141 302001 1 384

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 303012 3 500 3 500

Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 1 000

Renovering Gällaryds vattenverk TU KF 143 2 000 2 000

Armaturgatan (Bor) VPU TU KF 156 1 500 1 500

Ny brunn Ljusseveka TU KF 157 2 000 1 000

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

12(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c076/1651219870443/KF120Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08a/1651219870742/TU100OvervakningssystemVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c090/1651219870846/TU107OvrigainventarierVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c092/1651219870877/TU115betackningbrunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c078/1651219870470/KF122forstarkningdetaljplaner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07b/1651219870520/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07c/1651219870533/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c079/1651219870482/KF123IndustriomradeMinkenmarden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08b/1651219870760/TU102Vattenverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cd/1651560378226/KF142 Reservvattent%C3%A4kt Hindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c077/1651219870456/KF121Vattentornetrenovering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c094/1651219870901/TU117Ljussevekabyteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c096/1651219870955/TU119 Skalskydd Ljusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c080/1651219870600/KF143RenoveGallarydsvattenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c087/1651219870702/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c088/1651219870716/KF157NybrunnLjusseveka.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Avlopp

Övriga årliga anslag Avlopp 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Reningsverk övriga orter TU KF 154 Finns under ovanstående rad 

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 Finns under ovanstående rad 

Avloppspumpstationer TU TU 103

303003/

0005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Gasmotor Pålslund
KF-

beslut KF 160 4 000 4 000

Ohs avloppsreningsverk TU KF 112 303002 4 500 3 500

Ny pumpstation Åminne TU KF 146 303011 3 000 3 000

Nydala SBR-verk TU KF 152 303014 3 000 3 000

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut KF 145 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-

beslut KF 111 1105 7 500 500 7 000

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU TU 104

304050/

0020 19 500 19 500 22 500 25 000 27 500

Underhållsinvestering ledningsnät TU KF 158 Tas bort som investering, belastar driftbudgeten

Brandposter TU TU 105

301003/

0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106 0016/ 0017 3 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114

304004/

0645 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 750 1 000 1 000 1 000 1 000

LTA-pumpar TU TU 116 303013 300 300 300 300 300

Överföringsledning Värnamo-Bor
KF-

beslut KF 136 304007 51 000 2 922 20 000 21 000

Dubbelmatning, Vråen-Bredasten
KF-

beslut KF 148 5 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 13 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor TU KF 159

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c086/1651219870688/KF154Reningsverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c095/1651219870927/TU118Ovrinventarieroavlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08c/1651219870779/TU103Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c089/1651219870728/KF160GasmotorP%C3%A5lslund.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cc/1651560378215/KF112Ohsavloppreningsverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847ce/1651560378238/KF146_17NypumpststioniAminne.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cf/1651560378248/KF152 Nydala SBR-verk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c081/1651219870613/KF145BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c075/1651219870423/KF111VarnamopumpstationP2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08d/1651219870792/TU104Ledningsfornyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08e/1651219870805/TU105Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08f/1651219870825/TU106Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c091/1651219870865/TU114FlodesmatningVAledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c085/1651219870671/KF153Dagvattenanlaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c093/1651219870890/TU116LTApumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07d/1651219870548/KF136OverforingslednVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c082/1651219870629/KF148DubbelmatnVraenBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 14(24)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

14(24)

42



VÄRNAMO KOMMUN sida 15(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 995 1 020 1 000 1 000 1 000 1 000

Förskola inventarier BUN BUN 004a 160100 784 784 840 840 900 900

Grundskola inventarier BUN BUN 004b 160201 2 016 2 016 2 106 2 260 2 260 2 260

Inventarier, Gymnasiet och 

vuxenutbildningen BUN BUN 009
160301-

160307 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000 2 000

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 130 130 160 160 160 160

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 160003 900 900 1 000 1 000 1 000 1 000

Inventarier, förskola väst MossleplatånBUN BUN 007 1 800 1 800

Inventarier Bolaskogens förskola BUN BUN 034 1 200 1 200

Inventarier förskola Bredaryd BUN BUN 017 160102 1 500 200 1 100

Inventarier förskola Öst Magnusgatan BUN BUN 021 160106 1 500 200 700 400

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

Prostsjön BUN BUN 030 1 800 1 800

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 1 000

Inventarier förskola Ekenhaga BUN BUN 024 160105 1 500 1 200 100

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 2 105

Inventarier Trälleborgsskolan BUN BUN 025 160209 5 200 200 3 100 1 700

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan ändrat namn till 

Inventarier Parkarena BUN BUN 010 160205 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 160201 1 200 1 200

Ny F-3 skola Väster BUN BUN 014 5 500 1 500 4 000

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 4 000 4 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola  BUN BUN 029 11 200 11 200

IT satsning BUN BUN 005
160501-

160509 15 670 8 860 10 850 11 230 11 500 11 500

Utemiljö skolgård UV-skydd BUN BUN 031 160211 500 750 500 500 500 0

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 160212 500 250

Gröndalsskolans renovering BUN BUN036 300 300

Pepparmyntan BUN BUN037 200 200

SUMMA BUN 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

15(24)

43

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cf/1649762445697/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d0/1649762445707/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d3/1649762445738/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ce/1649762445685/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ea/1651469694992/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834df/1649762445859/BUN034fskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ec/1651469695017/BUN017fskBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ed/1651469695031/BUN021fskMagnusgatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d8/1649762445785/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ee/1651469695042/BUN024fskEkenhaga.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e9/1651469694979/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ef/1651469695054/BUN025Tralleborgssko.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d4/1649762445748/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845eb/1651469695004/BUN014NyskolaF3Vaste.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834db/1649762445818/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584779/1651552846061/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834dd/1649762445838/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834de/1649762445848/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f1/1651591717351/BUN036Grondalskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f2/1651591717366/BUN037Pepparmyntan.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

ON ON 002 170000 4 020 2 490 4 270 4 270 5 570

Larm och säkerhet

ON ON 004
170100-

170103 2 460 400 400 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 280 5 310 4 500 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 1 517 1 500

Nya grupp- och 

servicebostäder ON ON 006 750

SUMMA ON 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

16(24)

44

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e7/1651469377241/ON005InventariernyalokalerExpo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001

180001, 

180003, 

180004 485 485 485 485 485

IT-utrustning MBN MBN 002 180002 780 780 780 780 780

Robotiseringsprogram MBN MBN 003 180006 1 500 500 0 0 0

SUMMA MBN 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

17(24)

45

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e3/1649762504765/MBN001Inventarier.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e4/1649762504777/MBN002Itutrustning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e5/1649762504788/MBN003Robotiseringsprogram.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 18(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001 130001, 

130002 950 625 1 825 785 990

Mätintrument SBN SBN 002 130301 0 400 0 0 0

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 500 3 000 0 0 0

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 70 130 292 107 675

Fordon, Räddningstjänst

SBN SBN 103 130701 450 1 200 2 900 0 1 800

Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN SBN 104
130730, 

130736 155 435 790 585 453

SUMMA SBN 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

18(24)

46

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834a9/1649762183296/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834aa/1649762183310/4SBN101OvningsfaltRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 19(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 125 150 150 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 240 240 240 240 240

Konstanslag KN KN 004 150002 200 200 200 200 200

Biblioteksfilialer och bybibblor KN KN 006 150007 1 200 1 200 1 000 800 0

Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 400 400 500 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 007 150004 2 080 2 070 2 400 700 700

SUMMA KN 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

19(24)

47

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c8/1649762417490/KN001Projektbl2023150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c9/1649762417501/KN002Projektbl2023150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cb/1649762417523/KN004Projektbl 2023150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cc/1649762417534/KN006prjbl2023bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ca/1649762417512/KN003Projektbl2023150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cd/1649762417545/KN007prjbl2023tu150004.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 20(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN SN 001 140000 400 80 80 90 90

IT utrustning SN SN 002  140002 420 225 230 335 405

Skrivare/kopiatorer efter skrivar-

kartläggning överflyttade från 

nämnderna till SN SN SN 039 140003 3 410 1 185 100 100 600 100

Måltidsservice

Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 144000 1 620 1 310 770 605 680

Logistik

Lösen av förvaltningars  minibussar

SN

SN 032
1007/ 

145000 80 80 80

Fordonsadministrationsystem
SN

SN 034

Fordon understigande 3,5 ton
SN

SN 033
1008/ 

145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur
SN

SN 035 145002 500 500 500 500 500

Snabbladdare till bilpoolen SN SN 040 700

Frankeringsmaskin SN SN 036 

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 145005 600

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 141004 Hanteras i driftbudgeten

Bra digital arbetsplats

SN SN 017

141002,

141010,

141019 950 1 050 500 500 1 000

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster SN SN 018 141020 6 650 2 400

Säker digital identitet och åtkomst SN SN 026

141006,

141007,

141016 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

SN SN 028 141018 2 400 2 600 2 600 2 600 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 141006 Hanteras i driftbudgeten

Innovation och verksamhetsutveckling SN SN 038
141017, 

141021 1 500 1 000

SUMMA SN 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

20(24)

48

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b9/1649762205760/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b8/1649762205743/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b6/1649762205717/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b5/1649762205704/SN032Losenminibussar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b4/1649762205693/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b3/1649762205681/SN035Utbyggdladdinfrastruktur.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845f5/1651471113121/SN040Snabbladdaretillbilpoolen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b2/1649762205669/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834af/1649762205629/SN026Sakeridentitetoatkomst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ad/1649762205604/SN038Innovationoutveckling.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 21(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 810 630 455 810 630

SUMMA KS/CAMPUS 810 630 455 810 630

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

21(24)

49

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 22(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering

KS:s anslag för investeringsavvikelser och 

mindre tillkommande investeringar KS KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

beslut i KS KS KS 006 100002 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsförv

altning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 360 360 360 360 360

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnderKS/KLF KS 015 100102 150 50 50 100 150

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 6 118 1 033 655

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123 610 410

Arkivsystem KS019 690

Kommunövergripande IT-system

(nedanstående IT-system samlat) KS020 1 250 650 650 650 650

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 Ingår i ovanstående rad

Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 Ingår i ovanstående rad

Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 Ingår i ovanstående rad

HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 Ingår i ovanstående rad

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100128 Ingår i ovanstående rad

SUMMA KS/KLF 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

22(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e3/1651469254473/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845df/1651469254431/KS002HRsystemupphandling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e2/1651469254463/KS011Ekonomisysteminklehandel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e5/1651469254492/KS019Arkivsystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

(005) 400001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

(006) 400004 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS KS140 8 100 0 8 100 0 0 0

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS KS103 

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS KS 111 410013 23 000 5 000 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS KS104 

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 3 000 16 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS KS105 

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 1 000

Värnamo 14:76, Tre Liljor KS KS 112 410014 5 000 3 000

Rörstorp 6:3, villatomter KS KS 113 410015 6 200 4 922 400

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 410016 3 500 1 500

Kv. Gåsen m fl i Värnamo KS KS115 410017 3 000 1 000

Västra Bangårdsområdet Värnamo KS KS107 410018 26 000 5 000 20 000

Bor, bostäder KS KS108 410020 12 500 4 000 8 000 500

Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS KS116 500 0

Rydaholm  - bostäder KS KS109 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS KS110 410000 1 000 1 000 1 000

Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS KS117 400006 3 000 1 000

VERKSAMHETER

Sörsjö 3:1 del av KS KS137 420004 29 000 3 000 24 200

Bredasten etapp 4 KS KS141 68 000 3 000 25 000 40 000

Bredaryd, Ängarna mm KS KS132 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS KS133 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 500 9 000

Rydaholm, nytt verksamhetsområde KS KS135 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS KS136 1 000 1 000

26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

23(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845c9/1651469184731/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cb/1651469184759/KSMEXX103NorraHelmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d2/1651469184852/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d3/1651469184862/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d4/1651469184872/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d6/1651469184891/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ce/1651469184802/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cf/1651469184815/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d0/1651469184828/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d1/1651469184841/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dc/1651469184960/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dd/1651469184974/KSMEXX141Bredastenetapp4vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d8/1651469184912/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d9/1651469184925/KSMEXX133Forshedavht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58476f/1651509901542/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845db/1651469184950/KSMEXX136Ovrortervht.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder 500000 -25 000 -25 000 -31 000 -42 500 -25 000

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter 500000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering 500000 -3 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

-38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

24(24)

52



MÅLAVSTÄMNING ‐ FINANSIELLA MÅL 

Resultat belopp i mnkr

År Årets resultat 
Justering enligt 
balanskravet

Resultat enligt 
balanskravet

Inlösen 
pensioner

Resultat exkl 
inlösen 

pensioner Skatt+gen stb %
Bokslut 2020 84,6 ‐4,7 79,9 0,0 79,9 2 081,5 3,8%
Bokslut 2021 121,2 ‐2,0 119,2 0,0 119,2 2 205,3 5,4%
Budget 2022 73,7 0,0 73,7 0,0 73,7 2 226,4 3,3%
Budget 2023 58,8 0,0 58,8 0,0 58,8 2 333,8 2,5%
Plan 2024 54,3 0,0 54,3 0,0 54,3 2 419,3 2,2%
Plan 2025 67,9 0,0 67,9 0,0 67,9 2 491,3 2,7%
SUMMA 460,5 ‐6,7 453,8 0,0 453,8 13 757,6 3,3% Det ekonomiska målet = +2,5% för perioden

Investeringar belopp i mnkr

År
Årets brutto‐ 
investeringar

Avgår: 
Affärsvht 

Avgår: 
Exploatering

Invest exkl 
affärsvht och 

75% av 
exploatering

Resultat exkl 
inlösen 

pensioner
Avskrivningar 
exkl affärsvht

Befolknings‐ 
förändring

Justerat 
utrymme p g a 
befolknings‐ 

ändning 1)

Resultat + 
avskrivningar+ 
befolknings‐ 
förändring

Resultat ‐ 
nettoinvest

Bokslut 2018  267,8 47,5 33,5 195,2 11,7 84,7 222 111 207,4 12,2
Bokslut 2019 310,6 45,9 25,4 245,7 6,7 88,0 132 66 160,7 ‐85,0
Bokslut 2020 244,5 44,0 34,8 174,4 80,0 101,1 0 0 181,1 6,7
Bokslut 2021 257,8 41,5 34,8 190,2 119,0 99,0 218,0 27,8
Budget 2022 500,7 65,1 63,4 388,1 73,7 118,5 192,2 ‐195,9
Budget 2023 699,4 82,2 26,4 597,4 58,8 123,0 181,8 ‐415,6
Plan 2024 592,6 103,2 54,1 448,8 54,3 145,3 199,6 ‐249,2
Plan 2025 396,0 131,7 49,0 227,6 67,9 161,5 229,4 1,8
SUMMA 3 269,4 561,1 321,4 2 467,3 472,1 921,1 1 570,2 ‐897,1

Det ekonomiska målet = > 0,0 för perioden
1) Belopp utgör 500.000 kronor per person i nettoökning av befolkningen under åren 2018‐2020.

2022‐05‐24
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RESULTATBUDGET
Bokslut Budget Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 2025

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 959 -1 989 -2 118 -2 174 -2 207
Avskrivningar -134 -146 -154 -181 -200

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 092 -2 134 -2 272 -2 355 -2 407

Skatteintäkter 1 757 1 805 1 892 1 962 2 032

Kommunalekonomisk utjämning m m 448 421 442 457 459

Finansiella intäkter 11 10 12 14 14
Finansiella kostnader -3 -7 -15 -24 -31

ÅRETS RESULTAT 121 96 59 54 68

BALANSBUDGET
Bokslut Budget Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31

Anläggningstillgångar 2 367 2 517 3 036 3 393 3 540

Finansiella anläggningstillgångar 24 24 25 27 30

Bidrag till statlig infrastruktur 9 9 9 9 9
Omsättningstillgångar 648 583 571 582 582

SUMMA TILLGÅNGAR 3 048 3 133 3 641 4 011 4 161

Eget kapital 1 711 1 741 1 804 1 864 1 938

Avsättningar 86 131 137 137 135

Långfristiga skulder 705 771 1 220 1 515 1 575
Kortfristiga skulder 546 490 480 495 513

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 048 3 133 3 641 4 011 4 161

Panter och ansvarsförbindelser:
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 563 525 545 535 522

Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer) 2 887 3 100 3 200 3 300 3 400

Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening

KASSAFLÖDESBUDGET 
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2023 2024 2025

Likvida medel vid årets början 100 100 100

Medel från årets resultat 59 54 68

Medel från årets avskrivningar 154 181 200

Årets investeringar (skattefinansierade) -591 -435 -215

Årets investeringar (exploatering) -26 -54 -49

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -82 -103 -132

Årets investeringsinkomster (exploatering) 38 43 49

Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 9 9 9

Försäljning fastigheter 10 10 10

Tillkommande pensionsutbetalning nytt avtal -20 0 0

Nya lån / amortering 449 295 60

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 100 100 100

Låneram 646 1 100 1 400 1 450

Nuvarande lån uppgår till 520 mnkr (2022-05-24)

Solidarisk borgen med övriga medlemmar
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Nyckeltal
Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och 
kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift  (%) -97,4% -97,3% -96,6%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, 
exkl avskrivningar (%) 6,5% 2,7% 1,5%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
samt fastighetsavgift från f g år (%) 4,8% 3,7% 3,0%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk
utjämning samt fastighetsavgift  (%) 2,5% 2,2% 2,7%
Differens mot resultat +2,5% avseende resultat enskilt år (mnkr) 
(+=överskott) 0 -6 6

Investeringar (-VA investeringar samt 75% exploatering) i
relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade 
investeringar  (%) 329% 225% 99%
Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år
(mnkr) (+=överskott) -415,6 -249,2 1,8

Soliditet, (%) 50% 46% 47%

2022-05-24
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Förslag från SD gällande Budget 2023  
och plan för 2024-2027 
 
Sverigedemokraterna ser framtiden med ökade satsningar i budgeten både inom drift och investeringar  
Vi ser ett stort behov av underhåll men också nya projekt som behöver komma till skott.   

Värnamo Kommun har en bra tillväxt. Näringslivet är framgångsrikt. Detta kräver en utökning av 
bostäder, satsningar inom skola och omsorg. SD Värnamo vill ha ett levande centrum och bra 
möjligheter till en aktiv fritid.  

Vi vill åter se en blomstrande centrumhandel. Det ska inte behöva kännas ”omöjligt” för våra invånare 
att ta sig till centrum varken från kommunens ytterområden eller från de stadsdelar som saknar 
kollektivtrafik. Behovet av bil kommer även kvarstå i framtiden, därför måste parkeringsytor för 
bilburna medborgare möjliggöras 

Värnamo Kommun skjuter ofta saker på framtiden. Nya projekt får förtur på bekostnad av bristfälligt 
underhåll på befintliga byggnader. Men ibland lappas och lagas det trots att det finns goda skäl för att 
göra nyinvesteringar, vår 60-åriga simhall är ett exempel.  

I Värnamos centrala delar försvinner butikerna sakta men säkert. Istället omvandlas citykärnan till 
bostadsområden på bekostnad av grönytor och parkeringsplatser. Vi vill få tillbaka småstadskänslan 
med en attraktiv centrumhandel. 

Idag lever Värnamoborna i ett trafikkaos. Möjligheterna att ta sig över järnvägen har kraftigt 
begränsats av beslutet att stänga Viadukten. Det har också skapat sämre boendemiljö för de som nu 
fått biltrafiken utanför sin dörr. 

Vi i SD Värnamo ser ändå positivt på framtiden, under förutsättning att påbörjade och budgeterade 
projekt slutförs innan nya beslut fattas. Att Värnamo är framgångsrik får inte ske på bekostnad på 
skola och omsorg. Här behöver vi göra en kraftsamling. Vi vill även att kransorterna ska kunna få del 
av service på hemmaplan. Det möjliggör att de blir attraktiva platser att bosätta sig på. 

 

Vår vision om ett hållbart samhälle grundar sig på kommunens kärnområde; 

 Trygghet 
 Skola 
 Omsorg 

Enligt undersökning så känner sig både medborgare och företagare sig mer otrygga i dag än vad de 
gjort tidigare. Arbetet med kommunens nya Säkerhetsenhet är ett positivt tillskott och kan utvecklas 
ytterligare. Vi förespråkar mer kameraövervakning i utsatta områden och cirkulerande ordningsvakter 
som en extra trygghet. Respekt och tillit ska grundläggas i skolan. Ungdomscoacher och 
Fältassistenter är en viktig del men i skolan behövs även en högre vuxennärvaro. 
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Kommunen måste leva upp till sin MURAS-vision! Arbetsglädje och delaktighet skapas inte uppifrån!  

I Skolan är det fortfarande brist på behöriga lärare. Klasserna är stora och detta påverkar både 
elevernas och lärarnas engagemang. Stödinsatser behövs både inom skolan och elevhälsan. Elever som 
behöver läsa upp sina betyg ska få göra det i en lugnare miljö.  

Omsorgen är beroende av sin personal. Medarbetarna måste respekteras och uppmärksammas. Det är 
viktigt att de kan utvecklas och öka sin kompetens. Personal som jobbar med människor ska ges 
möjlighet att behärska svenska språket och där anser vi att språktest ska sättas in samt ett krav på 
utbildning i yrkessvenska. 

För att personalen ska trivas på sin arbetsplats krävs mer kommunikation mellan personal och 
arbetsgivare. Brukarna är våra kunder och de ska ha rätt till den service de betalar för. Äldreboende får 
inte bli en förvaringsplats, även brukarna måste få tillgång till aktiviteter som är anpassat efter deras 
hälsotillstånd. 

Satsningar på personal inom Värnamo Kommun! 

Personal som trivs på arbetet jobbar bättre! 
Vi tror inte på att trycka upp glättiga foldrar med budskapet om hur bra det är att jobba inom Värnamo 
Kommun. Vi tror att de bästa ambassadörerna är medarbetarna själva som med egna ord vågar och kan 
beskriva vad som är bra och dåligt med sina jobb.  
Vi anser vi att HR-avdelningen har en viktig roll i den dialog som kan leda till förändringar! 

Folkets röst! 

Delaktighet och transparens är även viktigt ut mot medborgarna som också måste få en förklaring till 
varför vi beslutar som vi gör och varför saker och ting stannar upp. Även om syftet med de projekt vi 
sätter igång är goda så är det inte säkert att medborgarna är av samma uppfattning.  
Här behöver vi bli bättre på att föra dialog med medborgarna och förklara våra syften.   

 
Några av satsningarna i SD Värnamo budget! 

 Motionsspår i Bor 
 Projektering av Viadukt med byggstart 2025/2026 
 Elevhälsan på gymnasiet 
 Lärarlönelyft 
 Ungdomscoach 
 Distriktssköterska Bor 
 Kommunekolog 
 Yrkessvenska 

 

 
Värnamo 2022-05-27 
 
 
Jan Cherek (SD) 
Gruppledare 
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Utfall

2021-11-01            

34 651 +152 +228 +165

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 644 34 803 35 031 35 196

Årsbudget Budget % av Plan Plan
Belopp i tkr 2022 2023  budget 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd 903 791 928 439 44,0% 930 157 929 710

Omsorgsnämnd 634 297 654 975 31,0% 662 122 660 454

Medborgarnämnd 153 623 158 087 7,5% 155 901 155 590

Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 92 926 99 009 4,7% 99 052 98 695

Samhällsbyggnadsnämnd 61 402 62 144 2,9% 62 161 62 178

Kulturnämnd 32 579 34 413 1,6% 34 568 33 973

Servicenämnd 40 818 45 852 2,2% 46 792 47 732

Upphandlingsnämnd 457 470 0,0% 483 496

Överförmyndare 2 255 2 321 0,1% 2 387 2 453

Kommunstyrelse - Campus 22 517 23 023 1,1% 22 857 22 691

Kommunstyrelse - Klf 97 113 100 519 4,8% 99 547 101 577

Kommunens revisorer,

Enl beslut kommunfullmäktige §105, 210623 1 620 1 639 0,1% 1 658 1 677

Summa nämnder 2 043 398 2 110 891 100,0% 2 117 685 2 117 226

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 158 158 1 158

Centrala medel

(utfördelas till verksamheterna) 28 200 38 900 51 000 75 000

Centrala lönemedel

(utfördelas till verksamheterna) 31 152 44 000 86 000 129 000

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0

Pensioner 44 018 80 460 76 928 59 696

Kapitaltjänstintäkter -159 472 -160 246 -174 476 -200 796 

Verksamhetens nettokostn exkl 

avskrivningar 1 988 454 2 114 163 2 157 295 2 181 284

Avskrivningar/nedskrivningar 145 900 154 400 180 800 200 100

Verksamhetens nettokostnader 2 134 354 2 268 563 2 338 095 2 381 384

Årsbudget Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens nettokostnad (omvänt 

tecken) -2 134 354 -2 268 563 -2 338 095 -2 381 384 

Skatteintäkter 1 805 400 1 892 141 1 961 991 2 032 079

Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 

fastighetsavgift 420 952 441 652 457 333 459 214

Finansiella intäkter 10 250 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader -6 617 -15 140 -24 352 -30 791 

ÅRETS RESULTAT 95 631 62 240 71 127 93 468

Resultat i % av skatter/gen.stb 4,3% 2,7% 2,9% 3,8%

DRIFTBUDGET 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 4 000 4 000 4 000 KS

Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder 

som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 

övergripande mål uppnås). 4 000 4 000 4 000 KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling 

av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även 

extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv 

arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter 

för verksamhetsutveckling. 

6 000 6 000 6 000 KS

Medel för kostnadsökningar
18 000 18 000 18 000 KS

Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks 

§106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd nämnd/ 

utskott efter presenterad långsiktig utformning. Ks §211/2021 

(210525), 700 tkr utfördelat till nämnderna år 2021 och 2022. 700 700 700 KS

Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna 

lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd  

nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut 

tas av kommunstyrelsen. Beloppen kommer revideras efter 

inlämnat investeringsbudgetförslag under våren. 6 000 18 000 42 000  KS

Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation 

av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 200 300 300 KLF

Hyresintäkter Finnvedsvallen, dispenstid -1 000 -1 000 KS

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF

Kundförluster 500 500 500 KLF

Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 100 100 100 KLF

SUMMA KOSTNADER 39 058 51 158 76 158

Central lönepott (inkl strukturförändringar 

och åtgärder osakliga löneskillnader) 44 000 86 000 129 000 KLF

SUMMA KOSTNADER 44 000 86 000 129 000

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 

anställda 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 383 313 391 746 400 364

AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, 

TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 123 126 128

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 311 1 340 1 369

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 343 351 358

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -385 090 -393 562 -402 220 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Pensioner 
(enligt särskild beräkning av Skandia per 20220331)

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -148 434 -137 606 -131 219 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 37 035 25 903 17 995

Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-

pålägg) 8 985 6 284 4 366

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-

pålägg) 82 419 84 837 87 605

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 

ålderspension (täcks av PO-pålägg) 19 995 20 581 21 253

Ökade pensionskostnader nytt avtal och parametrar 42 337 37 225 18 820

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 684 895 1 130

Utbetalningar - intjänat SAP 0 0 0

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 1 134 1 178 1 183

Utbetalningar  - intjänat före 1998 24 693 25 165 25 658

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) -314 -269 -558 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 

och förändrad avsättning 6 355 6 543 6 650

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 

särskild löneskatt 4 000 4 500 5 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 

utöver beräkning från Skandia 970 1 092 1 213

Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 

handläggning av individuella val och utbetalningar) 600 600 600

SUMMA KOSTNADER 80 460 76 928 59 696

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 

finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 

kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, 

till 1,25 % under planperioden. -63 010 -63 010 -63 010 

Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -58 100 -58 100 -58 100 

Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -3 636 -14 466 -37 686 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -27 400 -30 500 -33 600 

Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,25%, 

enl SKR:s rekommendation för internränta) -10 100 -10 400 -10 400 

Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och 

anläggningsavgifter m m  (1,25%, enl SKR:s 

rekommendation för internränta) 2 000 2 000 2 000

SUMMA INTÄKTER -160 246 -174 476 -200 796 

Summa övrig verksamhet under Finansiering 3 272 39 610 64 058
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -123 000 -145 300 -161 500 

Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -27 400 -30 500 -33 600 

Nedskrivningar -4 000 -5 000 -5 000 

SUMMA KOSTNADER -154 400 -180 800 -200 100 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 892 141 1 961 991 2 032 079

Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 

(+8 851 kr/inv, +9 180 kr/inv, +9 435 kr/inv) 308 041 321 585 332 074

Kostnadsutjämningsavgift (-1 231 kr/inv) -42 842 -43 123 -43 326 

Regleringsbidrag/-avgift 

(+1 566 kr/inv,+1 575 kr/inv, +1 281 kr/inv) 54 507 55 164 45 070

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+1 146 kr/inv) 39 879 40 140 40 329

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2023, 

egen uppräkning för 2024-2025) 82 067 83 567 85 067

SUMMA INTÄKTER 2 333 793 2 419 324 2 491 293

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, 

ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom 

kulturområdet 4 000 6 000 6 000

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Borgensavgifter 8 000 8 100 8 200

Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100

SUMMA INTÄKTER 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal 

(inkl särskild löneskatt) -3 290 -2 502 -2 241 

Räntor på upptagna långfristiga lån -11 700 -21 700 -28 400 

Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -15 140 -24 352 -30 791 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 330 803 2 409 222 2 474 852

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt särskild 

beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2022-04-28, cirkulär 22:15) 
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 903 791 928 439 930 157

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+30) 1 794 0 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+20) 1 034 1 034 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+74) 0 1 610 1 610

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (+19) 0 0 1 249

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till beröd nämnd (tidigare erhöll 

Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2) 700 700 700

Bidrag som ingår i det generella statsbidraget

Utökad undervisningstid, cirkulär 21:51, år 2023: 21 kr/inv, år 2024: 86 kr/inv 730 2 272 0

Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, 1 160 tkr i budgetram fr 2023, tas bort 

och ersätts med nedanstående bidrag: Extra studietid och utökad lovskola. 0 0 0

Extra studietid och utökad lovskola, Cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022, 23 kr/inv från 2023 800 0 0

Planering etc. gymnasial utbildning, SKR cirkulär 21:34, 16 kr/inv 557 0 0

Ämnesbetyg, implementering, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 70 0 0

Grundläggande behörighet yrkesprogram, SKR cirkulär 21:34, 6 kr/inv fr 2024 0 209 0

Skolor med konfessionell inriktning, SKR cirkulär 21:34, 1 kr/inv fr 2024 0 35 0

Nationella minoritetsspråk, samordning, SKR cirkulär 21:34, borttag -3 kr/inv fr 2023 -104 0 0

Gemensamt skolval, SKR cirkulär 21:34, borttag -8 kr/inv fr 2024 0 -278 0

Deltagande i förskola, SKR cirkulär 21:34, 4 kr/inv 2023, 8 kr/inv 2024 139 140 0

Stärkta skolbibliotek, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 2022-2023 70 -70 0

Nationella prov,SKR cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022-2023 417 -417 0

Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande 

förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr). Försening, 

evakueringslokalerna börjar användas år 2022 1 477 -1 477 0

Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 

år, 2021-2023 0 -272 -478 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -12 310 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 11 266 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 1 044 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 649 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas 

i avgiften till servicenämnden föregående år -1 096 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 1 325 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 14 094 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning 

som överförs till internkunderna 927 0 0

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021, ärende hänskjutet. 50 % var till 

BUN och ON. D2 102 0 0

Förstärkning att få fler i arbete. År 2022, 1 800 tkr. 

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. 0 -1 800 0

Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 0 0 -3 000 

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 

2021 och 2022 -65 0 0

Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022--2024, 560 tkr/år finansiering från 

kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022 560 0 -560 

Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Kommunledningsförvaltningen till Barn- 

och utbildningsförvaltningen. 34 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Elevhälsa gymnasiet 700 0 0

Lärarlönelyftet 2 000 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 928 439 930 157 929 710
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 634 297 654 975 662 122

 

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 

närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till 

beröd nämnd (tidigare erhöll Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades 

sedan ut till nämnderna år 2) 300 300 300

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -7 408 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 7 585 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 416 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -250 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning 

som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år -550 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 657 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 540 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 6 411 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna 493 0 0

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021, ärende hänskjutet. 50 

% var till BUN och ON. D2 101 0 0

Tillkännagivande riksdagen generellt stöd till äldreomsorg, cirkulär 21.34,

259 kr/inv 0 9 055 0

Fast omsorgskontakt SKR cirkulär 21:34, 

år 2022 33 kr/inv, fr.o.m år 2023;65 kr/inv 2 261 0 0

Ny Gruppbostad Mossleplatån, extern förhyrning. 320 -70 0

Ny Gruppbostad LSS Kv. Doktorn, extern förhyrning. 320 -70 0

Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , extern förhyrning 650 -100 0

Tillfällig ramökning 6 900 -2 400 -2 400 

Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , personalkostnader. 600 0 0

Distriktsköterska Bor 900 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 654 975 662 122 660 454

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Medborgarnämnd
Föregående års ram 153 623 158 087 155 901

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29

Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr.

Avdrag 500 tkr år 2022 och 2023. -500 0 0

Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37 -35 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -856 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 934 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 457 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022. Avser medborgarnämnden samt omsorgsnämnden. -120 0 0

Medel till social insatsgrupp, Ks§310-2021, Ärende hänskjutet. D1 750 -750 0

Akutboende i Värnamo kommun, Ks§341.2021, ärende hänskjutet D3 900 -900 0

Utvecklingsmedel till tjänsten samordning TSI, KS§18-2022, ärende 

hänskjutet D10 565 -565 0

Människan bakom uniformen MBU D11 340 0 -340 

BUDGETRAM VÅRBUDGET 158 087 155 901 155 590

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c307/1651569014220/D11 M%C3%A4nniskan bakom uniformen MBU, Ks%C2%A73, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 92 926 99 009 99 052

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8

Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -22 802 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 27 316 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 607 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -676 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 869 0 0

Föreningsvandringar, Ks 210525, §203. År 2022: 186 tkr -20 0 0

Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år)

Återedovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 0 0 -300 

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -350 0 0

Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KF§177-

2021, från 2023 ärende hänskjutet , utöver detta tillkommer kapitalkostnader. 

Beloppet kan bli annorlunda beroende på serietillhörighet. D9 1 100 0 -1 100 

Kostnader för ny arena fr.o.m år 2025. D19 0 0 1 000

Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida och småbarnsföräldrar, 

KS§130-2022, överlämnat till budgetberedningen D17 0 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 99 009 99 052 98 695

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f5/1643721062524/D9 Fotbollsarena allsvenskt spel, ev ut%C3%B6kad driftram, Kf%C2%A7177, 211125.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30f/1651569014413/D19 Ny fotbollsarena och Finnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30d/1651569014349/D17 H%C3%A4lsosam aktiv livsstil Ks%C2%A7130, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 61 402 62 144 62 161

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -3 570 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 2 811 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 21 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 576 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -25 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader mm överflyttas till 

servicenämnden -87 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 62 144 62 161 62 178

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kulturnämnd
Föregående års ram 32 579 34 413 34 568

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12

Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3

Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20

Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27

Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -

25 tkr/år 25 25 25

Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 

överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68

Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 

3 år, 2021-2023 0 0 -750 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 420 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 518 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 14 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -5 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 347 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -25 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 700 0 0

Utökning av ytterligare ungdomscoach, Ks§39-2022, ärende hänskjutet D15 350 0 0

Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från 

kommunledningsförvatlningen till kulturförvaltningen. 200 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 34 413 34 568 33 973

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Servicenämnd
Föregående års ram 40 818 45 852 46 792

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15

Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat, gäller från 2018. Under år 2018-2021 har de 1 mnkr som 

erhållits årligen varit under SN:s budgetram år 1 och sedan år 2 

fördelats till ON och BUN. Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr 

direkt till till berörd nämnd 0 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -10 197 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 9 271 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 2 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -48 0 0

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år 1 647 0 0

Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas genom avgifter från internkunderna -1 982 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 12 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 209 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna -1 420 0 0

E-tjänster, projekt förlängs under 2022, uppdrag om återredovisning till 

kommunstyrelsen senast 2022-03-31 0 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

§211/2021(210525) för år 2021 och 2022 -100 0 0

Inspirationskock i måltidsverksamheten, Ks§1-2022, ärende hänskjutet D7 620 0 0

Organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center D18 0 0 0

IT-center behov av resursförstärkning tjänster (1+1+1) 925 925 925

Flytt av investeringsbudget till driftbudget IT-center år 2022, Kf§24/2022 1 850 0 0

Bemanning kontaktcenter 600 0 0

Microsoftlicenser, kostnadsökning, SN§38 till Ks 220503 §175-2022 D20 964 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader samt ytterligare  

kostnader för licenser mm 196 0 0

Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter, ärendet 

hänskjutet Ks §4/2022 D8 470 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 45 852 46 792 47 732

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f3/1643721062500/D7 Inspirationskock i m%C3%A5ltidsverksamheten Ks 1, 220118.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30e/1651569014381/D18 Organisation och l%C3%A5ngsiktig uppbyggnad av kommunens IT-centerKs%C2%A7115, 220405.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c310/1651569014494/D20 Microsoftlicenser till KS 220503.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f4/1643721062510/D8 Subventionera m%C3%A5nadskort inom kollektivtrafiken f%C3%B6r studenter, Ks%C2%A74, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 457 470 483

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 470 483 496

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Överförmyndare
Föregående års ram 2 255 2 321 2 387

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6

Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 321 2 387 2 453

  BUDGETRAMAR 2023-2025

14(17)

71



Belopp i tkr 2023 2024 2025

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 22 517 23 023 22 857

Tillskott och avdrag:

Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 

etapp 2, indexjustering 64 64 64

Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102 0

Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 -115 -115 0

Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202 0 -115 -115 

Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202 115 0 -115 

Medfinansiering förskollärarutbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. 

Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr. 0 -40 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022 0 0 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024 0 40 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 191 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 222 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 377 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach)  t.o.m 2022 enligt 

tidigare beslut -500 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) permanentas fr.o.m 

2023 250 0 0

Medel till finansiering av videoplattform, Ks§417-2021, ärende hänskjutet D5 36 0 0

Kompetensakademin 350 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 23 023 22 857 22 691

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f1/1643721062476/D5 Finansiering av videoplattform Ks %C2%A7417, 211214.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 97 113 100 519 99 547

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155

Allmänna val Sverige 2022 (850 tkr), EU-val 2024 (700 tkr) -850 600 0

Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 0 0 0

Medarbetarundersökning 2023 och 2025 200 -200 200

Medborgarundersökning 2023 och 2025 90 -90 90

Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10

Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60

Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 300 -300 0

Designers Saturday eller liknande evenemang 2023 och 2025 150 -150 150

Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  

(Gummifabriken), -67 -67 -67 

Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.

Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. Fr.o.m år 2023, 200 tkr. -800 0 0

Medarbetardagar, vartannat år 1 000 -1 000 1 000

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 081 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 087 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 8

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 164 0 0

Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 

130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr) -51 0 0

Årlig uppräkning av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna 32 8 8

Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a 

Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år. -300 0 0

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 -200 0 0

Satsning för Trygghet och säkerhet 250 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

§211/2021(210525) för år 2021 och 2022 -15 0 0

Projekt Värnamos Unga akdemiker, Ks §404-2021, ärende hänskjutet D4 74 2 -76 

Koldioxidbudget, verktyg, Ks§422-2021, ärende hänskjutet D6 70 0 0

Textning av sändningar från kommunfullmäktige, Ks§56-2022, ärende 

hänskjutet D13 50 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 -700 0 0

Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen. -200 0 0

Certifiering av beställare, Ks§120-2022, ärende hänskjutet D16 500 -500 0

Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Klf till Buf -34 0 0

Kommunekolog 1 000 0 0

Yrkessvenska 1 000 0 0

Komptensförsörjning och satsningar på kommunen som en 

attraktiv arbetsgivare, marknadföring, arbetsmiljöinsatser  - 

använda uppräkning feriearbetare som en del finansering? 500 500 500

BUDGETRAM VÅRBUDGET 100 519 99 547 101 577

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f0/1643721062449/D4 Projekt V%C3%A4rnamos Unga akademiker Ks %C2%A7404, 211130.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f2/1643721062488/D6 Koldioxidbudget verktyg  Ks %C2%A7422, 211214.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c309/1651569014250/D13 Textning s%C3%A4ndingar kf Ks %C2%A722 220222.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30c/1651569014333/D16 Certifiering best%C3%A4llare, Ks%C2%A7120, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 620 1 639 1 658

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 639 1 658 1 677

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 1 639 1 658 1 677

  BUDGETRAMAR 2023-2025

förslag från kommunfullmäktiges presidium
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RESULTATBUDGET
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2023 2024 2025

Nettokostnader exkl avskrivningar -2 114 -2 157 -2 181
Avskrivningar -154 -181 -200

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 269 -2 338 -2 381

Skatteintäkter 1 892 1 962 2 032

Kommunalekonomisk utjämning m m 442 457 459

Finansiella intäkter 12 14 14
Finansiella kostnader -15 -24 -31

ÅRETS RESULTAT 62 71 93

BALANSBUDGET
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31

Anläggningstillgångar 3 037 3 392 3 578

Finansiella anläggningstillgångar 25 27 30

Bidrag till statlig infrastruktur 9 9 9
Omsättningstillgångar 571 582 582

SUMMA TILLGÅNGAR 3 642 4 010 4 199

Eget kapital 1 807 1 884 1 984

Avsättningar 137 137 135

Långfristiga skulder 1 218 1 494 1 567
Kortfristiga skulder 479 494 513

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 642 4 010 4 199

Panter och ansvarsförbindelser:

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar 545 535 522

Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer) 3 200 3 300 3 400

Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening Solidarisk borgen med övriga medlemmar
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KASSAFLÖDESBUDGET 
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2023 2024 2025

Likvida medel vid årets början 100 100 100

Medel från årets resultat 62 71 93

Medel från årets avskrivningar 154 181 200

Årets investeringar (skattefinansierade) -592 -433 -254

Årets investeringar (exploatering) -26 -54 -49

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -82 -103 -132

Årets investeringsinkomster (exploatering) 38 43 49

Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 9 9 9

Försäljning fastigheter 10 10 10

Tillkommande pensionsutbetalning nytt avtal -20 0 0

Nya lån / amortering 447 276 73

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 100 100 100

Låneram 1 100 1 380 1 450

Nuvarande lån uppgår till 520 mnkr

Nyckeltal
Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och 
kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift  (%) -97,2% -96,6% -95,6%

Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, 
exkl avskrivningar (%) 6,3% 2,0% 1,1%

Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
samt fastighetsavgift från f g år (%) 4,8% 3,7% 3,0%

Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk 
utjämning samt fastighetsavgift  (%) 2,7% 2,9% 3,8%
Soliditet, (%) 50% 47% 47%
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Vägledande grunder och principer 

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som utgår ifrån att varje människa ska 
vara fri att utvecklas som individ och råda över sitt eget. Det innebär att 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet ska ingå i alla politiska bedömningar i alla 
kommunala frågor.  
 
Socialdemokraterna ska verka för att Värnamo kommun ska vara ett föredöme i 
miljö-, klimat- och hållbarhetsarbetet. Klimatomställningen ger nya möjligheter för 
hållbartillväxt och skapar fler jobb. Hållbarhets- och klimatperspektivet, samt Agenda 
2030, ska därför ingå i alla politiska bedömningar i alla kommunala frågor.  
 
Socialdemokraterna tror på ett solidariskt samhälle där alla ger efter förmåga och får 
efter behov. Vi tror på ett samhälle demokratiskt samhälle där varje människa har rätt 
att påverka och därmed forma sin omgivning. Men vi tror också på ett tryggt 
samhälle som ska vara kompromisslöst mot kriminalitet och svara upp mot de 
utmaningar vi ser. Klassklyftor och segregationen ska brytas. Bakgrund och uppväxt 
ska inte vara ett hinder för möjligheten till utbildning och arbete. 
 
Socialdemokraterna anser att hela Värnamo kommun ska vara levande. Boende på 
landsbygden och i större orter ska ha jämlika förutsättningar för ett bra liv med god 
välfärdsservice.  
 
Socialdemokraterna är ett arbetareparti som byggde den svenska välfärden. Vi ska 
därför fortsätta satsa på skola, omsorg, och fler arbeten i välfärden istället för att 
sänka skatten. Kollektivavtal och facklig samverkan är en förutsättning för trygga 
arbetsplatser. 
 
Socialdemokraterna tror inte att privatisering av skola, vård och omsorg är rätt väg 
att gå då det skapar orättvisa system samtidigt som skattepengar hamnar i privata 
fickor. Vi tror på den demokratiska kontrollen av det offentliga där skattepengarna 
stannar inom välfärden. Styrning och ledning är avgörande för att kommunens 
verksamheter ska fungera och ge ett kvalitativt resultat, detta ställer krav på 
långsiktighet samt ordning och reda i den ekonomiska hushållningen.  
 
Reglerna för offentlig upphandling ska ses över för att kunna användas mer aktivt för 
trygga arbetsvillkor och lokal utveckling. Idéburna organisationer inom såväl 
välfärden som annan service ska få bättre förutsättningar att verka.  
 

78



 
 

 

3(13)

Den socialdemokratiska kampen är i grund och botten en kamp mot orättvisor. 
Socialdemokraterna anser att grundförutsättningen för ett framåtsträvande samhälle 
och en stark välfärd är hushållandet av de gemensamma resurserna. 
Socialdemokraterna ställer krav på att ekonomiska, ekologiska, humana och sociala 
resurser används strategiskt och aktivt för att arbeta bort orättvisor och hinder. Vi 
vill se en ekonomisk stabilitet, hög sysselsättning och kontroll över kommunens sätt 
att använda sina resurser.  
 

Prioriterade områden 

För Socialdemokraterna är prioriterade områden i budgeten trygghet, välfärd, och 
samhällsbygge. Varje område innefattar flera delar av kommunens verksamheter, 
allt ifrån kulturverksamhet till bostadsbyggnation och värdegrundsarbete, som 
gemensamt skapar en helhet.  
 

Budgetförutsättningar 

 
Året 2022 har likt året tidigare varit ett speciellt år där den globala Corona pandemin 
i början av året har påverkat vårt samhälle både ekonomiskt, socialt och hälsomässigt, 
men vi ser en utveckling åt det positiva hållet. Socialdemokraterna i Värnamo har 
välkomnat vaccinationerna mot Covid-19 som och ser att trots ökad smittad i 
perioder så är antal patienter som vårdas på intensiven färre. Med det sagt så tror vi 
dock att budgetåret 2023 delvis kommer att fortsätta påverkas av Corona pandemin 
och dess konsekvenser, framför allt i att vi kommer att se fler korttidssjukskrivna. Vi 
utgår dock ifrån att den Socialdemokratiskt ledda Regeringen kommer att fortsätta 
stödja kommuner och regioner i deras arbete med pandemin och dess konsekvenser 
även när massvaccinationen är slutförd då det finns ett viktigt folkhälsofrämjande 
arbete att göra.   
 
Den 24 februari invaderades Ukraina av Ryssland och vårt säkerhetspolitiska område 
förändrades chockerande. Sverige har inte sedan andra världskriget haft liknande 
oroligheter i sitt geopolitiska närområde och det har påverkat Sveriges 
säkerhetspolitiska ställning drastiskt. Rysslands illegitima invasion av Ukraina har 
också bidragit till en orolig global ekonomi, stigande energi-, råvarumaterial- och 
livsmedelspriser. Socialdemokraterna lägger därför i år en budget som tar höjd för 
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eventuella globala och lokala konsekvenser som ligger till följd av Rysslands illegitima 
invasion av Ukraina och för den ekonomiska osäkerheten som följer globalt.  
 
Socialdemokraternas fristående och fullt finansierade budgetförslag för 2023 med 
utblick 2024–2027 och utgår ifrån samma material som kommunens 
Ekonomiavdelning tagit fram och som presenterades på budgetberedningen. 
Socialdemokraterna väljer dock att lägga en budget utifrån prognosen som 
Regeringen presenterat och med tanke på osäkerheten i vårt närområde.  
 
Vi föreslår ingen ändring av skattesatsen och full löneutveckling samt pensioner ingår 
i vår beräkning. Skatteinkomster, statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning mm är 
helt enligt de siffror som Ekonomiavdelningen har tagit fram i sina analyser. 
Befolkningsutvecklingen har modifierats och går inte längre i enlighet med den 
prognos som kommunens Utvecklingsavdelning har presenterat då vi bevisligen inte 
har fått den befolkningsutveckling som var förväntad de sista tre året. Vi välkomnar 
givetvis högre befolkningsprognos men utgår i nuläget ifrån att det för år 2023 
kommer att öka med 152 personer.   
 
Vi välkomnar också fortsatta välfärdssatsningarna, särskilt inom äldreomsorgen samt 
för barn och unga, som den Socialdemokratiskt ledda Regeringen har lagt på 
kommuner och regioner. Med detta sagt kan man även här konstatera att det är 
skillnad på vilket parti som leder Regeringen och därmed vilket stöd som ges 
kommuner och regioner i deras välfärdsuppdrag. Det är dock undermåligt att 
Värnamo kommun under 2022 har fått lämna tillbaka bidragen då man inte haft 
administrativ kapacitet för att ta emot bidragen och använda dem korrekt, främst 
inom omsorgen, vilket har lett till att flera miljoner kronor som Värnamo kommun 
har kunnat använda för att stärka äldreomsorgen samt satsa på kompetensutveckling 
av personal har gått kommunen förbi.  
 

Driftbudget med resultaträkning 

Socialdemokraterna har som finansiellt mål 2,5% av det totala ekonomiska resultatet. 
I det fristående och fullt finansierade budgetförslaget som Socialdemokraterna lägger 
fram ligger det ekonomiska resultatet på 1,8% i för år 2023. Detta resultat är 
medveten då Socialdemokraterna anser att välfärden behöver stärkas och att resurser 
måste finnas avsatta för att klara de ekonomiska utmaningarna som väntar på grund 
av kriget i Ukraina. 
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 För att möta de investeringsutmaningar som framtiden bär med sig bör 
nettodriftkostnadens resultat inte understiga 2,5 % för att undvika att enbart låna upp 
ekonomiska medel till framtida investeringar.  Dock ser vi att kommunen kommer 
att behöva låna upp mer pengar då flera fastigheter/ anläggningar är eftersatta 
samtidigt som vi måste bygga ikapp oss för att möta en stigande befolkningsökning 
med bostäder, skolor, förskolor, idrottsanläggningar, kulturupplevelser, infrastruktur 
och mötesplatser.  
I vårt budgetförslag kompenseras nämnderna helt för de kostnader som uppstår vid 
nödvändiga behov av nya lokaler. Avdrag görs för återlämnade lokaler. Vår 
utgångspunkt är att kommunens egna lokaler (inkluderande bolagens) skall nyttjas 
givetvis i första hand och att externa lokaler hyrs endast i undantagsfall för 
permanent verksamhet. Äskanden ifrån samtliga nämnder som lagt i 
budgetberedningen finns inplanerade i budgeten och förväntas bifallas.  
Vi påminner också samtliga nämnders förvaltningar om att noga följa tillgången till 
olika externa bidrag som kan finansiera eller medfinansiera pågående verksamhet 
eller nya projekt. Vi vill också påminna nämndernas förvaltningar att särskilt följa 
tillgången till delfinansiering via EU-projekt då det inte enbart medför finansiering 
utan även värdefullt erfarenhetsutbyte av andra verksamheter som av 
Socialdemokraterna ses som ett mervärde för kommunen.  
 

Investeringsbudget 

Kommunens investeringsbehov fortsätter att öka i takt med att kommunen växer 
och vill växa. Det är positivt att kommunen arbetar med att attrahera till sig fler 
invånare men det är viktigt att komma ihåg att det med fler invånare också följer 
behov av bl. a fler bostäder, skolor, förskolor, trygghetsboenden, idrottslokaler och 

  

 Budget  Plan Plan

Belopp i tkr 2023  2024 2025

Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -2 279 536   -2 333 655  -2 381 184 

Skatteintäkter  1 882 588   1 946 596  2 016 673 

Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift 441 526   457 122  458 993 

Finansiella intäkter 12 150   14 250  14 350 

Finansiella kostnader -15 140   -24 352  -30 791 

ÅRETS RESULTAT  41 588   59 961  78 041 
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mötesplatser. Detta innebär att många investeringar som är kopplade till 
fastighetsbygge/renovering inte kan skjutas fram då behovet finns redan idag.  
Utöver dessa investeringar så ökar också behovet av IT-investeringar för att klara av 
den digitalisering som medborgarna liksom medarbetare förväntar sig av kommunen, 
men också för att hänga med i tiden och inte ligga flera steg efter i 
digitaliseringsutvecklingen. Här påminner vi vikten av en genomtänkt plan för hur 
digitaliseringen ska effektivisera kommunens arbete i olika verksamheter och att en 
dialog förs med IT-avdelningen för förvaltningssamverkan och ’smart nyttjande’.  

Bristen av träffsäkerhet i planering för investeringar skapar ett eftersläp och planerad 
investeringsvolym fortsätter att ligga högre än vad som är praktiskt genomförbart. Vi 
har i budgetförslag för år 2020 samt 2021 lagt ett uppdrag åt Ekonomiavdelningen att 
tillsammans med samtliga förvaltningar göra en genomlysning av vad som praktiskt 
är möjligt att genomföra och återkomma med en mer sanerad investeringsplan. 
Alliansen har tagit till sig detta och Kommunstyrelsen har under året 2021 samt 2022 
gett Tekniska utskottet i uppdrag att titta på investeringsbudgeten och sett över 
budgetbeloppen. Här behöver dock göras mer. En dialog kring framtidens 
investeringar tillsammans med de nämnder som är beställa vid nästa års 
budgetberedning hade varit önskvärt. Vi är medvetna om att det aldrig kommer gå 
att pricka rätt helt och hållet men kommunen behöver definitivt bli bättre på 
träffsäkerheten då detta i stor grad påverkar den finansiella planeringen och 
kostnaden. Här ser vi också att samverkan mellan Tekniska förvaltningen, 
Samhällsbyggnads förvaltningen, Upphandlingsavdelningen samt Mark och 
exploatering är avgörande för ett lyckat investeringsarbete.  Socialdemokraterna ser 
att stora om-budgeteringar görs varje år och vi ser gärna att tekniska förvaltningens 
kapacitet ökar för en snabbare genomförande takt och en kortare 
investeringsprocess.   

Det finns en del skolor på landsbygden med lågt elevantal som resulterar i ”dyra” 
lokaler vilket tyder på en stark urbanisering. Socialdemokraterna vill trots detta inte 
föreslå en nedläggning av någon skola så länge man kan erbjuda bra skoltider med 
kompetent och kunnig pedagogisk personal. Hela kommunen ska leva!  
I vårt förslag till budget anger vi en ram för de olika åren respektive 
förvaltningar/avdelningar. Detta förhållningssätt med ett utökat ”ramtänk” innebär 
en flexibilitet i genomförandet av planeringen och man blir inte heller låst vid 
förskjutning i tid på grund av olika omständigheter exempelvis överklaganden av 
detaljplaner. 
  
 

  Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027 
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Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027 

         

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825
         

Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, 
Parker 48 570 75 920 203 541 149 470 26 470
         

Fritid 15 980 13 100 18 600 68 100 104 000
         

Fastighet 449 803 307 337 119 150 141 828 192 850

         

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 517 949 406 452 347 141 362 248 326 145

 

Avgiftsfinansierad verksamhet och hållbarhet 

Liksom tidigare vill vi påpeka att hela verksamheten är avgiftsfinansierad och därför 
är det också viktigt att inte låta kostnaderna sticka iväg då kommunen redan idag har 

en hög avgiftsnivå. Hela denna investering i vatten- och avloppsanläggningarna 
innebär ju också en stor satsning för att säkra miljön från föroreningar. Rent vatten 
är vårt viktigaste livsmedel. Respekten och kunskapen om vatten och avlopp behöver 
arbetas med och höjas i hela kommunen.  

Gällande investeringar i vatten och avlopp, anger vi också en ram. Det finns en 
långsiktig plan för upprustning av ledningarna och plan för reningsverk samt behov 
av utredning av reservvattentäkt vilket är viktigt för att säkra vattentillgången för våra 
invånare. Vår budget innebär en anpassning av möjligt genomförande liksom i 
uppdraget till övriga nämnder av pågående investeringsplaner, utan att peka ut 
specifika objekt. Vi ser att förnyelse och underhåll görs på det mest effektiva sätt, 
både gällande resurser och medel, men även med hänsyn till miljö. Vi beräknar en 
genomsnittlig anslutningsintäkt på 9 miljoner per år.  
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Uppdrag till nämnder och styrelser 

Kommunstyrelsen 
 
Förutom den planerade verksamheter presenteras för år 2023 två nya potter att 
fördela till nämnderna/utskottet efter att de ansökt. Förutom de potter som redan 
finns vill Socialdemokraterna också att Ungdomsmiljonen och Anslag för 
oförutsedda behov på grund av omvärldspåverkan.   
Vår budget vill också att en utredning görs gällande placering av samordnare för 
social hållbarhet och kommunekolog.  
 
Vi ser att HR fortsätter och intensifierar att stödja kommunens arbetsmiljöarbete och 
att strategiskt motverka sjukskrivningar. En viktig del av detta arbete är också 
yrkessvenska i form av kompetensutveckling och 1 miljon kronor avsätts för det.  
 

Tekniska utskottet 
 
För att vi ska kunna lyckas med det stora investeringsberget som kommunen har 
framför sig behöver vi också förstärka förvaltningen med två ingenjörer för planering 
och projektledning. 
 
Vi ser också att kommunen behöver satsa på ett folkhälsofrämjande arbete i större 
omfattning och ta en aktiv roll i att inspirera och skapa förutsättningar för att fler 
invånare ska röra på sig oftare. Socialdemokraterna skjuter därför till 300 000 kronor 
som öronmärks just för att intensifiera folkhälsoarbetet.  
 
Vi vill också att Fritidsförvaltningen ska ha ytterligare 500 000 kronor för en utökad 
verksamhet som inte är öronmärkt.  
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Som tillägg till den planerade verksamheten satsar Socialdemokraterna skjuta till över 
6 miljoner kronor mer i Barn- och utbildningsnämndens budget.  
 
Socialdemokraterna vill se att nattis förstärks och görs tillgänglig även på stora helger 
då detta är en förutsättning för ökad sysselsättning men också ökad jämlikhet och 
jämställdhet.  
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Vi vill också se en förstärkt elevhälsa både på gymnasiet och på vuxenutbildningen 
och ser detta som en del i ett förebyggande folkhälsofrämjande arbete.  
 
Socialdemokraterna vill också skjuta till resurser till skola och gymnasium för 
personalförstärkning med 1,2 miljoner kronor för åren 2023–2024 och 3,1 miljoner 
kronor för år 2025.  
 
Kulturskolan ska enligt vår mening vara till för alla barn och unga oavsett plånbok 
och därför avsätts 400 000 kronor för detta ändamål.  
 
Socialdemokraterna skjuter också till 2,5 miljoner kronor som en del i de 
prisökningarna som förväntas komma under året 2023 och förmodligen fortsätta 
under år 2024.  
 

Omsorgsnämnden 
 
En trygg och säker omsorg av kvalitet är starkt kopplad till personalens kompetens 
och välmående. De som behöver omsorg ska stå i centrum och inte mötas av en 
stressad och utarbetad personal. Brukare ska mötas av kompetens, lugn och 
arbetsglädje som sätter prägeln på en pålitlig och trygg omsorg av kvalitet.  
 
Socialdemokraterna satsar därför 2,5 miljoner kronor för året 2023 (och 3,5 miljoner 
kronor för åren 2024–2025) för att strategiskt och omgående påbörja arbetet med att 
jobba bort delade turer, långa helger och varannan helg. Detta är ett förlegat 
arbetssätt och vi eftersöker attraktiva och hälsosamma scheman.  
 
Socialdemokraterna skjuter också till 5 miljoner kronor för en generell ramökning 
som sträcker sig över hela budgetperioden. Dock anser vi att omsorgsnämnden 
måste bli mycket bättre på att ta emot och använda de statsbidrag som finns att tillgå.  
 

Medborgarnämnden 
 
Socialdemokraterna ser att medborgarnämndens förebyggande arbete är av stor vikt 
för att vi ska kunna hålla nere samhällskostnader. Socialdemokraterna vill gärna se ett 
utvecklat och fördjupat arbetssätt kring Signs of Safety och skjuter till 1 miljon 
kronor för år 2023 som också försätter över budgetperioden. Vi vill också se 
projektet Människan bakom uniformen startas och utvärderas för att eventuellt 
permanenta projektet som en del av verksamheten.  
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Vi skjuter också till 2 miljoner kronor för en ”trygg och meningsfull fritid” 
(förebyggande arbete) för barn och unga. Alla barn har rätt till en trygg fritid oavsett 
föräldrarnas möjligheter och resurser, och vi ser det som ett förebyggande arbete.   
 
Socialdemokraterna skjuter också till 1 miljon kronor som öronmärks för att 
motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, samt 1 miljon kronor som 
öronmärks för förebyggande insatser för att motverka utanförskap. 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Socialdemokraterna vill skjuta till 750 000 kronor för att förstärka plan och byggsidan 
utöver den planerade verksamheten. Vår ambition är att det ska finnas uppdaterade 
detaljplaner, hållbara och strategiska översiktsplaner och att ett utökad samarbete 
med Tekniska utskottet kommer till.  
 
Socialdemokraterna skjuter också till 1 miljon kronor för att Räddningstjänstens 
underskott, samt 500 000 kronor för att förstärka deltidsbrandmannaorganisationen. 
Vi vill se en utvecklad och hållbar räddningstjänst även inom 
deltidsbrandmannaorganisationen.  
 
 

Kulturnämnden 
 
Socialdemokraterna välkomnar kulturnämnden nya uppdrag med ungdomscoacher 
och demokratiutvecklings för unga. För vårt parti är barnkonventionen viktig och 
kommunen måste hitta ett sätt att involvera barn och unga i kommunens förslag och 
beslut.  
 
Socialdemokraterna vill också se att det underbara kulturengagemanget som bl a 
finns på gummifabriken också spiller över till landsbygden och avsätter därmed 
500 000 kronor för ändamålet.  
 

Servicenämnden 
 
Serviceförvaltningen växer och vi ser också servicenämndens uppdrag växer 
successivt. Utöver planerad verksamhet vill Socialdemokraterna skjuta till resurser för 
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ett stadigt växande IT-center där förvaltningen både har möjlighet och kapacitet att ta 
emot nya medarbetare och bygga ut kommunens IT.  
 
Socialdemokraterna skjuter också till resurser för att förstärka kontaktcenter som är 
ett viktigt nav för kontakt och information.  
 
Socialdemokraterna vill också subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för 
studenter och skjuter till 440 000 kronor för ändamålet.  
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Sammanfattning 
 
Den här fullt finansierade och fristående budgeten är ett alternativt till det förslag 
som Alliansen går fram med. Dokumentet innehåller områden som är avgörande för 
Värnamo kommuns framtid, utveckling och välfärdslöfte.  
Vi fortsätter att investera i skolor, förskolor, nya bostads- och verksamhetsområden, 
infrastruktur och mötesplatser. Vi fortsätter att satsa på kompetensutveckling, 
demokratiutveckling för barn och unga, heltidsresans genomförande och borttagande 
av delade turer/långa helger/varannan helg inom omsorgen samt trycker på för 
minskat sjukskrivningstal.  
Vi påminner om vikten av ledning och styrning men också ordning och reda i 
kommunens finanser och andra resurser. Det här förslaget kommer att bidra till en 
ännu bättre Värnamo kommun.  
 
 
31 maj 2022 
 
Socialdemokraterna i Värnamo kommun,  
genom  
 
Azra Muranovic 
Bo Svedberg  
Anette Myrvold  
Susanne Andersson, samt 
 
Mikael Andersson, Matilda Kauppinen, Britt-Marie Sellén Nilsson, Anders Jansson, 
Åke Wilhelmsson, Senada Besic, Vivi-anne Roos, Tero Väisänen, samt  
kommunfullmäktigegruppen. 
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Socialdemokraterna
Utfall

2021-11-01            

34 651
+152 +228 +165

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 644 34 803 35 031 35 196

Årsbudget Budget % av Plan Plan

Belopp i tkr 2022 2023  budget 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd 903 791 931 739 43,9% 934 007 935 010

Omsorgsnämnd 634 297 654 675 30,8% 665 222 665 954

Medborgarnämnd 153 623 163 087 7,7% 161 061 161 090

Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 92 926 102 109 4,8% 101 552 101 195

Samhällsbyggnadsnämnd 61 402 64 394 3,0% 65 161 65 178

Kulturnämnd 32 579 34 913 1,6% 35 068 34 473

Servicenämnd 40 818 45 075 2,1% 45 992 47 432

Upphandlingsnämnd 457 470 0,0% 483 496

Överförmyndare 2 255 2 321 0,1% 2 387 2 453

Kommunstyrelse - Campus 22 517 23 023 1,1% 22 857 22 691

Kommunstyrelse - Klf 97 113 100 419 4,7% 99 797 101 377

Kommunens revisorer,

Enl beslut kommunfullmäktige §105, 210623 1 620 1 639 0,1% 1 658 1 677

Summa nämnder 2 043 398 2 123 864 100,0% 2 135 245 2 139 026

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 21 158 1 158 2 158

Centrala medel

(utfördelas till verksamheterna) 28 200 15 900 28 000 52 000

Centrala lönemedel

(utfördelas till verksamheterna) 31 152 44 000 86 000 129 000

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0

Pensioner 44 018 80 460 76 928 59 696

Kapitaltjänstintäkter -159 472 -160 246 -174 476 -200 796 

Verksamhetens nettokostn exkl 

avskrivningar 1 988 454 2 125 136 2 152 855 2 181 084

Avskrivningar/nedskrivningar 145 900 154 400 180 800 200 100

Verksamhetens nettokostnader 2 134 354 2 279 536 2 333 655 2 381 184

Årsbudget Budget Plan Plan

Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens nettokostnad (omvänt 

tecken) -2 134 354 -2 279 536 -2 333 655 -2 381 184 

Skatteintäkter 1 805 400 1 882 588 1 946 596 2 016 673

Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 

fastighetsavgift 420 952 441 526 457 122 458 993

Finansiella intäkter 10 250 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader -6 617 -15 140 -24 352 -30 791 

ÅRETS RESULTAT 95 631 41 588 59 961 78 041

Resultat i % av skatter/gen.stb 4,3% 1,8% 2,5% 3,2%

DRIFTBUDGET 2023-2025

1(17) 2022-05-28
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 1 000 1 000 1 000 KS
Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder 

som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 

övergripande mål uppnås). 3 000 3 000 3 000 KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling 

av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även 

extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv 

arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter 

för verksamhetsutveckling. 

5 000 5 000 5 000 KS

Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks 

§106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd nämnd/ 

utskott efter presenterad långsiktig utformning. Ks §211/2021 

(210525), 700 tkr utfördelat till nämnderna år 2021 och 2022. 700 700 700 KS

Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna 

lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd  

nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut 

tas av kommunstyrelsen. Beloppen kommer revideras efter 

inlämnat investeringsbudgetförslag under våren. 6 000 18 000 42 000  KS

Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation 

av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 200 300 300 KLF

Hyresintäkter Finnvedsvallen, dispenstid -1 000 -1 000 KS

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF

Kundförluster 500 500 500 KLF

Ungdomsmiljonen 1 000 1 000 1 000 KS

Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 100 100 100 KLF
Anslag för oförutsedda behov på grund av omvärldspåverkan 20 000 0 0 KS

SUMMA KOSTNADER 37 058 29 158 54 158

Central lönepott (inkl strukturförändringar och 

åtgärder osakliga löneskillnader) 44 000 86 000 129 000 KLF

SUMMA KOSTNADER 44 000 86 000 129 000

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 

anställda 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 383 313 391 746 400 364

AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-

KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 123 126 128

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 311 1 340 1 369

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 343 351 358Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) 

-385 090 -393 562 -402 220 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Pensioner 
(enligt särskild beräkning av Skandia per 20220331)

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -148 434 -137 606 -131 219 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 37 035 25 903 17 995

Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-

pålägg) 8 985 6 284 4 366

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-

pålägg) 82 419 84 837 87 605

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 

ålderspension (täcks av PO-pålägg) 19 995 20 581 21 253

Ökade pensionskostnader nytt avtal och parametrar 42 337 37 225 18 820

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 684 895 1 130

Utbetalningar - intjänat SAP 0 0 0

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 1 134 1 178 1 183

Utbetalningar  - intjänat före 1998 24 693 25 165 25 658

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) -314 -269 -558 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 

och förändrad avsättning 6 355 6 543 6 650

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 

särskild löneskatt 4 000 4 500 5 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 

utöver beräkning från Skandia 970 1 092 1 213

Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 

handläggning av individuella val och utbetalningar) 600 600 600

SUMMA KOSTNADER 80 460 76 928 59 696

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 

finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 

kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, 

till 1,25 % under planperioden. -63 010 -63 010 -63 010 

Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -58 100 -58 100 -58 100 

Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -3 636 -14 466 -37 686 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -27 400 -30 500 -33 600 

Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,25%, 

enl SKR:s rekommendation för internränta) -10 100 -10 400 -10 400 

Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och 

anläggningsavgifter m m  (1,25%, enl SKR:s 

rekommendation för internränta) 2 000 2 000 2 000

SUMMA INTÄKTER -160 246 -174 476 -200 796 

Summa övrig verksamhet under Finansiering 1 272 17 610 42 058

3(17)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -123 000 -145 300 -161 500 

Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -27 400 -30 500 -33 600 

Nedskrivningar -4 000 -5 000 -5 000 

SUMMA KOSTNADER -154 400 -180 800 -200 100 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 882 588 1 946 596 2 016 673

Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 

(+8 806 kr/inv, +9 108 kr/inv, +9 363 kr/inv) 306 475 319 062 329 540

Kostnadsutjämningsavgift (-1 231 kr/inv) -42 842 -43 123 -43 326 

Regleringsbidrag/-avgift 

(+1 608 kr/inv,+1 641 kr/inv, +1 346 kr/inv) 55 947 57 476 47 383

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+1 146 kr/inv) 39 879 40 140 40 329

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2023, 

egen uppräkning för 2024-2025) 82 067 83 567 85 067

SUMMA INTÄKTER 2 324 114 2 403 718 2 475 666

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, 

ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom 

kulturområdet 4 000 6 000 6 000

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Borgensavgifter 8 000 8 100 8 200

Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100

SUMMA INTÄKTER 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal (inkl 

särskild löneskatt) -3 290 -2 502 -2 241 

Räntor på upptagna långfristiga lån -11 700 -21 700 -28 400 

Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -15 140 -24 352 -30 791 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 321 124 2 393 616 2 459 225

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt parametrar 

regeringens budgetproposition, april 2022) 
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd

Föregående års ram 903 791 931 739 934 007

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+30) 1 794 0 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+20) 1 034 1 034 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+74) 0 1 610 1 610

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (+19) 0 0 1 249

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till beröd nämnd (tidigare erhöll 

Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2) 700 700 700

Bidrag som ingår i det generella statsbidraget

Utökad undervisningstid, cirkulär 21:51, år 2023: 21 kr/inv, år 2024: 86 kr/inv 730 2 272 0

Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, 1 160 tkr i budgetram fr 2023, tas bort 

och ersätts med nedanstående bidrag: Extra studietid och utökad lovskola. 0 0 0

Extra studietid och utökad lovskola, Cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022, 23 kr/inv från 2023 800 0 0

Planering etc. gymnasial utbildning, SKR cirkulär 21:34, 16 kr/inv 557 0 0

Ämnesbetyg, implementering, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 70 0 0

Grundläggande behörighet yrkesprogram, SKR cirkulär 21:34, 6 kr/inv fr 2024 0 209 0

Skolor med konfessionell inriktning, SKR cirkulär 21:34, 1 kr/inv fr 2024 0 35 0

Nationella minoritetsspråk, samordning, SKR cirkulär 21:34, borttag -3 kr/inv fr 2023 -104 0 0

Gemensamt skolval, SKR cirkulär 21:34, borttag -8 kr/inv fr 2024 0 -278 0

Deltagande i förskola, SKR cirkulär 21:34, 4 kr/inv 2023, 8 kr/inv 2024 139 140 0

Stärkta skolbibliotek, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 2022-2023 70 -70 0

Nationella prov,SKR cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022-2023 417 -417 0

Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande 

förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr). Försening, 

evakueringslokalerna börjar användas år 2022 1 477 -1 477 0

Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 

år, 2021-2023 0 -272 -478 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -12 310 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 11 266 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 1 044 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 649 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas 

i avgiften till servicenämnden föregående år -1 096 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 1 325 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 14 094 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning 

som överförs till internkunderna 927 0 0

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021, ärende hänskjutet. 50 % var till 

BUN och ON. D2 102 0 0

Förstärkning att få fler i arbete. År 2022, 1 800 tkr. 

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. 0 -1 800 0

Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 0 0 -3 000 

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 

2021 och 2022 -65 0 0

Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022--2024, 560 tkr/år finansiering från 

kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022 560 0 -560 

Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Kommunledningsförvaltningen till Barn- 

och utbildningsförvaltningen. 34 0 0

Nattis förstärkning 500 0 0

Förstärkt elevhälsa, gymnasiet + vux 1 400 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Utökad budget kulturskolan inkl. avgiftsfri kulturskola 400 50 50

Fler vuxna i grundskolan och på gymnasiet 1 200 0 900
Utökad budgetram på grund av ökade kostnader 2 500 500 500

BUDGETRAM VÅRBUDGET 931 739 934 007 935 010
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Omsorgsnämnd

Föregående års ram 634 297 654 675 665 222

 

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 

närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till 

beröd nämnd (tidigare erhöll Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades 

sedan ut till nämnderna år 2) 300 300 300

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -7 408 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 7 585 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 416 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -250 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning 

som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år -550 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 657 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 540 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 6 411 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna 493 0 0

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021, ärende hänskjutet. 50 

% var till BUN och ON. D2 101 0 0

Tillkännagivande riksdagen generellt stöd till äldreomsorg, cirkulär 21.34,

259 kr/inv 0 9 055 0

Fast omsorgskontakt SKR cirkulär 21:34, 

år 2022 33 kr/inv, fr.o.m år 2023;65 kr/inv 2 261 0 0

Ny Gruppbostad Mossleplatån, extern förhyrning. 320 -70 0

Ny Gruppbostad LSS Kv. Doktorn, extern förhyrning. 320 -70 0

Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , extern förhyrning 650 -100 0

Ramökning 5 mnkr 5 000 0 0

Hälsosam och attraktiv arbetsplats - bort med delade turer, lång helger och 

varannan helg 2 500 1 000 0

Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , personalkostnader. Behov av 

ytterligare 1 årsarbetare 600 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 654 675 665 222 665 954
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Medborgarnämnd

Föregående års ram 153 623 163 087 161 061

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29

Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr.

Avdrag 500 tkr år 2022 och 2023. -500 0 0

Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37 -35 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -856 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 934 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 457 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022. Avser medborgarnämnden samt omsorgsnämnden. -120 0 0

Medel till social insatsgrupp, Ks§310-2021, Ärende hänskjutet. D1 750 -750 0

Akutboende i Värnamo kommun, Ks§341.2021, ärende hänskjutet D3 900 -900 0

Utvecklingsmedel till tjänsten samordning TSI, KS§18-2022, ärende 

hänskjutet D10 565 -565 0

Människan bakom uniformen MBU D11 340 -340 0

Utökad budgetram för förebyggande arbete barn och unga - trygg och 

meningsfull fritid 2 000 0 0

Utökadbudgetram för arbete med mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat 

arbete 1 000 0 0

Utökad budgetram för förebyggande av utanförskap 1 000 0 0

Säkerhetsplaneringsteam som en fördjupning av arbetssätt signs of 

safety, behov resurser? 1 000 500 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 163 087 161 061 161 090
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)

Föregående års ram 92 926 102 109 101 552

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8

Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -22 802 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 27 316 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 607 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -676 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 869 0 0

Föreningsvandringar, Ks 210525, §203. År 2022: 186 tkr -20 0 0

Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år)

Återedovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 0 0 -300 

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -350 0 0

Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KF§177-

2021, från 2023 ärende hänskjutet , utöver detta tillkommer kapitalkostnader. 

Beloppet kan bli annorlunda beroende på serietillhörighet. D9 1 100 0 -1 100 

Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025. D19 0 0 1 000

Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida och småbarnsföräldrar, 

KS§130-2022, överlämnat till budgetberedningen D17 600 -600 0

Förstärkning ingenjörer för planering och projektledning, 850 tkr/tjänst 1 700 0 0

Utökad verksamhet Fritidsförvaltningen 500 0 0

Utökat uppdrag folkhälsa och fritid 300 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 102 109 101 552 101 195
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f5/1643721062524/D9 Fotbollsarena allsvenskt spel, ev ut%C3%B6kad driftram, Kf%C2%A7177, 211125.pdf
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30d/1651569014349/D17 H%C3%A4lsosam aktiv livsstil Ks%C2%A7130, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Samhällsbyggnadsnämnd

Föregående års ram 61 402 64 394 65 161

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -3 570 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 2 811 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 21 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 576 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -25 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader mm överflyttas till 

servicenämnden -87 0 0

Plan och byggsidan utmaning resursmässigt i att möta större 

stadsutvecklingsprojekt (industri, bostäder, handel, kultur, fritid och 

kommunikationer) 750 750 0

Underskott Räddningstjänsten (stor personalomsättning ger 

merkostnader utbildningar) 1 000 0 0
Förstärkning av deltidsbrandmannaorganisationen 500 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 64 394 65 161 65 178
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kulturnämnd

Föregående års ram 32 579 34 913 35 068

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12

Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3

Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20

Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27

Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -

25 tkr/år 25 25 25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 

överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68

Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 

år, 2021-2023 0 0 -750 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 420 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 518 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 14 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -5 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 347 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -25 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 700 0 0

Utökning av ytterligare ungdomscoach, Ks§39-2022, ärende hänskjutet D15 350 0 0

Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från 

kommunledningsförvatlningen till kulturförvaltningen. 200 0 0

Kultur på landsbygden 500 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 34 913 35 068 34 473
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Servicenämnd

Föregående års ram 40 818 45 075 45 992

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15

Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat, gäller från 2018. Under år 2018-2021 har de 1 mnkr som 

erhållits årligen varit under SN:s budgetram år 1 och sedan år 2 

fördelats till ON och BUN. Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr 

direkt till till berörd nämnd 0 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -10 197 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 9 271 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 2 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -48 0 0

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år 1 647 0 0

Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas genom avgifter från internkunderna -1 982 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 12 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 209 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna -1 420 0 0

E-tjänster, projekt förlängs under 2022, uppdrag om återredovisning till 

kommunstyrelsen senast 2022-03-31 0 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

§211/2021(210525) för år 2021 och 2022 -100 0 0

Inspirationskock i måltidsverksamheten, Ks§1-2022, ärende hänskjutet D7 248 -248 0

Organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center D18 500 500 500

Flytt av investeringsbudget till driftbudget IT-center år 2022, Kf§24/2022 1 850 0 0

Microsoftlicenser, kostnadsökning, SN§38 till Ks 220503 §175-2022 D20 964 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader samt ytterligare  

kostnader för licenser mm 196 0 0

Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter, ärendet 

hänskjutet Ks §4/2022 D8 440 0 0

IT-center behov av resursförstärkning7 tjänster (3+2+2) 0 0 925

Resursförstärkning kontaktcenter 650 650 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 45 075 45 992 47 432

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f3/1643721062500/D7 Inspirationskock i m%C3%A5ltidsverksamheten Ks 1, 220118.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30e/1651569014381/D18 Organisation och l%C3%A5ngsiktig uppbyggnad av kommunens IT-centerKs%C2%A7115, 220405.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c310/1651569014494/D20 Microsoftlicenser till KS 220503.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f4/1643721062510/D8 Subventionera m%C3%A5nadskort inom kollektivtrafiken f%C3%B6r studenter, Ks%C2%A74, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Upphandlingsnämnd

Föregående års ram 457 470 483

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 470 483 496

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Överförmyndare

Föregående års ram 2 255 2 321 2 387

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6

Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 321 2 387 2 453
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)

Föregående års ram 22 517 23 023 22 857

Tillskott och avdrag:

Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 

etapp 2, indexjustering 64 64 64

Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102 0

Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 -115 -115 0

Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202 0 -115 -115 

Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202 115 0 -115 

Medfinansiering förskollärarutbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. 

Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr. 0 -40 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022 0 0 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024 0 40 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 191 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 222 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 377 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach)  t.o.m 2022 enligt 

tidigare beslut -500 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) permanentas fr.o.m 

2023 250 0 0

Medel till finansiering av videoplattform, Ks§417-2021, ärende hänskjutet D5 36 0 0

Kompetensakademin Campus, halvtidstjänst 350 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 23 023 22 857 22 691

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f1/1643721062476/D5 Finansiering av videoplattform Ks %C2%A7417, 211214.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)

Föregående års ram 97 113 100 419 99 797

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155

Allmänna val Sverige 2022 (850 tkr), EU-val 2024 (700 tkr) -850 600 0

Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 50 50

Medarbetarundersökning 2023 och 2025 200 -200 200

Medborgarundersökning 2023 och 2025 90 -90 90

Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10

Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60

Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 300 -300 0

Designers Saturday eller liknande evenemang 2023 och 2025 150 -150 150
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  

(Gummifabriken), -67 -67 -67 

Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.

Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. Fr.o.m år 2023, 200 tkr. -800 0 0

Medarbetardagar, vartannat år 1 000 -1 000 1 000

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 081 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 087 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 8

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 164 0 0

Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 

130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr) -51 0 0

Årlig uppräkning av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna 32 8 8

Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a 

Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år. -300 0 0

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 -200 0 0

Satsning för Trygghet och säkerhet 250 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

§211/2021(210525) för år 2021 och 2022 -15 0 0

Projekt Värnamos Unga akdemiker, Ks §404-2021, ärende hänskjutet D4 74 2 -76 

Koldioxidbudget, verktyg, Ks§422-2021, ärende hänskjutet D6 70 0 0

Textning av sändningar från kommunfullmäktige, Ks§56-2022, ärende 

hänskjutet D13 50 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 -700 0 0

Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen. -200 0 0

Certifiering av beställare, Ks§120-2022, ärende hänskjutet D16 500 -500 0

Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Klf till Buf -34 0 0

Kommunekolog 1 000 0 0

Social hållbarhet - samordnare 0 800 0

Trygghet och säkerhet - kompletterande finansiering för tjänst 150 0 0

Gemensam överförmyndarnämnd - behov av förstärkning (30% 

tjänst), belopp ca 200 tkr/år. Under Klf:s budgetram 200 0 0

Yrkessvenska finansiering har gjorts från 

kompetensutvecklingsmedel - fortsättning? 1 000 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 100 419 99 797 101 377

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f0/1643721062449/D4 Projekt V%C3%A4rnamos Unga akademiker Ks %C2%A7404, 211130.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f2/1643721062488/D6 Koldioxidbudget verktyg  Ks %C2%A7422, 211214.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c309/1651569014250/D13 Textning s%C3%A4ndingar kf Ks %C2%A722 220222.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30c/1651569014333/D16 Certifiering best%C3%A4llare, Ks%C2%A7120, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunens revisorer

Föregående års ram 1 620 1 639 1 658

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 639 1 658 1 677

  BUDGETRAMAR 2023-2025

förslag från kommunfullmäktiges presidium

17(17)

106



RESULTATBUDGET
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2023 2024 2025

Nettokostnader exkl avskrivningar -2 125 -2 153 -2 181
Avskrivningar -154 -181 -200

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 280 -2 334 -2 381

Skatteintäkter 1 883 1 947 2 017

Kommunalekonomisk utjämning m m 442 457 459

Finansiella intäkter 12 14 14
Finansiella kostnader -15 -24 -31

ÅRETS RESULTAT 42 60 78

BALANSBUDGET
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31

Anläggningstillgångar 3 033 3 420 3 756

Finansiella anläggningstillgångar 25 27 30

Bidrag till statlig infrastruktur 9 9 9
Omsättningstillgångar 571 582 582

SUMMA TILLGÅNGAR 3 638 4 038 4 377

Eget kapital 1 787 1 853 1 937

Avsättningar 137 137 135

Långfristiga skulder 1 235 1 554 1 792
Kortfristiga skulder 480 495 513

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 638 4 038 4 377

Panter och ansvarsförbindelser:

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar 545 535 522

Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer) 3 200 3 300 3 400

Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening Solidarisk borgen med övriga medlemmar
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KASSAFLÖDESBUDGET 
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2023 2024 2025

Likvida medel vid årets början 100 100 100

Medel från årets resultat 42 60 78

Medel från årets avskrivningar 154 181 200

Årets investeringar (skattefinansierade) -589 -465 -403

Årets investeringar (exploatering) -26 -54 -49

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -82 -103 -132

Årets investeringsinkomster (exploatering) 38 43 49

Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 9 9 9

Försäljning fastigheter 10 10 10

Tillkommande pensionsutbetalning nytt avtal -20 0 0

Nya lån / amortering 464 319 238

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 100 100 100

Låneram 1 110 1 430 1 670

Nuvarande lån uppgår till 520 mnkr

Nyckeltal
Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och 
kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift  (%) -98,1% -97,1% -96,2%

Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, 
exkl avskrivningar (%) 6,9% 1,3% 1,3%

Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
samt fastighetsavgift från f g år (%) 4,4% 3,4% 3,0%

Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk 
utjämning samt fastighetsavgift  (%) 1,8% 2,5% 3,2%
Soliditet, (%) 49% 46% 44%
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Budget förutsättningar 

Miljöpartiet valtekniskt samverkar med Socialdemokraterna i en fristående och fullt 

finansierade budgetförslag för 2023–2025.Vi utgår ifrån samma material som kommunens 

Ekonomiavdelning tagit fram och som presenterades på budgetberedningen.. Miljöpartiets 

budget bygger på skattesats 21,52 % alltså ingen höjning. Generella statsbidrag har 

bidragit till att det ekonomiska läget ser bra ut. Miljöpartiets budget genomsyra en hållbar 

framtid för Värnamo kommun 

 

 

 

Skol och Ungdomssatsningar för en hållbar framtid 

Ungdomar vår framtid måste klara kraven för en godkänd examen. Viktigt för att kunna gå 

vidare i ett samhälle som ställer allt högre krav på en utbildning som ger anställning. Lära 

lyftet och att vara en attraktiv arbetsgivare  ger en bra skola . Personalförstärkning är 

viktigt för att hjälpa de svaga i skolan och lyfta dessa till att klara en godkänd grundskola. 

Vi satsar 5 milj kr på lärarlöner och resurser i år och 2 milj 2024  Kulturskolan skall 

utvecklas och ger större möjligheter att inkludera alla med fokus på integrering av nya 

kulturer samt musikutbildning och detta kräver resurser med 500 tkr. Vi satsar 2 milj 2023 

samt ytterligare 2 milj 2024 på elevhälsan. Elevhälsan måste högprioriterats nu psykisk 

ohälsa i unga år är ett stort samhällsproblem som måste lösas. Vi i Miljöpartiet anser att 

1 % av driftsbudget som Alliansen anslås till Gummifabriken för att utveckla en 

affärsmodellen den kreativa mötesplatsen skall enl Miljöpartiet helt skall finansernas på 

affärsmässiga grunder och inte finansieras med skattemedel till denna grad. Miljöpartiet vill 

ger uppdrag till Tekniska att ta fram underlag för en ny simhall med bygg start 2027    

Detta för att utveckla Värnamo kommun till en kommun med goda tillgångar att utöva av 

sport och fritid inför 2035 vision. 
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Äldrevård och omsorgen   

Miljöpartiet värna om att vår omsorgsförvaltning har medel för att utföra sitt uppdrag som 

blir större och större pga av att vi blir fler och fler som blir äldre med behov av samhällelig 

service i framtiden i olika nivåer med en ökad ram på 5 milj .Viktigt är att personal som 

jobba i omsorgen har villkor och utbildning som möter dessa krav på uppdrag i framtiden. 

Organisationen måste var så platt som möjligt. Arbetet med att få ned sjuktal måste 

prioriteras för att få en organisation som är kontinuerlig och utvecklande. 

 

Samhällsutveckling 

Vi Miljöpartiet tillgodoser att  har resurser i form av 1 milj till räddningstjänsten för 

utbildning och ersättning av nya deltidsbrandmän och 500 tkr till förstärkning på plan och 

byggsidan. 

 

 

 

Social säkerhet 

2021 så ökar vi medborgaförvaltnings ram med 2 milj kr till sign of safty metod samt 

införande av AI teknik vid handläggning. Fortfarande ligger i uppdrag att prioritera 

förbyggnad av ungdomsbrottslighet med utökat fältarbete vilket förhindra att ungdomar 

hamna i kriminalitet eller missbruk såsom droger, alkohol och spelmissbruk..Resurser för 

arbete mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och psykisk ohälsa är områden som är 

viktiga att förebygga med åtgärder i tidiga skeden då samhällskostnaden blir mångt högre i 

senare och med mycket socialt lidande. 
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Investeringar 

 

 

Investeringar på fastighet sidan är höga närmsta 5 år perioden på grund av dålig analys av 

vår allians styrda majoritet .Skolor,förskolor är i stort behov av renovering och utbyggnad. 

Investerings volymen har varit hög under många år men den budgeterade volymen har 

under många år endast uppfylld till ca 70% av budgeterad investeringar .Varpå överförs ej 

utförda uppdrag till nästkommande budget. Realism i vad som är möjligt har inte beaktats i 

tidigare budgetar. Därför är en rimlig investerings nivå  runt 350  milj/ år i nuläget möjlig 

även om behovet är större för att tillgodose förvaltningarnas resursbehov. Viktigt att en ny 

simhall projekteras och byggstart till 2027 kan ske. Länk mellan västra och östra delen av 

centrum planeras och blir färdigutredd. 

Gata/Park är projektet ”Karlsdal, väg i bostadsområde” med 800 tkr för år 2022 borttaget.  

Miljöpartiets acceptans att exploatera området i stadsmiljö måste vara miljömässigt 

hållbart samt att det inte inskränker på friluftsliv och biologisk mångfald. 

  

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt
INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Belopp i tkr

2023 2024 2025 2026 2027

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 589 777 436 324 224 304 198 430 549 033

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl 
ombudgtering 698 383 593 646 405 004 291 830 657 733

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 
INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 
INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 
INVESTERINGAR -47 000 -52 000 -58 000 -69 500 -52 000

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 651 383 541 646 347 004 222 330 605 733

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Miljöpartiet
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Miljöpartiet budget ger ett ekonomiskt resultat på 3,2% i genomsnitt för perioden 2023–

2025 För att möta de investeringsutmaningarna som framtiden bär med sig bör 

nettodriftkostnadens resultat inte understiga 2,5 % då avsikten är att klara kommunens 

lånevolymer gällande investeringar. För framtida generationer.   

 

 

Miljöpartiet de Gröna 30/5 -2022 

Jörgen Skärin 

 

 

 

Yrkanden hänskjutna till budgetberedningen 

 

Yrkanden från Miljöpartiets driftbudget      

 

 

1.  I övrigt bifall till Miljöpartiets förslag på drift och investeringsbudget   
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Miljöpartiet Budget 34 644 34 803 35 031 35 196

Årsbudget Budget % av Plan Plan

Belopp i tkr 2022 2023  budget 2024 2025
Barn- och utbildningsnämnd 903 791 934 239 44,1% 941 229 941 260

Omsorgsnämnd 634 297 651 575 30,8% 661 122 661 854

Medborgarnämnd 153 623 160 087 7,6% 157 561 157 590

Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 92 926 99 609 4,7% 99 052 98 695

Samhällsbyggnadsnämnd 61 402 63 644 3,0% 63 661 63 678

Kulturnämnd 32 579 34 413 1,6% 34 568 33 973

Servicenämnd 40 818 43 885 2,1% 43 652 43 667

Upphandlingsnämnd 457 470 0,0% 483 496

Överförmyndare 2 255 2 321 0,1% 2 387 2 453

Kommunstyrelse - Campus 22 517 23 373 1,1% 23 207 23 041

Kommunstyrelse - Klf 97 113 100 869 4,8% 99 447 101 027

Kommunens revisorer,

Enl beslut kommunfullmäktige §105, 210623 1 620 1 639 0,1% 1 658 1 677

Summa nämnder 2 043 398 2 116 124 100,0% 2 128 027 2 129 411

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 158 158 1 158

Centrala medel

(utfördelas till verksamheterna) 28 200 24 900 37 000 61 000

Centrala lönemedel

(utfördelas till verksamheterna) 31 152 44 000 86 000 129 000

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0

Pensioner 44 018 80 460 76 928 59 696

Kapitaltjänstintäkter -159 472 -160 246 -174 476 -200 796 

Verksamhetens nettokostn exkl 

avskrivningar 1 988 454 2 105 396 2 153 637 2 179 469

Avskrivningar/nedskrivningar 145 900 154 400 180 800 200 100

Verksamhetens nettokostnader 2 134 354 2 259 796 2 334 437 2 379 569

Årsbudget Budget Plan Plan

Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens nettokostnad (omvänt 

tecken) -2 134 354 -2 259 796 -2 334 437 -2 379 569 

Skatteintäkter 1 805 400 1 892 141 1 961 991 2 032 079

Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 

fastighetsavgift 420 952 441 652 457 333 459 214

Finansiella intäkter 10 250 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader -6 617 -15 140 -24 352 -30 791 

ÅRETS RESULTAT 95 631 71 007 74 785 95 283

Resultat i % av skatter/gen.stb 4,3% 3,0% 3,1% 3,8%

DRIFTBUDGET 2023-2025

1(17) 2022-05-24
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 2 000 2 000 2 000 KS

Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder 

som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 

övergripande mål uppnås). 6 000 6 000 6 000 KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling 

av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även 

extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv 

arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter 

för verksamhetsutveckling. 

10 000 10 000 10 000 KS

Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks 

§106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd nämnd/ 

utskott efter presenterad långsiktig utformning. Ks §211/2021 

(210525), 700 tkr utfördelat till nämnderna år 2021 och 2022. 700 700 700 KS

Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna 

lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd  

nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut 

tas av kommunstyrelsen. Beloppen kommer revideras efter 

inlämnat investeringsbudgetförslag under våren. 6 000 18 000 42 000  KS

Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation 

av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 200 300 300 KLF

Hyresintäkter Finnvedsvallen, dispenstid -1 000 -1 000 KS

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF

Kundförluster 500 500 500 KLF

Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 100 100 100 KLF

SUMMA KOSTNADER 25 058 37 158 62 158

Central lönepott (inkl strukturförändringar 

och åtgärder osakliga löneskillnader) 44 000 86 000 129 000 KLF

SUMMA KOSTNADER 44 000 86 000 129 000

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 

anställda 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 383 313 391 746 400 364

AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, 

TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 123 126 128

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 311 1 340 1 369

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 343 351 358

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -385 090 -393 562 -402 220 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Pensioner 
(enligt särskild beräkning av Skandia per 20220331)

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -148 434 -137 606 -131 219 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 37 035 25 903 17 995

Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-

pålägg) 8 985 6 284 4 366

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-

pålägg) 82 419 84 837 87 605

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 

ålderspension (täcks av PO-pålägg) 19 995 20 581 21 253

Ökade pensionskostnader nytt avtal och parametrar 42 337 37 225 18 820

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 684 895 1 130

Utbetalningar - intjänat SAP 0 0 0

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 1 134 1 178 1 183

Utbetalningar  - intjänat före 1998 24 693 25 165 25 658

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) -314 -269 -558 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 

och förändrad avsättning 6 355 6 543 6 650

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 

särskild löneskatt 4 000 4 500 5 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 

utöver beräkning från Skandia 970 1 092 1 213

Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 

handläggning av individuella val och utbetalningar) 600 600 600

SUMMA KOSTNADER 80 460 76 928 59 696

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 

finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 

kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, 

till 1,25 % under planperioden. -63 010 -63 010 -63 010 

Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -58 100 -58 100 -58 100 

Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -3 636 -14 466 -37 686 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -27 400 -30 500 -33 600 

Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,25%, 

enl SKR:s rekommendation för internränta) -10 100 -10 400 -10 400 

Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och 

anläggningsavgifter m m  (1,25%, enl SKR:s 

rekommendation för internränta) 2 000 2 000 2 000

SUMMA INTÄKTER -160 246 -174 476 -200 796 

Summa övrig verksamhet under Finansiering -10 728 25 610 50 058

3(17)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -123 000 -145 300 -161 500 

Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -27 400 -30 500 -33 600 

Nedskrivningar -4 000 -5 000 -5 000 

SUMMA KOSTNADER -154 400 -180 800 -200 100 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 892 141 1 961 991 2 032 079

Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 

(+8 851 kr/inv, +9 180 kr/inv, +9 435 kr/inv) 308 041 321 585 332 074

Kostnadsutjämningsavgift (-1 231 kr/inv) -42 842 -43 123 -43 326 

Regleringsbidrag/-avgift 

(+1 566 kr/inv,+1 575 kr/inv, +1 281 kr/inv) 54 507 55 164 45 070

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+1 146 kr/inv) 39 879 40 140 40 329

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2023, 

egen uppräkning för 2024-2025) 82 067 83 567 85 067

SUMMA INTÄKTER 2 333 793 2 419 324 2 491 293

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, 

ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom 

kulturområdet 4 000 6 000 6 000

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Borgensavgifter 8 000 8 100 8 200

Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100

SUMMA INTÄKTER 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal 

(inkl särskild löneskatt) -3 290 -2 502 -2 241 

Räntor på upptagna långfristiga lån -11 700 -21 700 -28 400 

Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -15 140 -24 352 -30 791 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 330 803 2 409 222 2 474 852

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt särskild 

beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2022-04-28, cirkulär 22:15) 
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 903 791 934 239 941 229

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+30) 1 794 0 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+20) 1 034 1 034 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+74) 0 1 610 1 610

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (+19) 0 0 1 249

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till beröd nämnd (tidigare erhöll 

Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2) 700 700 700

Bidrag som ingår i det generella statsbidraget

Utökad undervisningstid, cirkulär 21:51, år 2023: 21 kr/inv, år 2024: 86 kr/inv 730 2 272 0

Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, 1 160 tkr i budgetram fr 2023, tas bort 

och ersätts med nedanstående bidrag: Extra studietid och utökad lovskola. 0 0 0

Extra studietid och utökad lovskola, Cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022, 23 kr/inv från 2023 800 0 0

Planering etc. gymnasial utbildning, SKR cirkulär 21:34, 16 kr/inv 557 0 0

Ämnesbetyg, implementering, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 70 0 0

Grundläggande behörighet yrkesprogram, SKR cirkulär 21:34, 6 kr/inv fr 2024 0 209 0

Skolor med konfessionell inriktning, SKR cirkulär 21:34, 1 kr/inv fr 2024 0 35 0

Nationella minoritetsspråk, samordning, SKR cirkulär 21:34, borttag -3 kr/inv fr 2023 -104 0 0

Gemensamt skolval, SKR cirkulär 21:34, borttag -8 kr/inv fr 2024 0 -278 0

Deltagande i förskola, SKR cirkulär 21:34, 4 kr/inv 2023, 8 kr/inv 2024 139 140 0

Stärkta skolbibliotek, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 2022-2023 70 -70 0

Nationella prov,SKR cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022-2023 417 -417 0

Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande 

förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr). Försening, 

evakueringslokalerna börjar användas år 2022 1 477 -1 477 0

Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 

år, 2021-2023 500 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -12 310 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 11 266 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 1 044 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 649 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas 

i avgiften till servicenämnden föregående år -1 096 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 1 325 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 14 094 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning 

som överförs till internkunderna 927 0 0

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021, ärende hänskjutet. 50 % var till 

BUN och ON. D2 102 0 0

Förstärkning att få fler i arbete. År 2022, 1 800 tkr. 

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. 0 -1 800 0

Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 0 0 -3 000 

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 

2021 och 2022 -65 0 0

Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022--2024, 560 tkr/år finansiering från 

kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022 560 0 -560 

Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Kommunledningsförvaltningen till Barn- 

och utbildningsförvaltningen. 34 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Väsentliga prisökningar skolskjutsar och måltidspriser 1 000 1 000 0

Elevhälsa gymnasiet 2 000 2 000 0

Att vara en attraktiv lärarekommun Lärarlönelyftet 5 000 2 000 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 934 239 941 229 941 260
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 634 297 651 575 661 122

 

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 

närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till 

beröd nämnd (tidigare erhöll Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades 

sedan ut till nämnderna år 2) 300 300 300

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -7 408 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 7 585 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 416 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -250 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning 

som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år -550 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 657 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 540 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 6 411 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna 493 0 0

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021, ärende hänskjutet. 50 

% var till BUN och ON. D2 101 0 0

Tillkännagivande riksdagen generellt stöd till äldreomsorg, cirkulär 21.34,

259 kr/inv 0 9 055 0

Fast omsorgskontakt SKR cirkulär 21:34, 

år 2022 33 kr/inv, fr.o.m år 2023;65 kr/inv 2 261 0 0

Ny Gruppbostad Mossleplatån, extern förhyrning. 320 -70 0

Ny Gruppbostad LSS Kv. Doktorn, extern förhyrning. 320 -70 0

Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , extern förhyrning 650 -100 0

Ökad rambudget i verksamheten för att få ned sjukfrånvaron 5 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET 651 575 661 122 661 854

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Medborgarnämnd
Föregående års ram 153 623 160 087 157 561

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29

Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr.

Avdrag 500 tkr år 2022 och 2023. -500 0 0

Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37 -35 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -856 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 934 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 457 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022. Avser medborgarnämnden samt omsorgsnämnden. -120 0 0

Medel till social insatsgrupp, Ks§310-2021, Ärende hänskjutet. D1 750 -750 0

Akutboende i Värnamo kommun, Ks§341.2021, ärende hänskjutet D3 900 -900 0

Utvecklingsmedel till tjänsten samordning TSI, KS§18-2022, ärende 

hänskjutet D10 565 -565 0

Människan bakom uniformen MBU D11 340 -340 0

Säkerhetsplaneringsteam som en fördjupning av arbetssätt signs of 

safety samt digitalisering av handläggning sk AI teknik 2 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET 160 087 157 561 157 590
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c307/1651569014220/D11 Människan bakom uniformen MBU, Ks§3, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 92 926 99 609 99 052

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8

Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -22 802 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 27 316 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 607 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -676 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 869 0 0

Föreningsvandringar, Ks 210525, §203. År 2022: 186 tkr -20 0 0

Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år)

Återedovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 0 0 -300 

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -350 0 0

Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KF§177-

2021, från 2023 ärende hänskjutet , utöver detta tillkommer kapitalkostnader. 

Beloppet kan bli annorlunda beroende på serietillhörighet. D9 1 100 0 -1 100 

Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025. D19 0 0 1 000

Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida och småbarnsföräldrar, 

KS§130-2022, överlämnat till budgetberedningen D17 600 -600 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 99 609 99 052 98 695
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f5/1643721062524/D9 Fotbollsarena allsvenskt spel, ev utökad driftram, Kf§177, 211125.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30f/1651569014413/D19 Ny fotbollsarena och Finnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30d/1651569014349/D17 Hälsosam aktiv livsstil Ks§130, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 61 402 63 644 63 661

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -3 570 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 2 811 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 21 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 576 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -25 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader mm överflyttas till 

servicenämnden -87 0 0

Plan och byggsidan utmaning resursmässigt i att möta större 

stadsutvecklingsprojekt (industri, bostäder, handel, kultur, fritid och 

kommunikationer) 500

Underskott Räddningstjänsten (stor personalomsättning ger 

merkostnader utbildningar) 1 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET 63 644 63 661 63 678
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kulturnämnd
Föregående års ram 32 579 34 413 34 568

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12

Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3

Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20

Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27

Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -

25 tkr/år 25 25 25

Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 

överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68

Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 

3 år, 2021-2023 0 0 -750 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 420 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 518 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 14 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -5 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 347 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -25 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 700 0 0

Utökning av ytterligare ungdomscoach, Ks§39-2022, ärende hänskjutet D15 350 0 0

Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från 

kommunledningsförvatlningen till kulturförvaltningen. 200 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 34 413 34 568 33 973
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf§39, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf§39, 220331.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Servicenämnd
Föregående års ram 40 818 43 885 43 652

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15

Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat, gäller från 2018. Under år 2018-2021 har de 1 mnkr som 

erhållits årligen varit under SN:s budgetram år 1 och sedan år 2 

fördelats till ON och BUN. Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr 

direkt till till berörd nämnd 0 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -10 197 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 9 271 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 2 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -48 0 0

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år 1 647 0 0

Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas genom avgifter från internkunderna -1 982 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 12 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 209 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna -1 420 0 0

E-tjänster, projekt förlängs under 2022, uppdrag om återredovisning till 

kommunstyrelsen senast 2022-03-31 0 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

§211/2021(210525) för år 2021 och 2022 -100 0 0

Inspirationskock i måltidsverksamheten, Ks§1-2022, ärende hänskjutet D7 248 -248 0

Organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center D18 0 0 0

Flytt av investeringsbudget till driftbudget IT-center år 2022, Kf§24/2022 1 850 0 0

Microsoftlicenser, kostnadsökning, SN§38 till Ks 220503 §175-2022 D20 964 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader samt ytterligare  

kostnader för licenser mm 196 0 0

Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter, ärendet 

hänskjutet Ks §4/2022 D8 400

BUDGETRAM VÅRBUDGET 43 885 43 652 43 667
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f3/1643721062500/D7 Inspirationskock i måltidsverksamheten Ks 1, 220118.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30e/1651569014381/D18 Organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-centerKs§115, 220405.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c310/1651569014494/D20 Microsoftlicenser till KS 220503.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f4/1643721062510/D8 Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter, Ks§4, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 457 470 483

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 470 483 496

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Överförmyndare
Föregående års ram 2 255 2 321 2 387

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6

Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 321 2 387 2 453

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 22 517 23 373 23 207

Tillskott och avdrag:

Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 

etapp 2, indexjustering 64 64 64

Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102 0

Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 -115 -115 0

Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202 0 -115 -115 

Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202 115 0 -115 

Medfinansiering förskollärarutbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. 

Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr. 0 -40 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022 0 0 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024 0 40 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 191 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 222 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 377 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach)  t.o.m 2022 enligt 

tidigare beslut -500 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) permanentas fr.o.m 

2023 250 0 0

Medel till finansiering av videoplattform, Ks§417-2021, ärende hänskjutet D5 36 0 0

Behov resursförstärkning utbildningschef 700

BUDGETRAM VÅRBUDGET 23 373 23 207 23 041
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f1/1643721062476/D5 Finansiering av videoplattform Ks §417, 211214.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 97 113 100 869 99 447

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155

Allmänna val Sverige 2022 (850 tkr), EU-val 2024 (700 tkr) -850 600 0

Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 50 50

Medarbetarundersökning 2023 och 2025 200 -200 200

Medborgarundersökning 2023 och 2025 90 -90 90

Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10

Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60

Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 300 -300 0

Designers Saturday eller liknande evenemang 2023 och 2025 150 -150 150

Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  

(Gummifabriken), -67 -67 -67 

Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.

Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. Fr.o.m år 2023, 200 tkr. -800 0 0

Medarbetardagar, vartannat år 1 000 -1 000 1 000

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 081 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 087 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 8

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 164 0 0

Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 

130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr) -51 0 0

Årlig uppräkning av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna 32 8 8

Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a 

Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år. -300 0 0

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 -200 0 0

Satsning för Trygghet och säkerhet 250 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

§211/2021(210525) för år 2021 och 2022 -15 0 0

Projekt Värnamos Unga akdemiker, Ks §404-2021, ärende hänskjutet D4 74 2 -76 

Koldioxidbudget, verktyg, Ks§422-2021, ärende hänskjutet D6 70 0 0

Textning av sändningar från kommunfullmäktige, Ks§56-2022, ärende 

hänskjutet D13 50 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 -700 0 0

Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen. -200 0 0

Certifiering av beställare, Ks§120-2022, ärende hänskjutet D16 500 -500 0

Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Klf till Buf -34 0 0

Kommunekolog 1 000

Social hållbarhet - samordnare 800
Yrkessvenska finansiering har gjorts från 

kompetensutvecklingsmedel - fortsättning? 1 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET 100 869 99 447 101 027

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f0/1643721062449/D4 Projekt Värnamos Unga akademiker Ks §404, 211130.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f2/1643721062488/D6 Koldioxidbudget verktyg  Ks §422, 211214.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c309/1651569014250/D13 Textning sändingar kf Ks §22 220222.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf§39, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30c/1651569014333/D16 Certifiering beställare, Ks§120, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 620 1 639 1 658

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 639 1 658 1 677

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 1 639 1 658 1 677

  BUDGETRAMAR 2023-2025

förslag från kommunfullmäktiges presidium

17(17)

129



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 212 Dnr: KS.2022.38 
 
Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 
2024–2027 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget 2023 

samt investeringsplan 2024–2027 enligt Alliansens 
budgetförslag daterat 2022-05-24, 

att   uppdra åt samtliga nämnder att senast 2022-10-30 göra en 
översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut 
som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 
2023 och investeringsplan 2024–2027, 

att  nämnderna, där särskilt beslut inte fattas, ska finansiera 
eventuellt tillkommande driftkostnader samt 

att  de anslag som finns för respektive projekt i 
investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet 
projekt. 

  
 
Reservationer 
Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S),  
Bo Svedberg (S) och Anders Jansson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande.  
 
Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.  

 
 
Ärendebeskrivning 
Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027 ska 
fastställas. 
 
Alliansen har överlämnat ett förslag till investeringsbudget 2023 
samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Socialdemokraterna har överlämnat förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Miljöpartiet har överlämnat förslag till investeringsbudget 2023 
samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 7 juni 2022. 
 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

Ks § 212 (forts.) 
 
Yrkanden 
Mikael Karlsson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027. 
  
Azra Muranovic (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag 
till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027 
och avslag på Alliansens förslag.  
 
Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027. 
 och avslag på Alliansens förslag. 
 
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027. 
 och avslag på Alliansens förslag. 
 
 
Beslutsordning 
Ordföranden fastställer Mikael Karlssons (C) yrkande som 
huvudförslag.  
 
Ordföranden ställer Azra Muranovics (S), Jan Chereks (SD) och 
Jörgen Skärins (MP) yrkanden mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen 
utser Azra Muranovics (S) yrkande som motförslag. 
 
Ordföranden ställer Azra Muranovics (S) yrkande mot Mikael 
Karlssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Mikael Karlssons (C) yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Belopp i tkr

2023 2024 2025 2026 2027

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 590 777 435 324 215 304 200 430 210 033

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR 699 383 592 646 396 004 293 830 318 733

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR -47 000 -52 000 -58 000 -69 500 -52 000

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 652 383 540 646 338 004 224 330 266 733

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

1(24)

2022-05-24
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Tekniska utskottet 519 949 376 952 159 141 148 748 159 645

Barn- och utbildningsnämnd 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320

Omsorgsnämnd 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

Kulturnämnd 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Servicenämnd 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375

Kommunstyrelse/Campus 810 630 455 810 630

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 590 777 435 324 215 304 200 430 210 033

Alliansen
Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

2(24)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet, Tekniska utskottet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

/Utrustning, Parker 50 570 40 420 27 541 26 470 26 470

Fritid 15 980 13 100 12 600 5 100 4 000

Fastighet 449 803 313 337 113 150 114 328 126 350

SUMMA Tekniska utskottet skattefinansierat 519 949 376 952 159 141 148 748 159 645

Alliansen
Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

3(24)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001
200001/

0002 100 100 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 300 250 250 250 225

Lakvattenrening TU TU 109

200003/

1138,0640 500 4 098 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 200005 696 3 000

Skyfallsvägar/översvämnings-

åtgärder
KF-

beslut KF 236 200004 2 000 2 647 5 000 2 000 2 000 70 000

SUMMA TU, Stab, Samhsk 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas 

skall startbeslut fattas av 

KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

4(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584780/1651553569415/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584781/1651553569427/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477d/1651553569368/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 5(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 210001 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Övergripande årliga anslag 

Gator och vägar 5 700 5 700 6 771 5 700 5 700

Gatuarbeten  vid 

ledningsförnyelse TU TU 225 Finns under ovanstående rad 

Ledningsseparering el TU TU 226 Finns under ovanstående rad 

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 210002 Finns under ovanstående rad 

Broar-viadukter TU TU 008
210005/002

4 Finns under ovanstående rad 

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009
210004/001

5 Finns under ovanstående rad 

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 1133 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder för centrumutveckling TU TU 024 210017 Finns under ovanstående rad 

Väderskydd och hållplatser TU TU 015
210007/002

8 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 210046 2 000

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 210018 6 000 1 000 3 000

Ny förbindelse över järnvägen KF-

beslut KF 025 210016 300 000 10 000 10 000 280 000

Parkeringslösning i Värnamo 

centrum
KF-

beslut

KF 207

52 000 1 000 1 000 50 000

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 11 000 11 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 210045 3 500 3 500

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 500 500

Infart ny fotbollsarena/ 

prostsjöområdet TU KF 035 8 000 4 000

Vänsterkörfält Ny grundskola 

Väster TU KF 036 2 200 1 100

Vänsterkörfält Borgen TU KF 037 2 200 1 100

GC ny grundskola väster TU KF 038 8 000 2 000 2 000

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 5 000 5 000

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03a/1651219554900/TU017Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c044/1651219555050/TU226LedningssepareringEl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c035/1651219554811/TU007Forbattringargatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c036/1651219554827/TU008Broarviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c037/1651219554842/TU009 Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03c/1651219554927/TU023Utsmyckningavrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03d/1651219554944/TU024Atgarderforcentrumutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c039/1651219554887/TU015Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03b/1651219554915/TU022Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c030/1651219554752/KF207ParkeringshusVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c030/1651219554752/KF207ParkeringshusVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03f/1651219554978/TU218Karlsdalvagbostadsomrade.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c040/1651219554992/TU219UtfVaxjovSmalandsg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02e/1651219554726/KF037VanstersvfaltGrondalslBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02f/1651219554739/KF038GcvagNyGrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c031/1651219554764/KF243TrafikatgardProstsjon.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 6(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 211001 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 500 100 100

Planskild cykelväg 

Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut KF 253 5 000 0 5 000

Samåkningsparkering NÖ 

infarten TU TU 222 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 800 800 800 800 800

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 210003 100 100 100 100 100

Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 1 500 1 500

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034

211009

D14 8 000 7 680

Cykelparkering TU TU 227 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 212001 1 700 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU TU 057 1 000 500

6(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c034/1651219554799/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c033/1651219554787/TU005GcvagNydalavgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c041/1651219555004/TU221Sakraskolvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03e/1651219554958/TU203CentrumfornyelseGaYtor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c038/1651219554870/TU010Tillganglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02a/1651219554673/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02b/1651219554686/KF034GcledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c045/1651219555061/TU227Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58479f/1651555151806/TU057Belysninglekplatser.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 7(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

produktionsavdelningen TU TU 025 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

Övriga inventarier gata

och förråd TU TU 012 210006 600 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och 

lekplatser TU

TU 030-

034 214001 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU KF 019 214014 1 300 500 500 500 500

Investeringar enligt 

Bolaskogsmodellen TU KF 020 214004 100 100 100 100 100

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 500 500

SUMMA TU, Gator mm 50 570 40 420 27 541 26 470 26 470

7(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a3/1651555195282/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a6/1651555195322/TU210FickparkenPlaten.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 8(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 0 0 0

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU KF 083 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

beslut KF 017 9 000 2 000 2 100 2 000 1 000 800

Ramtilldelning inventarier fritid TU TU 071 220001 3 000 3 000 3 100 3 100 3 200

Satsning spontanidrott kransorter TU

TU071 

(TU 211) Finns under ovanstående rad 

Satsningar Borgens anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) Finns under ovanstående rad 

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU TU071 Finns under ovanstående rad 

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 11 000 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas TU KF 016 2 000 2 000

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 0

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat 

på utredning TU KF 249 220046 2 500 980 1 500

Ny simhall
KF-

beslut KF 263 352 000 1 000 1 000 350 000

Inventarier nya idrottshallar

(Park Arena och Västhorjaskolan) TU KF 264 1 000 500 500

Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm TU KF 265 2 000 1 000 1 000

Extra omklädningsrum i Axelent arena TU KF 266 2 000 2 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 15 980 13 100 12 600 5 100 4 000

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Ingår i KF 017 Aktivitetsområde större 

kransorter

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

8(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584790/1651554093982/KF090motionssp%C3%A5rBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478e/1651553959651/KF083ToalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04a/1651219651310/KF017Aktivitetsytormotesplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c047/1651219651254/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c048/1651219651264/KF015BelaggnloparbFinnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c049/1651219651274/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04d/1651219651341/KF263Nysimhall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04e/1651219651352/KF264Idrottsinventnyaidrottshallarna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04e/1651219651352/KF264Idrottsinventnyaidrottshallarna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04f/1651219651364/KF265ByteavkylanlVmoRydaholm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c050/1651219651376/KF266ExtraomkladningsrumAxelentArena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04c/1651219651331/KF251OmbyggnrenovSorsjostall.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 9(24)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

Övergripande årliga anslag 

fastighetsavdelningen TU 231001 24 450      24 950      25 450  27 450  28 450  

Energisparåtgärder TU TU 050 231001 Finns under ovanstående rad 

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU TU 051 231005 Finns under ovanstående rad 

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 Finns under ovanstående rad 

Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 Finns under ovanstående rad 

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 230002 Finns under ovanstående rad 

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU TU 056 0766 Finns under ovanstående rad 

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088

Flyttas till 

KF 209 Ombyggnad förvaltningslokaler

Ombyggnad till 

förvaltningslokaler 

Expoområdet Hus D & E
KF-

beslut KF 209 50 000 2 500        20 000 27 000

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park, Park Arena
KF-

beslut KF 059 231045 75 000 22 264      16 000

Ny fotbollsarena
KF-

beslut KF 264 210 000 72 500         96 000      40 000  

Omklädningsbyggnad 

Ljusseveka
KF-

beslut KF 265 6 000        

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

beslut KF 054 231035 100 000 6 000        30 000 63 300

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 1 mnkr år 2021, avsluta, nytt uppdrag senare

Personalutrymme arenaservice
KF-

beslut KF 256 2 000 1 800

Matsal, personalutrymme 

gatapark
KF-

beslut KF 254 5 000 4 000

Miljöhus kommunens 

fastigheter
KF-

beslut KF 255 9 000 4 000 4 000

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

9(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06c/1651219788316/TU050Energisparatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c070/1651219788371/TU054Ventilationsombyggnader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c071/1651219788386/TU055LokalvardStadTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c069/1651219788271/KF264Nyfotbollsarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c052/1651219787979/KF054OmbyggnadStatshusetVmo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c064/1651219788207/KF256Personalutrymmearenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 10(24)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Fastighet/Kök

Ombygg FIGY kök TU KF 061 36 000 2 000

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900         900         900      900      900      

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 233010 Projektet flyttat till Trälleborgsskolan KF 091

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut KF 258 5 000 5 000

Rörstorpsskolans kök
KF-

beslut KF 259 15 000 15 000

Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 10 000 10 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 234005 53 020 33 000    3 899      

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 234012 48 920 30 000    2 087      

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 234009 48 920 29 328    -          

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

beslut KF 223 Avslutas ev nytt uppdrag

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 35 000 35 000

Pepparmyntan förskola större 

underhålls inv
KF-

beslut KF 260 7 000 1 000 2 000 2 000 2 000

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

beslut KF 245 55 000 55 000

Ny förskola "Mossleplatån"    6 

avd
KF-

beslut KF 244 55 000 55 000

10(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c055/1651219788020/KF061FigyKokochMatsalRen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06e/1651219788341/TU052Storkoksutrustn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c065/1651219788220/KF258AkantenNyttSyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c066/1651219788232/KF259RorstorpsskKok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 11(24)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 231017 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Bredaryds skola ny musiksal TU KF 097 3 000 861

Skoltomt Bolaskogen TU TU 095 231036 0 274

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 235021 200 000 100 000  44 001    

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 294 000 122 000  103 000  40 000 22 978

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut KF 261 6 000 6 000

Horda skola
KF-

beslut KF 266 15 000 8 000 7 000

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 235034 100 000 3 500 2 000 32 000 32 000 30 160

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 449 803 313 337 113 150 114 328 126 350

11(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c073/1651219788413/TU094UtemiljoSkolaFsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05c/1651219788109/KF097Bredarydssknymusiksal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c074/1651219788451/TU095SkoltomtBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c068/1651219788258/KF261Tannskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06b/1651219788298/KF266TillbyggnHordask.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 12(24)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat övergripande)

Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 301015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övervakningssystem VA TU TU 100

301002/

0021 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU KF 155 1 000

Övriga inventarier VA TU TU 107

301001/

0649 400 400 400 400 400

Betäckn, brunnar TU TU 115 300 300 300 300 300

Förstärkning detaljplaner
KF-

beslut KF 122 301018 22 750 12 000 6 000 5 000 5 000

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 301016 23 000 0 9 000 12 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 304065 23 000 0 8 000 12 000

Industriområdet Minken/Mården TU KF 123 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU TU 102

302002/

0614 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservtäkt Hindsen
KF-

beslut

KF 142,

KF 126,

KF 151 54 200 8 600 22 600 21 500

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation 

och råvattenledning
KF-

beslut KF 126 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

VA nv Hindsen huvudledning KF-

beslut KF 151 301019 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Vattentornet renovering
KF-

beslut KF 121 302005 15 000 9 500 5 000

Vattenverk utbyte av barriär UV-

ljus TU KF 141 302001 1 384

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 303012 3 500 3 500

Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 1 000

Renovering Gällaryds vattenverk TU KF 143 2 000 2 000

Armaturgatan (Bor) VPU TU KF 156 1 500 1 500

Ny brunn Ljusseveka TU KF 157 2 000 1 000

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

12(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c076/1651219870443/KF120Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08a/1651219870742/TU100OvervakningssystemVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c090/1651219870846/TU107OvrigainventarierVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c092/1651219870877/TU115betackningbrunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c078/1651219870470/KF122forstarkningdetaljplaner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07b/1651219870520/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07c/1651219870533/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c079/1651219870482/KF123IndustriomradeMinkenmarden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08b/1651219870760/TU102Vattenverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cd/1651560378226/KF142 Reservvattent%C3%A4kt Hindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c077/1651219870456/KF121Vattentornetrenovering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c094/1651219870901/TU117Ljussevekabyteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c096/1651219870955/TU119 Skalskydd Ljusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c080/1651219870600/KF143RenoveGallarydsvattenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c087/1651219870702/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c088/1651219870716/KF157NybrunnLjusseveka.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 13(24)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Avlopp

Övriga årliga anslag Avlopp 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Reningsverk övriga orter TU KF 154 Finns under ovanstående rad 

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 Finns under ovanstående rad 

Avloppspumpstationer TU TU 103

303003/

0005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Gasmotor Pålslund
KF-

beslut KF 160 4 000 4 000

Ohs avloppsreningsverk TU KF 112 303002 4 500 3 500

Ny pumpstation Åminne TU KF 146 303011 3 000 3 000

Nydala SBR-verk TU KF 152 303014 3 000 3 000

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut KF 145 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-

beslut KF 111 1105 7 500 500 7 000

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU TU 104

304050/

0020 19 500 19 500 22 500 25 000 27 500

Underhållsinvestering ledningsnät TU KF 158 Tas bort som investering, belastar driftbudgeten

Brandposter TU TU 105

301003/

0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106 0016/ 0017 3 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114

304004/

0645 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 750 1 000 1 000 1 000 1 000

LTA-pumpar TU TU 116 303013 300 300 300 300 300

Överföringsledning Värnamo-Bor
KF-

beslut KF 136 304007 51 000 2 922 20 000 21 000

Dubbelmatning, Vråen-Bredasten
KF-

beslut KF 148 5 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 13 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor TU KF 159

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c086/1651219870688/KF154Reningsverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c095/1651219870927/TU118Ovrinventarieroavlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08c/1651219870779/TU103Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c089/1651219870728/KF160GasmotorP%C3%A5lslund.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cc/1651560378215/KF112Ohsavloppreningsverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847ce/1651560378238/KF146_17NypumpststioniAminne.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cf/1651560378248/KF152 Nydala SBR-verk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c081/1651219870613/KF145BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c075/1651219870423/KF111VarnamopumpstationP2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08d/1651219870792/TU104Ledningsfornyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08e/1651219870805/TU105Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08f/1651219870825/TU106Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c091/1651219870865/TU114FlodesmatningVAledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c085/1651219870671/KF153Dagvattenanlaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c093/1651219870890/TU116LTApumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07d/1651219870548/KF136OverforingslednVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c082/1651219870629/KF148DubbelmatnVraenBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 14(24)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

14(24)

145



VÄRNAMO KOMMUN sida 15(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 995 1 020 1 000 1 000 1 000 1 000

Förskola inventarier BUN BUN 004a 160100 784 784 840 840 900 900

Grundskola inventarier BUN BUN 004b 160201 2 016 2 016 2 106 2 260 2 260 2 260

Inventarier, Gymnasiet och 

vuxenutbildningen BUN BUN 009
160301-

160307 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000 2 000

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 130 130 160 160 160 160

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 160003 900 900 1 000 1 000 1 000 1 000

Inventarier, förskola väst MossleplatånBUN BUN 007 1 800 1 800

Inventarier Bolaskogens förskola BUN BUN 034 1 200 1 200

Inventarier förskola Bredaryd BUN BUN 017 160102 1 500 200 1 100

Inventarier förskola Öst Magnusgatan BUN BUN 021 160106 1 500 200 700 400

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

Prostsjön BUN BUN 030 1 800 1 800

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 1 000

Inventarier förskola Ekenhaga BUN BUN 024 160105 1 500 1 200 100

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 2 105

Inventarier Trälleborgsskolan BUN BUN 025 160209 5 200 200 3 100 1 700

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan ändrat namn till 

Inventarier Parkarena BUN BUN 010 160205 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 160201 1 200 1 200

Ny F-3 skola Väster BUN BUN 014 5 500 1 500 4 000

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 4 000 4 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola  BUN BUN 029 11 200 11 200

IT satsning BUN BUN 005
160501-

160509 15 670 8 860 10 850 11 230 11 500 11 500

Utemiljö skolgård UV-skydd BUN BUN 031 160211 500 750 500 500 500 0

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 160212 500 250

Gröndalsskolans renovering BUN BUN036 300 300

Pepparmyntan BUN BUN037 200 200

SUMMA BUN 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

15(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cf/1649762445697/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d0/1649762445707/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d3/1649762445738/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ce/1649762445685/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ea/1651469694992/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834df/1649762445859/BUN034fskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ec/1651469695017/BUN017fskBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ed/1651469695031/BUN021fskMagnusgatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d8/1649762445785/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ee/1651469695042/BUN024fskEkenhaga.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e9/1651469694979/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ef/1651469695054/BUN025Tralleborgssko.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d4/1649762445748/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845eb/1651469695004/BUN014NyskolaF3Vaste.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834db/1649762445818/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584779/1651552846061/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834dd/1649762445838/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834de/1649762445848/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f1/1651591717351/BUN036Grondalskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f2/1651591717366/BUN037Pepparmyntan.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

ON ON 002 170000 4 020 2 490 4 270 4 270 5 570

Larm och säkerhet

ON ON 004
170100-

170103 2 460 400 400 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 280 5 310 4 500 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 1 517 1 500

Nya grupp- och 

servicebostäder ON ON 006 750

SUMMA ON 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

16(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e7/1651469377241/ON005InventariernyalokalerExpo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001

180001, 

180003, 

180004 485 485 485 485 485

IT-utrustning MBN MBN 002 180002 780 780 780 780 780

Robotiseringsprogram MBN MBN 003 180006 1 500 500 0 0 0

SUMMA MBN 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

17(24)

148

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e3/1649762504765/MBN001Inventarier.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e4/1649762504777/MBN002Itutrustning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e5/1649762504788/MBN003Robotiseringsprogram.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 18(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001 130001, 

130002 950 625 1 825 785 990

Mätintrument SBN SBN 002 130301 0 400 0 0 0

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 500 3 000 0 0 0

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 70 130 292 107 675

Fordon, Räddningstjänst

SBN SBN 103 130701 450 1 200 2 900 0 1 800

Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN SBN 104
130730, 

130736 155 435 790 585 453

SUMMA SBN 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

18(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834a9/1649762183296/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834aa/1649762183310/4SBN101OvningsfaltRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 19(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 125 150 150 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 240 240 240 240 240

Konstanslag KN KN 004 150002 200 200 200 200 200

Biblioteksfilialer och bybibblor KN KN 006 150007 1 200 1 200 1 000 800 0

Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 400 400 500 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 007 150004 2 080 2 070 2 400 700 700

SUMMA KN 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

19(24)

150

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c8/1649762417490/KN001Projektbl2023150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c9/1649762417501/KN002Projektbl2023150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cb/1649762417523/KN004Projektbl 2023150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cc/1649762417534/KN006prjbl2023bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ca/1649762417512/KN003Projektbl2023150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cd/1649762417545/KN007prjbl2023tu150004.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 20(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN SN 001 140000 400 80 80 90 90

IT utrustning SN SN 002  140002 420 225 230 335 405

Skrivare/kopiatorer efter skrivar-

kartläggning överflyttade från 

nämnderna till SN SN SN 039 140003 3 410 1 185 100 100 600 100

Måltidsservice

Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 144000 1 620 1 310 770 605 680

Logistik

Lösen av förvaltningars  minibussar

SN

SN 032
1007/ 

145000 80 80 80

Fordonsadministrationsystem
SN

SN 034

Fordon understigande 3,5 ton
SN

SN 033
1008/ 

145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur
SN

SN 035 145002 500 500 500 500 500

Snabbladdare till bilpoolen SN SN 040 700

Frankeringsmaskin SN SN 036 

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 145005 600

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 141004 Hanteras i driftbudgeten

Bra digital arbetsplats

SN SN 017

141002,

141010,

141019 950 1 050 500 500 1 000

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster SN SN 018 141020 6 650 2 400

Säker digital identitet och åtkomst SN SN 026

141006,

141007,

141016 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

SN SN 028 141018 2 400 2 600 2 600 2 600 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 141006 Hanteras i driftbudgeten

Innovation och verksamhetsutveckling SN SN 038
141017, 

141021 1 500 1 000

SUMMA SN 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

20(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b9/1649762205760/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b8/1649762205743/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b6/1649762205717/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b5/1649762205704/SN032Losenminibussar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b4/1649762205693/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b3/1649762205681/SN035Utbyggdladdinfrastruktur.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845f5/1651471113121/SN040Snabbladdaretillbilpoolen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b2/1649762205669/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834af/1649762205629/SN026Sakeridentitetoatkomst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ad/1649762205604/SN038Innovationoutveckling.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 21(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 810 630 455 810 630

SUMMA KS/CAMPUS 810 630 455 810 630

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

21(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 22(24)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering

KS:s anslag för investeringsavvikelser och 

mindre tillkommande investeringar KS KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

beslut i KS KS KS 006 100002 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsförv

altning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 360 360 360 360 360

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnderKS/KLF KS 015 100102 150 50 50 100 150

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 6 118 1 033 655

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123 610 410

Arkivsystem KS019 690

Kommunövergripande IT-system

(nedanstående IT-system samlat) KS020 1 250 650 650 650 650

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 Ingår i ovanstående rad

Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 Ingår i ovanstående rad

Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 Ingår i ovanstående rad

HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 Ingår i ovanstående rad

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100128 Ingår i ovanstående rad

SUMMA KS/KLF 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

22(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e3/1651469254473/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845df/1651469254431/KS002HRsystemupphandling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e2/1651469254463/KS011Ekonomisysteminklehandel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e5/1651469254492/KS019Arkivsystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 23(24)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

(005) 400001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

(006) 400004 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS KS140 8 100 0 8 100 0 0 0

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS KS103 

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS KS 111 410013 23 000 5 000 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS KS104 

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 3 000 16 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS KS105 

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 1 000

Värnamo 14:76, Tre Liljor KS KS 112 410014 5 000 3 000

Rörstorp 6:3, villatomter KS KS 113 410015 6 200 4 922 400

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 410016 3 500 1 500

Kv. Gåsen m fl i Värnamo KS KS115 410017 3 000 1 000

Västra Bangårdsområdet Värnamo KS KS107 410018 26 000 5 000 20 000

Bor, bostäder KS KS108 410020 12 500 4 000 8 000 500

Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS KS116 500 0

Rydaholm  - bostäder KS KS109 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS KS110 410000 1 000 1 000 1 000

Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS KS117 400006 3 000 1 000

VERKSAMHETER

Sörsjö 3:1 del av KS KS137 420004 29 000 3 000 24 200

Bredasten etapp 4 KS KS141 68 000 3 000 25 000 40 000

Bredaryd, Ängarna mm KS KS132 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS KS133 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 500 9 000

Rydaholm, nytt verksamhetsområde KS KS135 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS KS136 1 000 1 000

26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

23(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845c9/1651469184731/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cb/1651469184759/KSMEXX103NorraHelmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d2/1651469184852/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d3/1651469184862/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d4/1651469184872/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d6/1651469184891/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ce/1651469184802/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cf/1651469184815/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d0/1651469184828/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d1/1651469184841/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dc/1651469184960/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dd/1651469184974/KSMEXX141Bredastenetapp4vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d8/1651469184912/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d9/1651469184925/KSMEXX133Forshedavht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58476f/1651509901542/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845db/1651469184950/KSMEXX136Ovrortervht.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 24(24)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Alliansen

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder 500000 -25 000 -25 000 -31 000 -42 500 -25 000

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter 500000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering 500000 -3 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

-38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

24(24)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(22)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Belopp i tkr

2023 2024 2025 2026 2027

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 591 677 433 424 253 904 244 830 261 433

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering 700 283 590 746 434 604 338 230 370 133

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR -47 000 -52 000 -58 000 -69 500 -52 000

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 653 283 538 746 376 604 268 730 318 133

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

1(22)

2022-05-27

156



VÄRNAMO KOMMUN sida 2(22)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Tekniska utskottet överlämnar tekniska 

förvaltningens förslag till kommunstyrelsen 519 449 373 652 196 341 191 748 209 645

Barn- och utbildningsnämnd 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320

Omsorgsnämnd 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

Kulturnämnd 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Servicenämnd 19 325 9 845 9 160 7 210 6 775

Kommunstyrelse/Campus 810 630 455 810 630

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 591 677 433 424 253 904 244 830 261 433

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 3 596 10 095 5 850 5 850 2 825

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

/Utrustning, Parker 49 570 39 420 67 541 66 470 76 470

Fritid 16 480 13 100 11 600 5 100 4 000

Fastighet 449 803 311 037 111 350 114 328 126 350

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 519 449 373 652 196 341 191 748 209 645

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001
200001/

0002 100 100 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 300 250 250 250 225

Lakvattenrening TU TU 109
200003/

1138,0640 500 4 098 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 3 200005 696 3 000 3 000

Skyfallsvägar/översvämnings-

åtgärder
KF-

beslut KF 236 3 200004 2 000 2 647 5 000 2 000 2 000 70 000

SUMMA TU, Stab, Samhsk 3 596 10 095 5 850 5 850 2 825

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584780/1651553569415/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584781/1651553569427/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477d/1651553569368/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Övergripande årliga anslag Gator och vägar 5 700 5 700 6 771 5 700 5 700

Gatuarbeten  vid ledningsförnyelse TU TU 225 Finns under ovanstående rad 

Ledningsseparering el TU TU 226 Finns under ovanstående rad 

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 Finns under ovanstående rad 

Broar-viadukter TU TU 008 Finns under ovanstående rad 

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009 Finns under ovanstående rad 

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder för centrumutveckling TU TU 024 Finns under ovanstående rad 

Väderskydd och hållplatser TU TU 015 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 2 000

Förstudie och byggnation  infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 6 000 1 000 3 000

Ny förbindelse över järnvägen

tidigare namn Renovering av viadukten
KF-

beslut KF 025 300 000 10 000 10 000 40 000 40 000 50 000 150 000

Lagmansgatan Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 11 000 11 000

Parkeringshus i Värnamo centrum
KF-

beslut

KF 207

51 000 51 000

Utreda o bygga trafiklösn kv Kärleken
KF-

beslut KF 008 3 500 3 500

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 500 500

Infart ny fotbollsarena/ prostsjöområdet
KF-

beslut KF 035 8 000 4 000

Vänsterkörfält Ny grundskola Väster
KF-

beslut KF 036 2 200 1 100

Vänsterkörfält Borgen
KF-

beslut KF 037 2 200 1 100

GC ny grundskola väster
KF-

beslut KF 038 8 000 2 000 2 000

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 5 000 5 000

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel 

skall kunna 

användas 

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03a/1651219554900/TU017Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c044/1651219555050/TU226LedningssepareringEl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c035/1651219554811/TU007Forbattringargatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c036/1651219554827/TU008Broarviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c037/1651219554842/TU009 Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03c/1651219554927/TU023Utsmyckningavrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03d/1651219554944/TU024Atgarderforcentrumutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c039/1651219554887/TU015Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03b/1651219554915/TU022Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c030/1651219554752/KF207ParkeringshusVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03f/1651219554978/TU218Karlsdalvagbostadsomrade.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c040/1651219554992/TU219UtfVaxjovSmalandsg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02e/1651219554726/KF037VanstersvfaltGrondalslBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02f/1651219554739/KF038GcvagNyGrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c031/1651219554764/KF243TrafikatgardProstsjon.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel 

skall kunna 

användas 

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 500 100 100

Planskild cykelväg Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut KF 253 5 000 0 5 000

Samåkningsparkering NÖ infarten TU TU 222 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 800 800 800 800 800

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 100 100 100 100 100

Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 1 500 1 500

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 8 000 7 680

Cykelparkering TU TU 227 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 1 700 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU TU 057 1 000 500

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner produktionsavdelningen TU TU 025 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

Övriga inventarier gata

och förråd TU TU 012 600 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och lekplatser TU

TU 030-

034 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU KF 019 1 300 500 500 500 500

Investeringar enligt Bolaskogsmodellen TU KF 020 100 100 100 100 100

Apladalen byggnader TU

Från år 

2020

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, 

gång- och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 500 500

SUMMA TU, Gator mm 49 570 39 420 67 541 66 470 76 470

6(22)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c034/1651219554799/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c033/1651219554787/TU005GcvagNydalavgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c041/1651219555004/TU221Sakraskolvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03e/1651219554958/TU203CentrumfornyelseGaYtor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c038/1651219554870/TU010Tillganglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02a/1651219554673/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02b/1651219554686/KF034GcledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c045/1651219555061/TU227Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58479f/1651555151806/TU057Belysninglekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a3/1651555195282/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a6/1651555195322/TU210FickparkenPlaten.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 1 000 0 1 000

Nytt boknings-/bidragssystem TU TU 214 800

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU KF 083 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

beslut KF 017 9 000 2 000 1 100 2 000 2 000 800

Ramtilldelning inventarier fritid TU TU 071 3 000 3 000 3 100 3 100 3 200

Satsning spontanidrott kransorter TU

TU071 

(TU 211) Finns under ovanstående rad 

Satsningar Borgens anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) Finns under ovanstående rad 

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU TU071 Finns under ovanstående rad 

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 11 000 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas TU KF 016 2 000 2 000

Ishall Rydaholm, Parkering 500 500

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 0

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat 

på utredning TU KF 249 2 500 980 1 500

Ny belysning Gröndals konstgräs TU KF 262 700

Ny simhall
KF-

beslut KF 263 350 000 0 0 350 000

Inventarier nya idrottshallar

(Park Arena och Västhorjaskolan) TU KF 264 1 000 500 500

Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm TU KF 265 2 000 1 000 1 000

Extra omklädningsrum i Axelent arena TU KF 266 2 000 2 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 16 480 13 100 11 600 5 100 4 000

KF-beslut

för att dessa 

budgetmede

l skall kunna 

användas 

skall 

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584790/1651554093982/KF090motionssp%C3%A5rBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478e/1651553959651/KF083ToalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04a/1651219651310/KF017Aktivitetsytormotesplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c047/1651219651254/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c048/1651219651264/KF015BelaggnloparbFinnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c049/1651219651274/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04d/1651219651341/KF263Nysimhall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04e/1651219651352/KF264Idrottsinventnyaidrottshallarna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04e/1651219651352/KF264Idrottsinventnyaidrottshallarna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04f/1651219651364/KF265ByteavkylanlVmoRydaholm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c050/1651219651376/KF266ExtraomkladningsrumAxelentArena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04c/1651219651331/KF251OmbyggnrenovSorsjostall.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen TU 24 450        24 950        25 450         27 450          28 450         

Energisparåtgärder TU TU 050 Finns under ovanstående rad 

Oförutsedda fastighetsinvesteringar samtl förvaltningar TU TU 051 Finns under ovanstående rad 

Säkerhetshöjande åtgärder, enl  larmpolicy TU TU 053 Finns under ovanstående rad 

Ventilationsombyggnader TU TU 054 Finns under ovanstående rad 

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 Finns under ovanstående rad 

Planerat fastighetsunderhåll Reinvesteringar TU TU 056 Finns under ovanstående rad 

F.d. Västrabo kök o badrum TU KF 082

Östboskolan omb förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088

Flyttas till KF 

209 Ombyggnad förvaltningslokaler

Gröndalsprojektet, Ny bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets park, Park Arena
KF-

beslut KF 059 75 000 22 264        16 000 0

Ny fotbollsarena
KF-

beslut KF 264 210 000 72 500            96 000        40 000         

Omklädningsbyggnad Ljusseveka
KF-

beslut KF 265 -              

Omklädningsbyggnad befintlig 

grund Ljusseveka 3 000          

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

beslut KF 054 100 000 6 000          30 000 63 300

Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet Hus D 

& E
KF-

beslut KF 209 50 000 2 500          20 000 27 000

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 1 000 0

Personalutrymme arenaservice
KF-

beslut KF 256 2 000

Arenaservice personalutrymme Åkanten 700

Matsal, personalutrymme gatapark
KF-

beslut KF 254 5 000 4 000

Miljöhus kommunens fastigheter
KF-

beslut KF 255 9 000 4 000 4 000

Reservkraft Linneberg
KF-

beslut KF 257

Fastighet/Omsorg

Skogslyckan ombyggnad av bostadsrätter (brf) TU KF 217 3 000

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel 

skall kunna 

användas 

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06c/1651219788316/TU050Energisparatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c070/1651219788371/TU054Ventilationsombyggnader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c071/1651219788386/TU055LokalvardStadTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c069/1651219788271/KF264Nyfotbollsarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c052/1651219787979/KF054OmbyggnadStatshusetVmo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c064/1651219788207/KF256Personalutrymmearenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel 

skall kunna 

användas 

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Fastighet/Kök

Mossle ombygg kök TU 16 500

Ombygg FIGY kök TU KF 061 36 000 2 000

Storköksutrustningar TU TU 052 900          900           900            900            900           

Trälleborggskolan, kök, renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 0

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut KF 258 5 000 5 000

Rörstorpsskolans kök
KF-

beslut KF 259 15 000 0 0 15000

Enehagens skolas kök renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 10 000 0 0 10 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 6avdelningar KF-beslut KF 085 53 020 33 000      3 899        

Ny förskola i Värnamo nr 3,     6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 48 920 30 000      2 087        

Ny förskola i Värnamo nr 4,      6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 48 920 29 328      -            

Tillbyggnad av befintliga förskolor i Värnamo
KF-

beslut KF 223 30 200 0

Ny förskola i Värnamo nr 6,      4 avdelningar 

"Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 35 000 35 000

Pepparmyntan förskola större underhålls inv
KF-

beslut KF 260 7 000 1 000 2 000 2 000 2 000

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 avd
KF-

beslut KF 245 55 000 55 000

Ny förskola "Mossleplatån"    6 avd
KF-

beslut KF 244 55 000 55 000

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Bredaryds skola ny musiksal TU KF 097 3 000 861

Skoltomt Bolaskogen TU TU 095 0 274

Trälleborgsskolan utbyggnad, nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 200 000 100 000    44 001      

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 294 000 122 000    103 000    40 000 22 978

Nybyggnad av grundskola, "nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut KF 261 6 000 6 000

Horda skola
KF-

beslut KF 266 15 000 8 000 7 000

Finnvedens Gymnasium, genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 100 000 3 500 2 000 32 000 32 000 30 160

Ombyggnad Forsheda Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 449 803 311 037 111 350 114 328 126 350

9(22)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c055/1651219788020/KF061FigyKokochMatsalRen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06e/1651219788341/TU052Storkoksutrustn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c065/1651219788220/KF258AkantenNyttSyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c066/1651219788232/KF259RorstorpsskKok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c073/1651219788413/TU094UtemiljoSkolaFsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05c/1651219788109/KF097Bredarydssknymusiksal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c074/1651219788451/TU095SkoltomtBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c068/1651219788258/KF261Tannskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06b/1651219788298/KF266TillbyggnHordask.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projekt-

total

Beslutad 

budget t.o.m 

2022, 

ej årliga anslag 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat övergripande)

Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övervakningssystem VA TU TU 100 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU KF 155 1 000

Övriga inventarier VA TU TU 107 400 400 400 400 400

Betäckn, brunnar TU TU 115 300 300 300 300 300

Upprustning av Lanna ARV och 

VV. TU KF 139 3 000

Förstärkning detaljplaner
KF-

beslut KF 122 22 750 12 000 6 000 5 000 5 000

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 23 000 0 9 000 12 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 23 000 0 8 000 12 000

Industriområdet Minken/Mården TU KF 123 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU TU 102 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservtäkt Hindsen

KF 142,

KF 126,

KF 151 54 200 8 600 22 600 21 500

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation 

och råvattenledning
KF-

beslut KF 126 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

VA nv Hindsen huvudledning KF-

beslut KF 151 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Vattentornet renovering
KF-

beslut KF 121 15 000 9 500 5 000

Vattenverk utbyte av barriär UV-

ljus TU KF 141 1 384

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 3 500 3 500

Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 1 000

Renovering Gällaryds vattenverk TU KF 143 2 000 2 000

Armaturgatan (Bor) VPU TU KF 156 1 500 1 500

Ny brunn Ljusseveka TU KF 157 2 000 1 000

INVESTERINGSBUDGET 2023 

samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att 

dessa 

budgetme

del skall 

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

10(22)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c076/1651219870443/KF120Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08a/1651219870742/TU100OvervakningssystemVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c090/1651219870846/TU107OvrigainventarierVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c092/1651219870877/TU115betackningbrunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c078/1651219870470/KF122forstarkningdetaljplaner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07b/1651219870520/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07c/1651219870533/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c079/1651219870482/KF123IndustriomradeMinkenmarden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08b/1651219870760/TU102Vattenverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cd/1651560378226/KF142 Reservvattent%C3%A4kt Hindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c077/1651219870456/KF121Vattentornetrenovering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c094/1651219870901/TU117Ljussevekabyteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c096/1651219870955/TU119 Skalskydd Ljusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c080/1651219870600/KF143RenoveGallarydsvattenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c087/1651219870702/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c088/1651219870716/KF157NybrunnLjusseveka.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projekt-

total

Beslutad 

budget t.o.m 

2022, 

ej årliga anslag 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2023 

samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att 

dessa 

budgetme

del skall 

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Avlopp

Övriga årliga anslag Avlopp 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Reningsverk övriga orter TU KF 154 Finns under ovanstående rad 

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 Finns under ovanstående rad 

Avloppspumpstationer TU TU 103 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Gasmotor Pålslund
KF-

beslut KF 160 4 000 4 000

Ohs avloppsreningsverk TU KF 112 4 500 3 500

Ny pumpstation Åminne TU KF 146 3 000 3 000

Nydala SBR-verk TU KF 152 3 000 3 000

Rydaholms avloppsverk
KF-

beslut KF 107 5 000

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut KF 145 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-

beslut KF 111 7 500 500 7 000

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU TU 104 19 500 19 500 22 500 25 000 27 500

Underhållsinvestering ledningsnät TU KF 158

Brandposter TU TU 105 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106 3 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 750 1 000 1 000 1 000 1 000

LTA-pumpar TU TU 116 300 300 300 300 300

Överföringsledning Värnamo-Bor
KF-

beslut KF 136 51 000 2 922 20 000 21 000

Dubbelmatning, Vråen-Bredasten
KF-

beslut KF 148 5 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 13 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor TU KF 159

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700

11(22)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c086/1651219870688/KF154Reningsverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c095/1651219870927/TU118Ovrinventarieroavlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08c/1651219870779/TU103Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c089/1651219870728/KF160GasmotorP%C3%A5lslund.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cc/1651560378215/KF112Ohsavloppreningsverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847ce/1651560378238/KF146_17NypumpststioniAminne.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cf/1651560378248/KF152 Nydala SBR-verk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c081/1651219870613/KF145BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c075/1651219870423/KF111VarnamopumpstationP2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08d/1651219870792/TU104Ledningsfornyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08e/1651219870805/TU105Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08f/1651219870825/TU106Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c091/1651219870865/TU114FlodesmatningVAledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c085/1651219870671/KF153Dagvattenanlaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c093/1651219870890/TU116LTApumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07d/1651219870548/KF136OverforingslednVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c082/1651219870629/KF148DubbelmatnVraenBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projekt-

total

Beslutad 

budget t.o.m 

2022, 

ej årliga anslag 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2023 

samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att 

dessa 

budgetme

del skall 

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

12(22)

167
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 995 1 020 1 000 1 000 1 000 1 000

Förskola inventarier BUN BUN 004a 160100 784 784 840 840 900 900

Grundskola inventarier BUN BUN 004b 160201 2 016 2 016 2 106 2 260 2 260 2 260

Inventarier, Gymnasiet och 

vuxenutbildningen BUN BUN 009
160301-

160307 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000 2 000

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 130 130 160 160 160 160

Kulturskolan, dramasal/blackbox BUN BUN 035

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 160003 900 900 1 000 1 000 1 000 1 000

Inventarier, förskola väst MossleplatånBUN BUN 007 1 800 1 800

Inventarier Bolaskogens förskola BUN BUN 034 1 200 1 200

Inventarier förskola Bredaryd BUN BUN 017 160102 1 500 200 1 100

Inventarier förskola Öst Magnusgatan BUN BUN 021 160106 1 500 200 700 400

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

Prostsjön BUN BUN 030 1 800 1 800

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 1 000

Inventarier förskola Ekenhaga BUN BUN 024 160105 1 500 1 200 100

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 2 105

Inventarier Trälleborgsskolan BUN BUN 025 160209 5 200 200 3 100 1 700

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan ändrat namn till 

Inventarier Parkarena BUN BUN 010 160205 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 160201 1 200 1 200

Ny F-3 skola Väster BUN BUN 014 5 500 1 500 4 000

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 4 000 4 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola  BUN BUN 029 11 200 11 200

IT satsning BUN BUN 005
160501-

160509 15 670 8 860 10 850 11 230 11 500 11 500

Utemiljö skolgård UV-skydd BUN BUN 031 160211 500 750 500 500 500 0

Matsal Enehagen/Åkanten BUN BUN 032 150

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 160212 500 250

Gröndalsskolans renovering BUN BUN036 300 300

Pepparmyntan BUN BUN037 200 200

SUMMA BUN 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320

K
a

lk
y

ln
iv

å

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Underlag för politiskt beslut
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cf/1649762445697/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d0/1649762445707/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d3/1649762445738/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ce/1649762445685/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ea/1651469694992/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834df/1649762445859/BUN034fskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ec/1651469695017/BUN017fskBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ed/1651469695031/BUN021fskMagnusgatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d8/1649762445785/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ee/1651469695042/BUN024fskEkenhaga.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e9/1651469694979/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ef/1651469695054/BUN025Tralleborgssko.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d4/1649762445748/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845eb/1651469695004/BUN014NyskolaF3Vaste.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834db/1649762445818/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584779/1651552846061/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834dd/1649762445838/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834de/1649762445848/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f1/1651591717351/BUN036Grondalskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f2/1651591717366/BUN037Pepparmyntan.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

ON ON 002 170000 4 020 2 490 4 270 4 270 5 570

Larm och säkerhet

ON ON 004
170100-

170103 2 460 400 400 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 280 5 310 4 500 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 1 517 1 500

Nya grupp- och 

servicebostäder ON ON 006 750

SUMMA ON 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e7/1651469377241/ON005InventariernyalokalerExpo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001

180001, 

180003, 

180004 485 485 485 485 485

IT-utrustning MBN MBN 002 180002 780 780 780 780 780

Robotiseringsprogram MBN MBN 003 180006 1 500 500 0 0 0

SUMMA MBN 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e3/1649762504765/MBN001Inventarier.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e4/1649762504777/MBN002Itutrustning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e5/1649762504788/MBN003Robotiseringsprogram.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001 130001, 

130002 950 625 1 825 785 990

Mätintrument SBN SBN 002 130301 0 400 0 0 0

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 500 3 000 0 0 0

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 70 130 292 107 675

Fordon, Räddningstjänst

SBN SBN 103 130701 450 1 200 2 900 0 1 800

Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN SBN 104
130730, 

130736 155 435 790 585 453

SUMMA SBN 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834a9/1649762183296/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834aa/1649762183310/4SBN101OvningsfaltRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 125 150 150 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 240 240 240 240 240

Konstanslag KN KN 004 150002 200 200 200 200 200

Biblioteksfilialer och bybibblor KN KN 006 150007 1 200 1 200 1 000 800 0

Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 400 400 500 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 007 150004 2 080 2 070 2 400 700 700

SUMMA KN 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c8/1649762417490/KN001Projektbl2023150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c9/1649762417501/KN002Projektbl2023150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cb/1649762417523/KN004Projektbl 2023150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cc/1649762417534/KN006prjbl2023bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ca/1649762417512/KN003Projektbl2023150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cd/1649762417545/KN007prjbl2023tu150004.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN SN 001 140000 400 80 80 90 90

IT utrustning SN SN 002  140002 420 225 230 335 405

Skrivare/kopiatorer efter skrivar-

kartläggning överflyttade från 

nämnderna till SN SN SN 039 140003 3 410 1 185 100 100 600 100

Måltidsservice

Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 144000 1 620 1 310 770 605 680

Logistik

Lösen av förvaltningars  minibussar

SN

SN 032
1007/ 

145000 80 80 80

Fordonsadministrationsystem
SN

SN 034

Alkolås Bil 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

Fordon understigande 3,5 ton
SN

SN 033
1008/ 

145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur
SN

SN 035 145002 500 500 500 500 500

Snabbladdare till bilpoolen SN SN 040 700

Frankeringsmaskin SN SN 036 

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 145005 600

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 141004

Bra digital arbetsplats

SN SN 017

141002,

141010,

141019 950 1 050 500 500 1 000

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster SN SN 018 141020 6 650 2 400

Säker digital identitet och åtkomst SN SN 026

141006,

141007,

141016 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

SN SN 028 141018 2 400 2 600 2 600 2 600 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 141006

Innovation och verksamhetsutveckling SN SN 038
141017, 

141021 1 500 1 000

SUMMA SN 19 325 9 845 9 160 7 210 6 775
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b9/1649762205760/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b8/1649762205743/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b6/1649762205717/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b5/1649762205704/SN032Losenminibussar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b4/1649762205693/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b3/1649762205681/SN035Utbyggdladdinfrastruktur.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845f5/1651471113121/SN040Snabbladdaretillbilpoolen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b2/1649762205669/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834af/1649762205629/SN026Sakeridentitetoatkomst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ad/1649762205604/SN038Innovationoutveckling.pdf
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total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 810 630 455 810 630

SUMMA KS/CAMPUS 810 630 455 810 630

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering

KS:s anslag för investeringsavvikelser 

och mindre tillkommande investeringar KS KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

beslut i KS KS KS 006 100002 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsför

valtning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 360 360 360 360 360

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnderKS/KLF KS 015 100102 150 50 50 100 150

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 6 118 1 033 655

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123 610 410

Arkivsystem KS019 690

Kommunövergripande IT-system

(nedanstående IT-system samlat) KS020 1 250 650 650 650 650

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 Ingår i ovanstående rad

Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 Ingår i ovanstående rad

Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 Ingår i ovanstående rad

HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 Ingår i ovanstående rad

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100128 Ingår i ovanstående rad

SUMMA KS/KLF 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e3/1651469254473/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845df/1651469254431/KS002HRsystemupphandling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e2/1651469254463/KS011Ekonomisysteminklehandel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e5/1651469254492/KS019Arkivsystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

(005) 400001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

(006) 400004 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS KS140 8 100 0 8 100 0 0 0

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS KS103 

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS KS 111 410013 23 000 5 000 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS KS104 

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 3 000 16 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS KS105 

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 1 000

Värnamo 14:76, Tre Liljor KS KS 112 410014 5 000 3 000

Rörstorp 6:3, villatomter KS KS 113 410015 6 200 4 922 400

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 410016 3 500 1 500

Kv. Gåsen m fl i Värnamo KS KS115 410017 3 000 1 000

Västra Bangårdsområdet Värnamo KS KS107 410018 26 000 5 000 20 000

Bor, bostäder KS KS108 410020 12 500 4 000 8 000 500

Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS KS116 500 0

Rydaholm  - bostäder KS KS109 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS KS110 410000 1 000 1 000 1 000

Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS KS117 400006 3 000 1 000

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845c9/1651469184731/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cb/1651469184759/KSMEXX103NorraHelmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d2/1651469184852/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d3/1651469184862/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d4/1651469184872/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d6/1651469184891/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ce/1651469184802/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cf/1651469184815/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d0/1651469184828/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d1/1651469184841/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 22(22)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Underlag för politiskt beslut

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

VERKSAMHETER

Sörsjö 3:1 del av KS KS137 420004 29 000 3 000 24 200

Bredasten etapp 4 KS KS141 68 000 3 000 25 000 40 000

Bredaryd, Ängarna mm KS KS132 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS KS133 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 500 9 000

Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS KS135 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS KS136 1 000 1 000

26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder 500000 -25 000 -25 000 -31 000 -42 500 -25 000

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter 500000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering 500000 -3 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

-38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

22(22)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dc/1651469184960/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dd/1651469184974/KSMEXX141Bredastenetapp4vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d8/1651469184912/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d9/1651469184925/KSMEXX133Forshedavht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58476f/1651509901542/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845db/1651469184950/KSMEXX136Ovrortervht.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Belopp i tkr

2023 2024 2025 2026 2027

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 588 777 464 824 403 304 413 930 376 533

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering 697 383 622 146 584 004 507 330 485 233

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR -47 000 -52 000 -58 000 -69 500 -52 000

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 650 383 570 146 526 004 437 830 433 233

Socialdemokraterna

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Tekniska utskottet överlämnar tekniska 

förvaltningens förslag till kommunstyrelsen 517 949 406 452 347 141 362 248 326 145

Barn- och utbildningsnämnd 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320

Omsorgsnämnd 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

Kulturnämnd 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Servicenämnd 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375

Kommunstyrelse/Campus 810 630 455 810 630

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 588 777 464 824 403 304 413 930 376 533

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

/Utrustning, Parker 48 570 75 920 203 541 149 470 26 470

Fritid 15 980 13 100 18 600 68 100 104 000

Fastighet 449 803 307 337 119 150 141 828 192 850

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 517 949 406 452 347 141 362 248 326 145

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

3(23)
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001
200001/

0002 100 100 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 300 250 250 250 225

Lakvattenrening TU TU 109
200003/

1138,0640 500 4 098 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 3 200005 696 3 000

Skyfallsvägar/översvämnings-

åtgärder
KF-

beslut KF 236 3 200004 2 000 2 647 5 000 2 000 2 000 70 000

SUMMA TU, Stab, Samhsk 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584780/1651553569415/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584781/1651553569427/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477d/1651553569368/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 3 210001 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Övergripande årliga anslag 

Gator och vägar 5 700 5 700 6 771 5 700 5 700

Gatuarbeten  vid 

ledningsförnyelse TU TU 225 Finns under ovanstående rad 

Ledningsseparering el TU TU 226 Finns under ovanstående rad 

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 3 210002 Finns under ovanstående rad 

Broar-viadukter TU TU 008 3
210005/0

024 Finns under ovanstående rad 

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009 3
210004/0

015 Finns under ovanstående rad 

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 3 1133 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder för centrumutveckling TU TU 024 3 210017 Finns under ovanstående rad 

Väderskydd och hållplatser TU TU 015 3
210007/0

028 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 3 210046 2 000

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 3 210018 6 000 1 000 3 000

Ny förbindelse över järnvägen

tidigare namn Renovering av 

viadukten
KF-

beslut KF 025 3 210016 300 000 10 000 40 000 150 000 100 000

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 3 11 000 11 000

Parkeringshus i Värnamo 

centrum
KF-

beslut

KF 207

3 D2 51 000 5 000 23 000 23 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 3 210045 3 500 3 500

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 3 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 3 500 500

Infart ny fotbollsarena/ 

prostsjöområdet
KF-

beslut KF 035 8 000 4 000

Vänsterkörfält Ny grundskola 

Väster
KF-

beslut KF 036 2 200 1 100

Vänsterkörfält Borgen
KF-

beslut KF 037 2 200 1 100

GC ny grundskola väster
KF-

beslut KF 038 8 000 2 000 2 000

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 3 5 000 5 000

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03a/1651219554900/TU017Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c044/1651219555050/TU226LedningssepareringEl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c035/1651219554811/TU007Forbattringargatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c036/1651219554827/TU008Broarviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c037/1651219554842/TU009 Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03c/1651219554927/TU023Utsmyckningavrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03d/1651219554944/TU024Atgarderforcentrumutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c039/1651219554887/TU015Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03b/1651219554915/TU022Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c030/1651219554752/KF207ParkeringshusVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c030/1651219554752/KF207ParkeringshusVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03f/1651219554978/TU218Karlsdalvagbostadsomrade.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c040/1651219554992/TU219UtfVaxjovSmalandsg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02e/1651219554726/KF037VanstersvfaltGrondalslBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02f/1651219554739/KF038GcvagNyGrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c031/1651219554764/KF243TrafikatgardProstsjon.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a
lk

y
ln

iv
å

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 3 211001 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 3 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 3 500 100 100

Planskild cykelväg 

Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut KF 253 3 5 000 0 5 000

Samåkningsparkering NÖ 

infarten TU TU 222 3 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 3 800 800 800 800 800

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 3 210003 100 100 100 100 100

Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 3 1 500 1 500

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 3 211009 8 000 7 680
Cykelparkering TU TU 227 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 3 212001 1 700 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU TU 057 3 1 000 500 500

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

produktionsavdelningen TU TU 025 3 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

Övriga inventarier gata

och förråd TU TU 012 3 210006 600 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och lekplatser TU

TU 030-

034 3 214001 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU KF 019 3 214014 1 300 500 500 500 500

Investeringar enligt BolaskogsmodellenTU KF 020 3 214004 100 100 100 100 100

Apladalen byggnader TU

Från år 

2020 214023

Åbroparken/Enehagsparken, upprustn, modernisering, gång- och cykelbro mm

KF-

beslut KF 014 3 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 3 500 500

SUMMA TU, Gator mm 48 570 75 920 203 541 149 470 26 470

6(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c034/1651219554799/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c033/1651219554787/TU005GcvagNydalavgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c041/1651219555004/TU221Sakraskolvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03e/1651219554958/TU203CentrumfornyelseGaYtor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c038/1651219554870/TU010Tillganglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02a/1651219554673/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02b/1651219554686/KF034GcledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c045/1651219555061/TU227Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58479f/1651555151806/TU057Belysninglekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a3/1651555195282/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a6/1651555195322/TU210FickparkenPlaten.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 3 1 000 0 1 000

Nytt boknings-/bidragssystem TU TU 214 220036 800

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU KF 083 3 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

beslut KF 017 3 9 000 2 000 2 100 2 000 1 000 800

Ramtilldelning inventarier fritid TU TU 071 3 220001 3 000 3 000 3 100 3 100 3 200

Satsning spontanidrott kransorter TU

TU071 

(TU 211) 3 Finns under ovanstående rad 

Satsningar Borgens anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) 3 Finns under ovanstående rad 

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU TU071 3 Finns under ovanstående rad 

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 3 11 000 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 3 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 3 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas TU KF 016 3 2 000 2 000

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 3 0

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat 

på utredning TU KF 249 3 220046 2 500 980 1 500

Ny belysning Gröndals konstgräs TU KF 262 3 700

Ny simhall
KF-

beslut KF 263 3 350 000 6 000 64 000 100 000 180 000

Inventarier nya idrottshallar

(Park Arena och Västhorjaskolan) TU KF 264 3 1 000 500 500

Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm TU KF 265 3 2 000 1 000 1 000

Extra omklädningsrum i Axelent arena TU KF 266 3 2 000 2 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 3 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 15 980 13 100 18 600 68 100 104 000

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584790/1651554093982/KF090motionssp%C3%A5rBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478e/1651553959651/KF083ToalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04a/1651219651310/KF017Aktivitetsytormotesplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c047/1651219651254/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c048/1651219651264/KF015BelaggnloparbFinnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c049/1651219651274/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04d/1651219651341/KF263Nysimhall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04e/1651219651352/KF264Idrottsinventnyaidrottshallarna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04e/1651219651352/KF264Idrottsinventnyaidrottshallarna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04f/1651219651364/KF265ByteavkylanlVmoRydaholm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c050/1651219651376/KF266ExtraomkladningsrumAxelentArena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04c/1651219651331/KF251OmbyggnrenovSorsjostall.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

Övergripande årliga anslag 

fastighetsavdelningen TU 231001 24 450      24 950      25 450  27 450  28 450  

Energisparåtgärder TU TU 050 231001 Finns under ovanstående rad 

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU TU 051 231005 Finns under ovanstående rad 

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 Finns under ovanstående rad 

Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 Finns under ovanstående rad 

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 3 230002 Finns under ovanstående rad 

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU TU 056 3 0766 Finns under ovanstående rad 

F.d. Västrabo kök o badrum TU KF 082 3 231041

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088 1

Flyttas till 

KF 209 Ombyggnad förvaltningslokaler

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park, Park Arena
KF-

beslut KF 059 1 231045 75 000 22 264      16 000 0

Ny fotbollsarena
KF-

beslut KF 264 1 210 000 72 500         96 000      40 000  

Omklädningsbyggnad 

Ljusseveka
KF-

beslut KF 265 3 6 000        

Ombyggnad Stadshuset Vmo

KF-

beslut KF 054 3 231035 100 000 6 000    30 000 63 300

Ombyggnad till 

förvaltningslokaler 

Expoområdet Hus D & E
KF-

beslut KF 209 3 50 000 2 500        20 000 27 000

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 3 1 000 0

Personalutrymme 

arenaservice
KF-

beslut KF 256 3 2 000 1 800

Matsal, personalutrymme 

gatapark
KF-

beslut KF 254 5 000 4 000

Miljöhus kommunens 

fastigheter
KF-

beslut KF 255 9 000 4 000 4 000

Reservkraft Linneberg
KF-

beslut KF 257

Fastighet/Omsorg

Skogslyckan ombyggnad av 

bostadsrätter (brf) TU KF 217 2 232001 3 000

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06c/1651219788316/TU050Energisparatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c070/1651219788371/TU054Ventilationsombyggnader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c071/1651219788386/TU055LokalvardStadTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c069/1651219788271/KF264Nyfotbollsarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c052/1651219787979/KF054OmbyggnadStatshusetVmo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c064/1651219788207/KF256Personalutrymmearenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c064/1651219788207/KF256Personalutrymmearenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Fastighet/Kök

Mossle ombygg kök TU 233006 16 500

Ombygg FIGY kök TU KF 061 2 36 000 2 000

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900         900         900      900      900      

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 3 233010 0

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut KF 258 3 5 000 5 000

Rörstorpsskolans kök
KF-

beslut KF 259 3 15 000 0 0 7 500 7 500
Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 3 10 000 0 0 10 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 2 234005 53 020 33 000    3 899      
Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 1 234012 48 920 30 000    2 087      

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 2 234009 48 920 29 328    -         

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

beslut KF 223 3 30 200 0

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 3 35 000 35 000

Pepparmyntan förskola större 

underhålls inv
KF-

beslut KF 260 7 000 1 000 2 000 2 000 2 000

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

beslut KF 245 3 55 000 20 000 30 000 5 000
Ny förskola "Mossleplatån"    6 

avd
KF-

beslut KF 244 3 55 000 20 000 30 000 5 000

9(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c055/1651219788020/KF061FigyKokochMatsalRen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06e/1651219788341/TU052Storkoksutrustn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c065/1651219788220/KF258AkantenNyttSyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c066/1651219788232/KF259RorstorpsskKok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 231017 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Bredaryds skola ny musiksal TU KF 097 3 000 861

Skoltomt Bolaskogen TU TU 095 231036 0 274

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 2 235021 200 000 100 000  44 001    

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 294 000 122 000  103 000  40 000 22 978

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 3 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut KF 261 6 000 6 000

Horda skola
KF-

beslut KF 266 3 15 000 8 000 7 000

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 3 235034 100 000 3 500 2 000 32 000 32 000 30 160

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 3 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 3 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 449 803 307 337 119 150 141 828 192 850

10(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c073/1651219788413/TU094UtemiljoSkolaFsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05c/1651219788109/KF097Bredarydssknymusiksal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c074/1651219788451/TU095SkoltomtBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c068/1651219788258/KF261Tannskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06b/1651219788298/KF266TillbyggnHordask.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total

Beslutad 

budget t.o.m 

2022, 

ej årliga anslag 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat övergripande)

Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 3 301015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övervakningssystem VA TU TU 100 3

301002/

0021 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU KF 155 1 000

Övriga inventarier VA TU TU 107 3

301001/

0649 400 400 400 400 400

Betäckn, brunnar TU TU 115 3 300 300 300 300 300

Upprustning av Lanna ARV och 

VV. TU KF 139 2 3 000

Förstärkning detaljplaner
KF-

beslut KF 122 3 301018 22 750 12 000 6 000 5 000 5 000

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 2 301016 23 000 0 9 000 12 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 2 304065 23 000 0 8 000 12 000
Industriområdet Minken/Mården TU KF 123 3 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU TU 102 3

302002/

0614 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservtäkt Hindsen

KF 142,

KF 126,

KF 151 54 200 8 600 22 600 21 500

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 2 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation 

och råvattenledning
KF-

beslut KF 126 2 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

VA nv Hindsen huvudledning KF-

beslut KF 151 3 301019 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Vattentornet renovering
KF-

beslut KF 121 2 302005 15 000 9 500 5 000

Vattenverk utbyte av barriär UV-

ljus TU KF 141 3 302001 1 384

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 3 303012 3 500 3 500

Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 3 1 000

Renovering Gällaryds vattenverk TU KF 143 3 2 000 2 000

Armaturgatan (Bor) VPU TU KF 156 2 1 500 1 500
Ny brunn Ljusseveka TU KF 157 3 2 000 1 000

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

11(23)

188

https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c076/1651219870443/KF120Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08a/1651219870742/TU100OvervakningssystemVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c090/1651219870846/TU107OvrigainventarierVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c092/1651219870877/TU115betackningbrunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c078/1651219870470/KF122forstarkningdetaljplaner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07b/1651219870520/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07c/1651219870533/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c079/1651219870482/KF123IndustriomradeMinkenmarden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08b/1651219870760/TU102Vattenverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cd/1651560378226/KF142 Reservvattent%C3%A4kt Hindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c077/1651219870456/KF121Vattentornetrenovering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c094/1651219870901/TU117Ljussevekabyteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c096/1651219870955/TU119 Skalskydd Ljusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c080/1651219870600/KF143RenoveGallarydsvattenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c087/1651219870702/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c088/1651219870716/KF157NybrunnLjusseveka.pdf
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KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Avlopp

Övriga årliga anslag Avlopp 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Reningsverk övriga orter TU KF 154 3 Finns under ovanstående rad 

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 3 Finns under ovanstående rad 

Avloppspumpstationer TU TU 103 3

303003/

0005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Gasmotor Pålslund
KF-

beslut KF 160 3 4 000 4 000

Ohs avloppsreningsverk TU KF 112 2 303002 4 500 3 500

Ny pumpstation Åminne TU KF 146 3 303011 3 000 3 000

Nydala SBR-verk TU KF 152 3 303014 3 000 3 000

Rydaholms avloppsverk
KF-

beslut KF 107 3 5 000

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut KF 145 3 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-

beslut KF 111 3 1105 7 500 500 7 000

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU TU 104 3

304050/

0020 19 500 19 500 22 500 25 000 27 500

Underhållsinvestering ledningsnät TU KF 158

Brandposter TU TU 105 3

301003/

0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106 3

0016/ 

0017 3 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114 2

304004/

0645 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 3 750 1 000 1 000 1 000 1 000

LTA-pumpar TU TU 116 3 303013 300 300 300 300 300

Överföringsledning Värnamo-Bor
KF-

beslut KF 136 3 304007 51 000 2 922 20 000 21 000

Dubbelmatning, Vråen-Bredasten
KF-

beslut KF 148 3 5 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 3 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 3 13 500 5 000 8 000
Renovera gamla ARV Bor TU KF 159

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c086/1651219870688/KF154Reningsverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c095/1651219870927/TU118Ovrinventarieroavlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08c/1651219870779/TU103Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c089/1651219870728/KF160GasmotorP%C3%A5lslund.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cc/1651560378215/KF112Ohsavloppreningsverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847ce/1651560378238/KF146_17NypumpststioniAminne.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cf/1651560378248/KF152 Nydala SBR-verk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c081/1651219870613/KF145BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c075/1651219870423/KF111VarnamopumpstationP2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08d/1651219870792/TU104Ledningsfornyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08e/1651219870805/TU105Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08f/1651219870825/TU106Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c091/1651219870865/TU114FlodesmatningVAledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c085/1651219870671/KF153Dagvattenanlaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c093/1651219870890/TU116LTApumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07d/1651219870548/KF136OverforingslednVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c082/1651219870629/KF148DubbelmatnVraenBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 13(23)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total

Beslutad 

budget t.o.m 

2022, 

ej årliga anslag 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a
lk

y
ln

iv
å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

13(23)
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 995 1 020 1 000 1 000 1 000 1 000

Förskola inventarier BUN BUN 004a 160100 784 784 840 840 900 900

Grundskola inventarier BUN BUN 004b 160201 2 016 2 016 2 106 2 260 2 260 2 260

Inventarier, Gymnasiet och 

vuxenutbildningen BUN BUN 009
160301-

160307 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000 2 000

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 130 130 160 160 160 160

Kulturskolan, dramasal/blackbox BUN BUN 035

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 160003 900 900 1 000 1 000 1 000 1 000

Inventarier, förskola väst MossleplatånBUN BUN 007 1 800 1 800

Inventarier Bolaskogens förskola BUN BUN 034 1 200 1 200

Inventarier förskola Bredaryd BUN BUN 017 160102 1 500 200 1 100

Inventarier förskola Öst Magnusgatan BUN BUN 021 160106 1 500 200 700 400

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

Prostsjön BUN BUN 030 1 800 1 800

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 1 000

Inventarier förskola Ekenhaga BUN BUN 024 160105 1 500 1 200 100

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 2 105

Inventarier Trälleborgsskolan BUN BUN 025 160209 5 200 200 3 100 1 700

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan ändrat namn till 

Inventarier Parkarena BUN BUN 010 160205 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 160201 1 200 1 200

Ny F-3 skola Väster BUN BUN 014 5 500 1 500 4 000

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 4 000 4 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola  BUN BUN 029 11 200 11 200

IT satsning BUN BUN 005
160501-

160509 15 670 8 860 10 850 11 230 11 500 11 500

Utemiljö skolgård UV-skydd BUN BUN 031 160211 500 750 500 500 500 0

Matsal Enehagen/Åkanten BUN BUN 032 150

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 160212 500 250

Gröndalsskolans renovering BUN BUN036 300 300

Pepparmyntan BUN BUN037 200 200

SUMMA BUN 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cf/1649762445697/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d0/1649762445707/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d3/1649762445738/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ce/1649762445685/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ea/1651469694992/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834df/1649762445859/BUN034fskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ec/1651469695017/BUN017fskBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ed/1651469695031/BUN021fskMagnusgatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d8/1649762445785/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ee/1651469695042/BUN024fskEkenhaga.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e9/1651469694979/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ef/1651469695054/BUN025Tralleborgssko.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d4/1649762445748/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845eb/1651469695004/BUN014NyskolaF3Vaste.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834db/1649762445818/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584779/1651552846061/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834dd/1649762445838/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834de/1649762445848/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f1/1651591717351/BUN036Grondalskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f2/1651591717366/BUN037Pepparmyntan.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

ON ON 002 170000 4 020 2 490 4 270 4 270 5 570

Larm och säkerhet

ON ON 004
170100-

170103 2 460 400 400 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 280 5 310 4 500 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 1 517 1 500
Nya grupp- och 

servicebostäder ON ON 006 750

SUMMA ON 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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K
a

lk
y

ln
iv

å

15(23)

192

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e7/1651469377241/ON005InventariernyalokalerExpo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-
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Projekt-

total

Beslutad 

budget t.o.m 

2022, 
ej årliga anslag 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001

180001, 

180003, 

180004 485 485 485 485 485

IT-utrustning MBN MBN 002 180002 780 780 780 780 780

Robotiseringsprogram MBN MBN 003 180006 1 500 500 0 0 0

SUMMA MBN 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e3/1649762504765/MBN001Inventarier.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e4/1649762504777/MBN002Itutrustning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e5/1649762504788/MBN003Robotiseringsprogram.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001 130001, 

130002 950 625 1 825 785 990

Mätintrument SBN SBN 002 130301 0 400 0 0 0

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 500 3 000 0 0 0

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 70 130 292 107 675

Fordon, Räddningstjänst

SBN SBN 103 130701 450 1 200 2 900 0 1 800
Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN SBN 104
130730, 

130736 155 435 790 585 453

SUMMA SBN 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834a9/1649762183296/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834aa/1649762183310/4SBN101OvningsfaltRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 18(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 125 150 150 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 240 240 240 240 240

Konstanslag KN KN 004 150002 200 200 200 200 200

Biblioteksfilialer och bybibblor KN KN 006 150007 1 200 1 200 1 000 800 0

Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 400 400 500 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 007 150004 2 080 2 070 2 400 700 700

SUMMA KN 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c8/1649762417490/KN001Projektbl2023150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c9/1649762417501/KN002Projektbl2023150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cb/1649762417523/KN004Projektbl 2023150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cc/1649762417534/KN006prjbl2023bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ca/1649762417512/KN003Projektbl2023150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cd/1649762417545/KN007prjbl2023tu150004.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 19(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN SN 001 140000 400 80 80 90 90

IT utrustning SN SN 002  140002 420 225 230 335 405

Skrivare/kopiatorer efter skrivar-

kartläggning överflyttade från 

nämnderna till SN SN SN 039 140003 3 410 1 185 100 100 600 100

Måltidsservice

Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 144000 1 620 1 310 770 605 680

Logistik

Lösen av förvaltningars  minibussar

SN

SN 032
1007/ 

145000 80 80 80

Fordonsadministrationsystem

SN

SN 034

Fordon understigande 3,5 ton

SN

SN 033
1008/ 

145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur

SN

SN 035 145002 500 500 500 500 500

Snabbladdare till bilpoolen SN SN 040 700

Frankeringsmaskin SN SN 036 

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 145005 600

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 141004

Bra digital arbetsplats

SN SN 017

141002,

141010,

141019 950 1 050 500 500 1 000

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster SN SN 018 141020 6 650 2 400

Säker digital identitet och åtkomst SN SN 026

141006,

141007,

141016 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

SN SN 028 141018 2 400 2 600 2 600 2 600 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 141006

Innovation och verksamhetsutveckling SN SN 038
141017, 

141021 1 500 1 000

SUMMA SN 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b9/1649762205760/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b8/1649762205743/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b6/1649762205717/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b5/1649762205704/SN032Losenminibussar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b4/1649762205693/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b3/1649762205681/SN035Utbyggdladdinfrastruktur.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845f5/1651471113121/SN040Snabbladdaretillbilpoolen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b2/1649762205669/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834af/1649762205629/SN026Sakeridentitetoatkomst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ad/1649762205604/SN038Innovationoutveckling.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 20(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 810 630 455 810 630

SUMMA KS/CAMPUS 810 630 455 810 630

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 21(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering
KS:s anslag för investeringsavvikelser 

och mindre tillkommande investeringar KS KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

beslut i KS KS KS 006 100002 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsförv

altning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 360 360 360 360 360

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnderKS/KLF KS 015 100102 150 50 50 100 150

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 6 118 1 033 655

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123 610 410

Arkivsystem KS019 690

Kommunövergripande IT-system

(nedanstående IT-system samlat) KS020 1 250 650 650 650 650

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 Ingår i ovanstående rad

Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 Ingår i ovanstående rad

Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 Ingår i ovanstående rad

HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 Ingår i ovanstående rad

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100128 Ingår i ovanstående rad

SUMMA KS/KLF 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e3/1651469254473/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845df/1651469254431/KS002HRsystemupphandling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e2/1651469254463/KS011Ekonomisysteminklehandel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e5/1651469254492/KS019Arkivsystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 22(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

(005) 400001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

(006) 400004 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS KS140 8 100 0 8 100 0 0 0

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS KS103 

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS KS 111 410013 23 000 5 000 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS KS104 

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 3 000 16 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS KS105 

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 1 000

Värnamo 14:76, Tre Liljor KS KS 112 410014 5 000 3 000

Rörstorp 6:3, villatomter KS KS 113 410015 6 200 4 922 400

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 410016 3 500 1 500

Kv. Gåsen m fl i Värnamo KS KS115 410017 3 000 1 000

Västra Bangårdsområdet Värnamo KS KS107 410018 26 000 5 000 20 000

Bor, bostäder KS KS108 410020 12 500 4 000 8 000 500

Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS KS116 500 0

Rydaholm  - bostäder KS KS109 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS KS110 410000 1 000 1 000 1 000
Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS KS117 400006 3 000 1 000

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845c9/1651469184731/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cb/1651469184759/KSMEXX103NorraHelmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d2/1651469184852/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d3/1651469184862/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d4/1651469184872/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d6/1651469184891/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ce/1651469184802/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cf/1651469184815/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d0/1651469184828/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d1/1651469184841/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 23(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

VERKSAMHETER

Sörsjö 3:1 del av KS KS137 420004 29 000 3 000 24 200

Bredasten etapp 4 KS KS141 68 000 3 000 25 000 40 000

Bredaryd, Ängarna mm KS KS132 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS KS133 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 500 9 000

Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS KS135 5 000 5 000
Övriga orter, verksamhetsområde KS KS136 1 000 1 000

26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder 500000 -25 000 -25 000 -31 000 -42 500 -25 000

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter 500000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering 500000 -3 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

-38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

23(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dc/1651469184960/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dd/1651469184974/KSMEXX141Bredastenetapp4vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d8/1651469184912/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d9/1651469184925/KSMEXX133Forshedavht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58476f/1651509901542/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845db/1651469184950/KSMEXX136Ovrortervht.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 1(25)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Belopp i tkr

2023 2024 2025 2026 2027

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 589 777 436 324 224 304 198 430 549 033

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering 698 383 593 646 405 004 291 830 657 733

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR -47 000 -52 000 -58 000 -69 500 -52 000

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 651 383 541 646 347 004 222 330 605 733

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Miljöpartiet

1(25) 2022-05-24
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(25)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Tekniska utskottet överlämnar tekniska 

förvaltningens förslag till kommunstyrelsen 518 949 377 952 168 141 146 748 498 645

Barn- och utbildningsnämnd 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320

Omsorgsnämnd 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

Kulturnämnd 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Servicenämnd 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375

Kommunstyrelse/Campus 810 630 455 810 630

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 589 777 436 324 224 304 198 430 549 033

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Miljöpartiet

2(25)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(25)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

/Utrustning, Parker 49 570 39 420 27 541 26 470 26 470

Fritid 15 980 15 100 13 600 4 100 350 000

Fastighet 449 803 313 337 121 150 113 328 119 350

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 518 949 377 952 168 141 146 748 498 645

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Miljöpartiet

3(25)

203



VÄRNAMO KOMMUN sida 4(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001
200001/

0002 100 100 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 300 250 250 250 225

Lakvattenrening TU TU 109
200003/

1138,0640 500 4 098 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 3 200005 696 3 000

Skyfallsvägar/översvämnings-

åtgärder
KF-

beslut KF 236 3 200004 2 000 2 647 5 000 2 000 2 000 70 000

SUMMA TU, Stab, Samhsk 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a

lk
y

ln
iv

å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

4(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584780/1651553569415/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584781/1651553569427/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477d/1651553569368/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 5(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 3 210001 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Övergripande årliga anslag 

Gator och vägar 5 700 5 700 6 771 5 700 5 700

Gatuarbeten  vid 

ledningsförnyelse TU TU 225 Finns under ovanstående rad 

Ledningsseparering el TU TU 226 Finns under ovanstående rad 

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 3 210002 Finns under ovanstående rad 

Broar-viadukter TU TU 008 3
210005/0

024 Finns under ovanstående rad 

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009 3
210004/0

015 Finns under ovanstående rad 

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 3 1133 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder för centrumutveckling TU TU 024 3 210017 Finns under ovanstående rad 

Väderskydd och hållplatser TU TU 015 3
210007/0

028 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 3 210046 2 000

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 3 210018 6 000 1 000 3 000

Ny förbindelse över järnvägen

tidigare namn Renovering av 

viadukten
KF-

beslut KF 025 3 210016 300 000 10 000 10 000 280 000

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 3 11 000 11 000

Parkeringshus i Värnamo 

centrum
KF-

beslut

KF 207

3 D2 51 000 51 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 3 210045 3 500 3 500

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 3 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 3 500 500

Infart ny fotbollsarena/ 

prostsjöområdet
KF-

beslut KF 035 8 000 4 000

Vänsterkörfält Ny grundskola 

Väster
KF-

beslut KF 036 2 200 1 100

Vänsterkörfält Borgen
KF-

beslut KF 037 2 200 1 100

GC ny grundskola väster
KF-

beslut KF 038 8 000 2 000 2 000

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 3 5 000 5 000

K
a
lk

y
ln

iv
å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

5(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03a/1651219554900/TU017Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsförnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsförnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c044/1651219555050/TU226LedningssepareringEl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c035/1651219554811/TU007Forbattringargatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c036/1651219554827/TU008Broarviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c037/1651219554842/TU009 Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03c/1651219554927/TU023Utsmyckningavrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03d/1651219554944/TU024Atgarderforcentrumutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c039/1651219554887/TU015Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03b/1651219554915/TU022Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyförbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyförbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyförbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c030/1651219554752/KF207ParkeringshusVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c030/1651219554752/KF207ParkeringshusVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03f/1651219554978/TU218Karlsdalvagbostadsomrade.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c040/1651219554992/TU219UtfVaxjovSmalandsg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02e/1651219554726/KF037VanstersvfaltGrondalslBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02f/1651219554739/KF038GcvagNyGrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c031/1651219554764/KF243TrafikatgardProstsjon.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 6(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

K
a
lk

y
ln

iv
å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 3 211001 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 3 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 3 500 100 100

Planskild cykelväg 

Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut KF 253 3 5 000 0 5 000

Samåkningsparkering NÖ 

infarten TU TU 222 3 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 3 800 800 800 800 800

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 3 210003 100 100 100 100 100

Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 3 1 500 1 500

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 3 211009 8 000 7 680

Cykelparkering TU TU 227 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 3 212001 1 700 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU TU 057 3 1 000 500

6(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c034/1651219554799/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c033/1651219554787/TU005GcvagNydalavgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c041/1651219555004/TU221Sakraskolvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03e/1651219554958/TU203CentrumfornyelseGaYtor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c038/1651219554870/TU010Tillganglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02a/1651219554673/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02b/1651219554686/KF034GcledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c045/1651219555061/TU227Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58479f/1651555151806/TU057Belysninglekplatser.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 7(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

K
a
lk

y
ln

iv
å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

produktionsavdelningen TU TU 025 3 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

Övriga inventarier gata

och förråd TU TU 012 3 210006 600 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och lekplatser TU

TU 030-

034 3 214001 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU KF 019 3 214014 1 300 500 500 500 500

Investeringar enligt BolaskogsmodellenTU KF 020 3 214004 100 100 100 100 100

Apladalen byggnader TU

Från år 

2020 214023

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 3 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 3 500 500

SUMMA TU, Gator mm 49 570 39 420 27 541 26 470 26 470

7(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a3/1651555195282/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a6/1651555195322/TU210FickparkenPlaten.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 8(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 3 1 000 0 1 000

Nytt boknings-/bidragssystem TU TU 214 220036 800

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU KF 083 3 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

beslut KF 017 3 9 000 2 000 2 100 2 000 1 000 800

Ramtilldelning inventarier fritid TU TU 071 3 220001 3 000 3 000 3 100 3 100 3 200

Satsning spontanidrott kransorter TU

TU071 

(TU 211) 3 Finns under ovanstående rad 

Satsningar Borgens anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) 3 Finns under ovanstående rad 

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU TU071 3 Finns under ovanstående rad 

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 3 11 000 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 3 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 3 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas TU KF 016 3 2 000 2 000

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 3 0

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat 

på utredning TU KF 249 3 220046 2 500 980 1 500

Ny belysning Gröndals konstgräs TU KF 262 3 700

Ny simhall
KF-

beslut KF 263 3 350 000 2 000 2 000 0 346 000

Inventarier nya idrottshallar

(Park Arena och Västhorjaskolan) TU KF 264 3 1 000 500 500

Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm TU KF 265 3 2 000 1 000 1 000

Extra omklädningsrum i Axelent arena TU KF 266 3 2 000 2 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 3 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 15 980 15 100 13 600 4 100 350 000

K
a

lk
y

ln
iv

å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

8(25)

208

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584790/1651554093982/KF090motionsspårBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478e/1651553959651/KF083ToalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04a/1651219651310/KF017Aktivitetsytormotesplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanläggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanläggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c047/1651219651254/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c048/1651219651264/KF015BelaggnloparbFinnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c049/1651219651274/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04d/1651219651341/KF263Nysimhall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04e/1651219651352/KF264Idrottsinventnyaidrottshallarna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04e/1651219651352/KF264Idrottsinventnyaidrottshallarna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04f/1651219651364/KF265ByteavkylanlVmoRydaholm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c050/1651219651376/KF266ExtraomkladningsrumAxelentArena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04c/1651219651331/KF251OmbyggnrenovSorsjostall.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 9(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

Övergripande årliga anslag 

fastighetsavdelningen TU 231001 24 450     24 950     25 450  27 450  28 450  

Energisparåtgärder TU TU 050 231001 Finns under ovanstående rad 

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU TU 051 231005 Finns under ovanstående rad 

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 Finns under ovanstående rad 

Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 Finns under ovanstående rad 

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 3 230002 Finns under ovanstående rad 

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU TU 056 3 0766 Finns under ovanstående rad 

F.d. Västrabo kök o badrum TU KF 082 3 231041

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088 1

Flyttas till 

KF 209 Ombyggnad förvaltningslokaler

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park, Park Arena
KF-

beslut KF 059 1 231045 75 000 22 264     16 000 0

Ny fotbollsarena
KF-

beslut KF 264 1 210 000 72 500         96 000     40 000  

Omklädningsbyggnad 

Ljusseveka
KF-

beslut KF 265 3 6 000       

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

beslut KF 054 3 231035 100 000 6 000       30 000 63 300

Ombyggnad till 

förvaltningslokaler 

Expoområdet Hus D & E
KF-

beslut KF 209 3 50 000 2 500       20 000 27 000

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 3 1 000 0

Personalutrymme 

arenaservice
KF-

beslut KF 256 3 2 000 1 800

Matsal, personalutrymme 

gatapark
KF-

beslut KF 254 5 000 4 000

Miljöhus kommunens 

fastigheter
KF-

beslut KF 255 9 000 4 000 4 000

Reservkraft Linneberg
KF-

beslut KF 257

K
a
lk

y
ln

iv
å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06c/1651219788316/TU050Energisparatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c070/1651219788371/TU054Ventilationsombyggnader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c071/1651219788386/TU055LokalvardStadTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c069/1651219788271/KF264Nyfotbollsarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c052/1651219787979/KF054OmbyggnadStatshusetVmo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209OmbförvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209OmbförvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209OmbförvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c064/1651219788207/KF256Personalutrymmearenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c064/1651219788207/KF256Personalutrymmearenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:
K
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y
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å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Fastighet/Omsorg

Skogslyckan ombyggnad av 

bostadsrätter (brf) TU KF 217 2 232001 3 000

Fastighet/Kök

Mossle ombygg kök TU 233006 16 500

Ombygg FIGY kök TU KF 061 2 36 000 2 000

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900         900         900      900      900      

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 3 233010 0

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut KF 258 3 5 000 5 000

Rörstorpsskolans kök
KF-

beslut KF 259 3 15 000 0 0 15000

Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 3 10 000 0 0 10 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 2 234005 53 020 33 000    3 899      

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 1 234012 48 920 30 000    2 087      

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 2 234009 48 920 29 328    -         

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

beslut KF 223 3 30 200 0

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 3 35 000 35 000

Pepparmyntan förskola större 

underhålls inv
KF-

beslut KF 260 7 000 1 000 2 000 2 000 2 000

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

beslut KF 245 3 55 000 55 000

Ny förskola "Mossleplatån"    6 

avd
KF-

beslut KF 244 3 55 000 55 000
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c055/1651219788020/KF061FigyKokochMatsalRen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06e/1651219788341/TU052Storkoksutrustn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c065/1651219788220/KF258AkantenNyttSyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c066/1651219788232/KF259RorstorpsskKok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplatån6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplatån6avd.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:
K

a
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y
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å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 231017 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Bredaryds skola ny musiksal TU KF 097 3 000 861

Skoltomt Bolaskogen TU TU 095 231036 0 274

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 2 235021 200 000 100 000  44 001    

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 294 000 122 000  103 000  40 000 22 978

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 3 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut KF 261 6 000 6 000

Horda skola
KF-

beslut KF 266 3 15 000 8 000 7 000 0

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 3 235034 100 000 3 500 2 000 32 000 32 000 30 160

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 3 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 3 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 449 803 313 337 121 150 113 328 119 350
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c073/1651219788413/TU094UtemiljoSkolaFsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05c/1651219788109/KF097Bredarydssknymusiksal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c074/1651219788451/TU095SkoltomtBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c068/1651219788258/KF261Tannskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06b/1651219788298/KF266TillbyggnHordask.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat övergripande)
Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 3 301015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övervakningssystem VA TU TU 100 3

301002/

0021 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU KF 155 1 000

Övriga inventarier VA TU TU 107 3

301001/

0649 400 400 400 400 400

Betäckn, brunnar TU TU 115 3 300 300 300 300 300

Upprustning av Lanna ARV och 

VV. TU KF 139 2 3 000

Förstärkning detaljplaner
KF-

beslut KF 122 3 301018 22 750 12 000 6 000 5 000 5 000

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 2 301016 23 000 0 9 000 12 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 2 304065 23 000 0 8 000 12 000

Industriområdet Minken/Mården TU KF 123 3 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU TU 102 3

302002/

0614 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservtäkt Hindsen

KF 142,

KF 126,

KF 151 54 200 8 600 22 600 21 500

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 2 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation 

och råvattenledning
KF-

beslut KF 126 2 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

VA nv Hindsen huvudledning KF-

beslut KF 151 3 301019 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Vattentornet renovering
KF-

beslut KF 121 2 302005 15 000 9 500 5 000

Vattenverk utbyte av barriär UV-

ljus TU KF 141 3 302001 1 384

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 3 303012 3 500 3 500

Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 3 1 000

Renovering Gällaryds vattenverk TU KF 143 3 2 000 2 000

Armaturgatan (Bor) VPU TU KF 156 2 1 500 1 500

Ny brunn Ljusseveka TU KF 157 3 2 000 1 000

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
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KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c076/1651219870443/KF120Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08a/1651219870742/TU100OvervakningssystemVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c090/1651219870846/TU107OvrigainventarierVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c092/1651219870877/TU115betackningbrunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c078/1651219870470/KF122forstarkningdetaljplaner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07b/1651219870520/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07c/1651219870533/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c079/1651219870482/KF123IndustriomradeMinkenmarden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08b/1651219870760/TU102Vattenverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cd/1651560378226/KF142 Reservvattentäkt Hindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c077/1651219870456/KF121Vattentornetrenovering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c094/1651219870901/TU117Ljussevekabyteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c096/1651219870955/TU119 Skalskydd Ljusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c080/1651219870600/KF143RenoveGallarydsvattenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c087/1651219870702/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c088/1651219870716/KF157NybrunnLjusseveka.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr
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Projekt-
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Projekt-
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INVESTERINGSBUDGET 2023 samt
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Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Avlopp

Övriga årliga anslag Avlopp 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Reningsverk övriga orter TU KF 154 3 Finns under ovanstående rad 

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 3 Finns under ovanstående rad 

Avloppspumpstationer TU TU 103 3

303003/

0005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Gasmotor Pålslund
KF-

beslut KF 160 3 4 000 4 000

Ohs avloppsreningsverk TU KF 112 2 303002 4 500 3 500

Ny pumpstation Åminne TU KF 146 3 303011 3 000 3 000

Nydala SBR-verk TU KF 152 3 303014 3 000 3 000

Rydaholms avloppsverk
KF-

beslut KF 107 3 5 000

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut KF 145 3 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-

beslut KF 111 3 1105 7 500 500 7 000

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU TU 104 3

304050/

0020 19 500 19 500 22 500 25 000 27 500

Underhållsinvestering ledningsnät TU KF 158

Brandposter TU TU 105 3

301003/

0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106 3

0016/ 

0017 3 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114 2

304004/

0645 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 3 750 1 000 1 000 1 000 1 000

LTA-pumpar TU TU 116 3 303013 300 300 300 300 300

Överföringsledning Värnamo-Bor
KF-

beslut KF 136 3 304007 51 000 2 922 20 000 21 000

Dubbelmatning, Vråen-Bredasten
KF-

beslut KF 148 3 5 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 3 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 3 13 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor TU KF 159

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c086/1651219870688/KF154Reningsverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c095/1651219870927/TU118Ovrinventarieroavlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08c/1651219870779/TU103Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c089/1651219870728/KF160GasmotorPålslund.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cc/1651560378215/KF112Ohsavloppreningsverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847ce/1651560378238/KF146_17NypumpststioniAminne.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cf/1651560378248/KF152 Nydala SBR-verk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c081/1651219870613/KF145BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c075/1651219870423/KF111VarnamopumpstationP2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08d/1651219870792/TU104Ledningsfornyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08e/1651219870805/TU105Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08f/1651219870825/TU106Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c091/1651219870865/TU114FlodesmatningVAledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c085/1651219870671/KF153Dagvattenanlaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c093/1651219870890/TU116LTApumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07d/1651219870548/KF136OverforingslednVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c082/1651219870629/KF148DubbelmatnVraenBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr
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Projekt-

blad
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Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

14(25)
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 995 1 020 1 000 1 000 1 000 1 000

Förskola inventarier BUN BUN 004a 160100 784 784 840 840 900 900

Grundskola inventarier BUN BUN 004b 160201 2 016 2 016 2 106 2 260 2 260 2 260

Inventarier, Gymnasiet och 

vuxenutbildningen BUN BUN 009
160301-

160307 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000 2 000

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 130 130 160 160 160 160

Kulturskolan, dramasal/blackbox BUN BUN 035

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 160003 900 900 1 000 1 000 1 000 1 000

Inventarier, förskola väst MossleplatånBUN BUN 007 1 800 1 800

Inventarier Bolaskogens förskola BUN BUN 034 1 200 1 200

Inventarier förskola Bredaryd

BUN BUN 017 160102 1 500 200 1 100

Inventarier förskola Öst Magnusgatan BUN BUN 021 160106 1 500 200 700 400

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

Prostsjön BUN BUN 030 1 800 1 800

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 1 000

Inventarier förskola Ekenhaga BUN BUN 024 160105 1 500 1 200 100

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 2 105

Inventarier Trälleborgsskolan BUN BUN 025 160209 5 200 200 3 100 1 700

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan ändrat namn till 

Inventarier Parkarena BUN BUN 010 160205 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 160201 1 200 1 200

Ny F-3 skola Väster BUN BUN 014 5 500 1 500 4 000

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 4 000 4 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola 

BUN BUN 029 11 200 11 200

IT satsning BUN BUN 005
160501-

160509 15 670 8 860 10 850 11 230 11 500 11 500

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a
lk

y
ln

iv
å

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cf/1649762445697/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d0/1649762445707/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d3/1649762445738/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ce/1649762445685/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ea/1651469694992/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834df/1649762445859/BUN034fskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ec/1651469695017/BUN017fskBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ec/1651469695017/BUN017fskBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ed/1651469695031/BUN021fskMagnusgatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d8/1649762445785/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ee/1651469695042/BUN024fskEkenhaga.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e9/1651469694979/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ef/1651469695054/BUN025Tralleborgssko.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d4/1649762445748/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845eb/1651469695004/BUN014NyskolaF3Vaste.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834db/1649762445818/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584779/1651552846061/BUN005ITsatsning.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a
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y
ln
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å

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Utemiljö skolgård UV-skydd BUN BUN 031 160211 500 750 500 500 500 0

Matsal Enehagen/Åkanten BUN BUN 032 150

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 160212 500 250

Gröndalsskolans renovering BUN BUN036 300 300

Pepparmyntan BUN BUN037 200 200

SUMMA BUN 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834dd/1649762445838/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834de/1649762445848/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f1/1651591717351/BUN036Grondalskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f2/1651591717366/BUN037Pepparmyntan.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

ON ON 002 170000 4 020 2 490 4 270 4 270 5 570

Larm och säkerhet

ON ON 004
170100-

170103 2 460 400 400 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 280 5 310 4 500 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 1 517 1 500

Nya grupp- och 

servicebostäder ON ON 006 750

SUMMA ON 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a
lk

y
ln

iv
å

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochsäkerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochsäkerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hjälpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hjälpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e7/1651469377241/ON005InventariernyalokalerExpo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebostäder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebostäder.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001

180001, 

180003, 

180004 485 485 485 485 485

IT-utrustning MBN MBN 002 180002 780 780 780 780 780

Robotiseringsprogram MBN MBN 003 180006 1 500 500 0 0 0

SUMMA MBN 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a
lk

y
ln

iv
å

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e3/1649762504765/MBN001Inventarier.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e4/1649762504777/MBN002Itutrustning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e5/1649762504788/MBN003Robotiseringsprogram.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001 130001, 

130002 950 625 1 825 785 990

Mätintrument SBN SBN 002 130301 0 400 0 0 0

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 500 3 000 0 0 0

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 70 130 292 107 675

Fordon, Räddningstjänst

SBN SBN 103 130701 450 1 200 2 900 0 1 800

Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN SBN 104
130730, 

130736 155 435 790 585 453

SUMMA SBN 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a
lk

y
ln

iv
å

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834a9/1649762183296/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834aa/1649762183310/4SBN101OvningsfaltRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 125 150 150 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 240 240 240 240 240

Konstanslag KN KN 004 150002 200 200 200 200 200

Biblioteksfilialer och bybibblor KN KN 006 150007 1 200 1 200 1 000 800 0

Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 400 400 500 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 007 150004 2 080 2 070 2 400 700 700

SUMMA KN 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a
lk

y
ln

iv
å

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c8/1649762417490/KN001Projektbl2023150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c9/1649762417501/KN002Projektbl2023150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cb/1649762417523/KN004Projektbl 2023150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cc/1649762417534/KN006prjbl2023bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ca/1649762417512/KN003Projektbl2023150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cd/1649762417545/KN007prjbl2023tu150004.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Servicenämnd

Inventarier

SN SN 001 140000 400 80 80 90 90

IT utrustning SN SN 002  140002 420 225 230 335 405

Skrivare/kopiatorer efter skrivar-

kartläggning överflyttade från 

nämnderna till SN SN SN 039 140003 3 410 1 185 100 100 600 100

Måltidsservice

Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 144000 1 620 1 310 770 605 680

Logistik

Lösen av förvaltningars 

minibussar
SN

SN 032
1007/ 

145000 80 80 80

Fordonsadministrationsystem
SN

SN 034

Fordon understigande 3,5 ton
SN

SN 033
1008/ 

145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur
SN

SN 035 145002 500 500 500 500 500

Snabbladdare till bilpoolen SN SN 040 700

Frankeringsmaskin SN SN 036 

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 145005 600

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 141004

Bra digital arbetsplats

SN SN 017

141002,

141010,

141019 950 1 050 500 500 1 000

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster SN SN 018 141020 6 650 2 400

Säker digital identitet och åtkomst SN SN 026

141006,

141007,

141016 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

SN SN 028 141018 2 400 2 600 2 600 2 600 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 141006

Innovation och verksamhetsutveckling SN SN 038
141017, 

141021 1 500 1 000

SUMMA SN 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a
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y
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å

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b9/1649762205760/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b9/1649762205760/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b8/1649762205743/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b6/1649762205717/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b5/1649762205704/SN032Losenminibussar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b5/1649762205704/SN032Losenminibussar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b4/1649762205693/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b3/1649762205681/SN035Utbyggdladdinfrastruktur.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845f5/1651471113121/SN040Snabbladdaretillbilpoolen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b2/1649762205669/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834af/1649762205629/SN026Sakeridentitetoatkomst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ad/1649762205604/SN038Innovationoutveckling.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 22(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 810 630 455 810 630

SUMMA KS/CAMPUS 810 630 455 810 630

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a
lk

y
ln

iv
å

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 23(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering

KS:s anslag för investeringsavvikelser 

och mindre tillkommande investeringar KS KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

beslut i KS KS KS 006 100002 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsför

valtning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 360 360 360 360 360

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnderKS/KLF KS 015 100102 150 50 50 100 150

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 6 118 1 033 655

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123

610

410

Arkivsystem KS019 690

Kommunövergripande IT-system

(nedanstående IT-system samlat) KS020 1 250 650 650 650 650

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 Ingår i ovanstående rad

Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 Ingår i ovanstående rad

Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 Ingår i ovanstående rad

HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 Ingår i ovanstående rad

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100128 Ingår i ovanstående rad

SUMMA KS/KLF 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

K
a

lk
y

ln
iv

å

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e3/1651469254473/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845df/1651469254431/KS002HRsystemupphandling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e2/1651469254463/KS011Ekonomisysteminklehandel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e5/1651469254492/KS019Arkivsystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 24(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

(005) 400001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

(006) 400004 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS KS140 8 100 0 8 100 0 0 0

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS KS103 

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS KS 111 410013 23 000 5 000 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS KS104 

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 3 000 16 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS KS105 

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 1 000

Värnamo 14:76, Tre Liljor KS KS 112 410014 5 000 3 000

Rörstorp 6:3, villatomter KS KS 113 410015 6 200 4 922 400

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 410016 3 500 1 500

Kv. Gåsen m fl i Värnamo KS KS115 410017 3 000 1 000

Västra Bangårdsområdet Värnamo KS KS107 410018 26 000 5 000 20 000

Bor, bostäder KS KS108 410020 12 500 4 000 8 000 500

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

24(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845c9/1651469184731/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cb/1651469184759/KSMEXX103NorraHelmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d2/1651469184852/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d3/1651469184862/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d4/1651469184872/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d6/1651469184891/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ce/1651469184802/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cf/1651469184815/KSMEXX108Bor.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 25(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS KS116 500 0

Rydaholm  - bostäder KS KS109 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS KS110 410000 1 000 1 000 1 000

Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS KS117 400006 3 000 1 000

VERKSAMHETER

Sörsjö 3:1 del av KS KS137 420004 29 000 3 000 24 200

Bredasten etapp 4 KS KS141 68 000 3 000 25 000 40 000

Bredaryd, Ängarna mm KS KS132 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS KS133 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 500 9 000

Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS KS135 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS KS136 1 000 1 000

26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder 500000 -25 000 -25 000 -31 000 -42 500 -25 000

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter 500000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering 500000 -3 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

-38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

25(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d0/1651469184828/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d1/1651469184841/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dc/1651469184960/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dd/1651469184974/KSMEXX141Bredastenetapp4vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d8/1651469184912/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d9/1651469184925/KSMEXX133Forshedavht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58476f/1651509901542/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845db/1651469184950/KSMEXX136Ovrortervht.pdf


VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 213 Dnr: KS.2022.289 
 
Beslut om låneram 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att kommunstyrelsen till och med den 31 december 2023 har rätt att 

nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till maximalt 
1 100 miljoner kronor, 

att kommunstyrelsen har rätt att vid behov omsätta lån, det vill säga 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning, 

att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning 
delegeras till kommunstyrelsen, samt 

att handlingar grundande på kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning 
inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande 
dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens 
ordförande, eller vid förfall för denna, av 1:e vice ordföranden samt 
kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall för denna, av 
kommundirektören. 

 
    
  
Ärendebeskrivning 
Alliansen har upprättat ett förslag till driftbudget och investeringsbudget 
för 2023. I denna finns en kassaflödesbudget som visar på att 
nyupplåningsbehovet för 2023 uppgår till 449 miljoner kronor.  
 
För 2022 har en låneram på maximalt 646 miljoner kronor beslutats av 
kommunfullmäktige 2022-01-27, §5. Total låneram till och med den 31 
december 2023 behöver därför utökas till 1 100 miljoner kronor.  
 
Per den 31 maj 2022 uppgår låneskulden till 520 miljoner kronor. Av 
total låneskuld är 300 miljoner kronor så kallade ”gröna lån” som 
upptagits för det nya reningsverket vid Pålslund. Maximal upplåning 
med detta projekt som grund är 300 miljoner kronor.  
 
Det framtida lånebehovet för kommunen som helhet är beroende av 
nivån på framtida investeringar och resultatnivåer. Detta behandlas i 
samband med budgetberedningen vid varje årsbudget. Kommunen 
behöver en relativt hög grundlikviditet då svängningarna i de likvida 
medlem är stora under vissa månader, särskilt de månader 
skatteintäkterna utbetalas till kommunen senare än löneutbetalningen 
görs till de anställda.   
 
I det fall nyvalda kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2022 
skulle visa en stor avvikelse, behöver beslut om låneram behandlas på 
nytt.   Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

Ks § 213 (forts) 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 30 maj 2022 
kommunstyrelsen besluta 
att kommunstyrelsen till och med den 31 december 2023 har rätt att 

nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder upp till maximalt 
1 100 miljoner kronor, 

att kommunstyrelsen har rätt att vid behov omsätta lån, det vill säga 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning,                                                                                                        

att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning 
delegeras till kommunstyrelsen, samt                                                                      

att handlingar grundande på kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning 
inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande 
dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens 
ordförande, eller vid förfall för denna, av 1:e vice ordföranden samt 
kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall för denna, av 
kommundirektören. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-30   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.289
  

  

 

 1 (3) 
 

Beslut om låneram 2023 

Ärendebeskrivning 

Alliansen har upprättat ett förslag till driftbudget och 
investeringsbudget för 2023. I denna finns en kassaflödesbudget 
som visar på att nyupplåningsbehovet för 2023 uppgår till 449 
miljoner kronor.  

För 2022 har en låneram på maximalt 646 miljoner kronor 
beslutats av kommunfullmäktige 2022-01-27, §5. Total låneram 
till och med den 31 december 2023 behöver därför utökas till 
1 100 miljoner kronor.  

Per den 31 maj 2022 uppgår låneskulden till 520 miljoner 
kronor. Av total låneskuld är 300 miljoner kronor så kallade 
”gröna lån” som upptagits för det nya reningsverket vid 
Pålslund. Maximal upplåning med detta projekt som grund är 
300 miljoner kronor.  

Det framtida lånebehovet för kommunen som helhet är beroende 
av nivån på framtida investeringar och resultatnivåer. Detta 
behandlas i samband med budgetberedningen vid varje 
årsbudget. Kommunen behöver en relativt hög grundlikviditet 
då svängningarna i de likvida medlen är stora under vissa 
månader, särskilt de månader skatteintäkterna utbetalas till 
kommunen senare än löneutbetalningen görs till de anställda.   

I det fall nyvalda kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 
2022 skulle visa en stor avvikelse, behöver beslut om låneram 
behandlas på nytt.   

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att kommunstyrelsen till och med den 31 december 2023 har 
rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder upp till 
maximalt 1 100 miljoner kronor, 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-30   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.289
  

  

 

 2 (3) 
 

Att kommunstyrelsen har rätt att vid behov omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning, 

Att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning 
delegeras till kommunstyrelsen, samt 

Att handlingar grundande på kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning 
inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande 
dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens 
ordförande, eller vid förfall för denna, av 1:e vice ordföranden 
samt kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall för 
denna, av kommundirektören. 

 

Johanna Svensson  
Ekonomichef  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-30   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.289
  

  

 

 3 (3) 
 

Utredning 

Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen 
för beslut, om det behövs. 

Riskbedömning   

Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det 
perspektiv som förvaltningen/nämnden har. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 183 Dnr: KS.2022.237 
 
Förlängning av köpeavtal för Stensnäs Bygg AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna tilläggsavtalet och en förlängning av 
markanvisningsavtalet med Stensnäs Bygg AB 
samt 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med 
tilläggsavtalet och markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och 
reglera andra genomförandefrågor med bolaget. 
   
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen äger de tre obebyggda fastigheterna Värnamo 
Helmershus 6:39, 6:90 och 6:104. 
 
Fastigheterna berörs av ett markanvisningsavtal, vilket den 27 
augusti 2020 tecknades mellan kommunen och Stensnäs Bygg 
AB (nedan kallad exploatören). 
 
Markanvisningen har inte fullföljts med ett förvärv av marken, 
vilket innebär att markanvisningstiden i enlighet med avtalet 
således löper ut den 30 april 2021.  
 
Kommunen begagnar sig generellt av återgångsvillkor vid 
markanvisningar för att en exploatör ska vara aktiv och inte över 
lång tid låsa upp kommunal mark för oviss användning. Det 
innebär att kommunen enkelt kan avsluta relationer med 
oseriösa exploatörer.  
 
Exploateringsprocessen har fördröjts, vilket beror på att 
exploatören vid projekteringen av de nya bostäderna upptäckt 
brister. Värnamo kommun har utfört rättelse och fastigheterna 
kan nu användas i enlighet med detaljplanen. Hanteringen har 
tagit viss tid samt skapat en osäkerhet och fördröjning för 
exploatören. Detta  kan ej lastas exploatören, vilken nu är redo 
att fortsätta processen och därför har efterfrågat en förlängning 
av befintligt avtal. Exploatörens önskemål har hanterats i 
aktuellt tilläggsavtal.  
 
Detta avtal reglerar förutsättningarna och parternas ansvar inför 
varandra i den kommande exploateringsprocessen. 
 
Markanvisningen återgår den 30 april 2023 i det fall att ett 
köpekontrakt inte tecknats. 
 
                                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

Ks § 183 (forts) 
 
Köpeskillingen kommer att uppgå till 450 000kronor 
 
Förslag till beslut 
 att godkänna tilläggsavtalet och en förlängning av 
markanvisningsavtalet med Stensnäs Bygg AB samt                             
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med tilläggsavtalet och 
markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Mark- och exploatering  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-29   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2022.237
  

  

 

 1 (2) 
 

Förlängning av köpeavtal för Stensnäs Bygg AB  

Ärendebeskrivning 

Kommunen äger de tre obebyggda fastigheterna Värnamo 
Helmershus 6:39, 6:90 och 6:104. 

Fastigheterna berörs av ett markanvisningsavtal, vilket den 27 
augusti 2020 tecknades mellan kommunen och Stensnäs Bygg AB 
(nedan kallad exploatören). 

Markanvisningen har inte fullföljts med ett förvärv av marken, 
vilket innebär att markanvisningstiden i enlighet med avtalet 
således löper ut den 30 april 2021.  

Kommunen begagnar sig generellt av återgångsvillkor vid 
markanvisningar för att en exploatör ska vara aktiv och inte över 
lång tid låsa upp kommunal mark för oviss användning. Det 
innebär att kommunen enkelt kan avsluta relationer med oseriösa 
exploatörer.  

Exploateringsprocessen har fördröjts, vilket beror på att 
exploatören vid projekteringen av de nya bostäderna upptäckt 
brister. Värnamo kommun har utfört rättelse och fastigheterna kan 
nu användas i enlighet med detaljplanen. Hanteringen har tagit viss 
tid samt skapat en osäkerhet och fördröjning för exploatören. Detta  
kan ej lastas exploatören, vilken nu är redo att fortsätta processen 
och därför har efterfrågat en förlängning av befintligt avtal. 
Exploatörens önskemål har hanterats i aktuellt tilläggsavtal.  

Detta avtal reglerar förutsättningarna och parternas ansvar inför 
varandra i den kommande exploateringsprocessen. 

Markanvisningen återgår den 30 april 2023 i det fall att ett 
köpekontrakt inte tecknats. 

Köpeskillingen kommer att uppgå till 450 000kronor 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-29   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2022.237
  

  

 

 2 (2) 
 

 

 

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna tilläggsavtalet och en förlängning av 
markanvisningsavtalet med Stensnäs Bygg AB 

samt 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med tilläggsavtalet 
och markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget. 

Markus Karam Ulf Svensson 
Exploateringshandläg Kommundirektör 
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1(2) 

 

 

Parter Mellan å ena sidan Värnamo kommun (org.nr: 212000-0555),  
331 83 VÄRNAMO, nedan kallad kommunen; och å andra sidan  
Stensnäs Bygg AB (org.nr: 559151-7213), Torp Stensnäs, 331 92 VÄRNAMO, 
nedan kallad exploatören, träffas härmed följande: 

 TILLÄGGSAVTAL - markanvisning  
 

Bakgrund Kommunen och exploatören har den 27 augusti 2020 ingått ett 
markanvisningsavtal (Dnr: KS.2020.346), nedan kallat huvudavtalet, avseende 
de tre kommunägda fastigheterna Värnamo Helmershus 6:39, 6:90 och 6:104. 
Markanvisningen syftar till en bostadsexploatering. 
Huvudavtalet stadgar på sidan ett i stycket med underrubrik ”Markanvisning”: 
”Markanvisningen återgår den 30 april 2021 för det fallet att ett köpekontrakt 
vid denna tidpunkt inte har undertecknats av exploatören enligt nedanstående 
villkor.”.  
En byggnation har av olika anledningar försenats, vilka inte kan lastas 
exploatören. Något köpekontrakt har därför inte heller kommit till stånd. 
Markanvisningstiden har således löpt ut.  
Kommunen begagnar sig generellt av ovanstående villkor för att en exploatör 
ska vara aktiv och pådrivande, och inte över lång tid låsa upp kommunal mark 
för oviss användning. Villkoret innebär att kommunen enkelt kan avsluta 
relationer med oseriösa exploatörer.  
Exploatören har varit aktiv, genomfört utredningar och tagit fram 
projekteringsunderlag. Exploatören har framfört önskemål om en förlängning 
av anvisningstiden. Parterna bedömer nu att förutsättningarna finns för att gå 
vidare med bostadsexploateringen. Exploatörens önskemål om förlängd 
anvisningstid har hanterats i detta avtal.  

Tillägg/ändring Markanvisningstiden förlängs med ytterligare tolv månader, till och med den 
30 april 2023.  
Huvudavtalet ska i övrigt gälla mellan kommunen och exploatören på 
oförändrade villkor. 

Giltighet Tilläggsavtalet förutsätter och är för sin giltighet beroende av beslut om 
godkännande från kommunfullmäktige. 

Tvist Tvist i anledning av detta tilläggsavtal eller rättsförhållande härrörande ur detta 
avtal ska slutligt avgöras enligt svensk lagstiftning av allmän domstol inom 
kommunens domsaga. 
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2(2) 

 

 

Exemplar Detta avtal har upprättats i två likalydande original, av vilka parterna har tagit 
varsitt exemplar. 

Underskrifter och 
bevittning 

Värnamo 2022  -       - 
För Värnamo kommun 
 
………………………………………………………. 
Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande 
 
Värnamo 2022  -       - 
För Värnamo kommun 
 
………………………………………………………. 
Jan Lindeberg, exploateringschef 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
………………………………..                  ……………………………. 
 
 
Värnamo 2022  -       - 
För Stensnäs Bygg AB 
 
………………………………………………………. 
Lars Fischer, styrelseledamot 
 
Ovanstående namnteckning bevittnas: 
 
………………………………..                  ……………………………. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 188 Dnr: KS.2022.246 
 
Miljöhus till kommunens fastigheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt  
att anvisa 1 miljon kronor ur 2022 års investeringsbudget till 

projekt 231081 ”Miljöhus kommunens fastigheter”. 
    
 
Ärendebeskrivning 
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 komplettera 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 år 2023 och 2024, totalt 9 miljoner 
kronor. Ett startbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige för 
att medlen ska kunna användas.  
 
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse 31 mars 2022 
tekniska utskottet besluta 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ge 
tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anvisa 
1 miljon kronor ur 2022 års ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt 231081 ”Miljöhus kommunens fastigheter”.  
 
Tekniska utskottet beslutade 26 april 2022, § 85 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ge 
tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anvisa 
1 miljon kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt 
231081 ”Miljöhus kommunens fastigheter”. 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet 
Ekonomiavdelningen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  yyyy-mm-dd   

Justerare  

§   Dnr: KS.2022.246 
 
Anvisning av medel till projekt Miljöhus till 
kommunens fastigheter, projektnummer 231081 
 
Beslut 
  beslutar 
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”. 

    
  
 
Ärendebeskrivning 
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 komplettera 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.  
 
 
 
Förslag till beslut 
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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-04   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2022.246
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Miljöhus till kommunens fastigheter  
 

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”. 

 

Hanna Andersson Stefan Åberg 
Kanslisekreterare 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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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 200 Dnr: KS.2019.272 
 
Upphävande av Arbetsmiljöpolicy 
 
Beslut 
Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta 
att från och med 1 september 2022 upphäva Arbetsmiljöpolicy.   
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Vi har i dag tre policyer som berör Värnamo kommun som 
arbetsgivare. Dessa är Policy Värnamo kommun som 
arbetsgivare, Policy Heltid som norm samt Arbetsmiljöpolicy.  
 
Policy Värnamo kommun som arbetsgivare är övergripande och 
berör redan i dag arbetsmiljöfrågorna. Ett nytt förslag har tagits 
fram där arbetsmiljöpolicyn som helhet har arbetats in. Detta har 
samverkats med de fackliga organisationerna. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar Policy 
Värnamo kommun som arbetsgivare föreslås att 
Arbetsmiljöpolicy (KF 191031, § 206) upphävs från och med 
den 1 september 2022 och då ersättas av Policy – Värnamo 
kommun som arbetsgivare.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att från och med 1 september 2022 upphäva Arbetsmiljöpolicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
HR-avdelningen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-06   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2019.272
  

  

 

 1 (1) 
 

Upphävande av Arbetsmiljöpolicy 

Ärendebeskrivning 

Vi har i dag tre policyer som berör Värnamo kommun som 
arbetsgivare. Dessa är Policy Värnamo kommun som 
arbetsgivare, Policy Heltid som norm samt Arbetsmiljöpolicy.  

Policy Värnamo kommun som arbetsgivare är övergripande och 
berör redan i dag arbetsmiljöfrågorna. Ett nytt förslag har tagits 
fram där arbetsmiljöpolicyn som helhet har arbetats in. Detta har 
samverkats med de fackliga organisationerna. 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar Policy 
Värnamo kommun som arbetsgivare föreslås att 
Arbetsmiljöpolicy (KF 191031, § 206) upphävs från och med 
den 1 september 2022 och då ersättas av Policy – Värnamo 
kommun som arbetsgivare.  

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att föreslå kommunfullmäktige att besluta  

Att från och med 1 september 2022 upphäva Arbetsmiljöpolicy 
(Kf 191031, § 206) 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör 
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Antagen av kommunfullmäktige 2019-05-29, § 113. Gäller från 2019-05-29

Arbetsmiljöpolicy
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 2 ( 4 )
Arbetsmiljöpolicy

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-05-29, § 113
Dokumentet gäller från: 2019-05-29
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott
Dokumentansvarig: HR-Chef

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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 3 ( 4 )
Arbetsmiljöpolicy

Inledning

Syfte
Policyns syfte är att beskriva hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i Värnamo 
kommun. Styrdokumenten inom personalområdet stärker och styr mot 
förverkligandet av vision och värdegrund.

Värnamo kommuns vision
Målsättningen med Värnamo Kommuns arbetsmiljöarbete är att skapa fysiskt, 
psykiskt, socialt och organisatoriskt väl fungerande och 
utvecklandearbetsplatser för alla medarbetare. Arbetsmiljöarbetet ska främja 
hälsan, risken för arbetsskador ska minimeras och arbetsrelaterad ohälsa ska 
förebyggas. Arbetsmiljöarbetet ska bidra till att uppfylla kommunens vision 
”Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen - 40 000 invånare 2035”.

Strategi
En god arbetsmiljö och friska arbetsplatser åstadkommer vi genom ett 
engagerat ledarskap baserat på en god insikt i medarbetarnas arbetsmiljö, allas 
delaktighet och genom att vi uppfyller de lagkrav och myndighetskrav som 
gäller för verksamheten. För att uppnå detta ska Värnamo Kommun bedriva 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete i en aktiv, öppen och ömsesidig samverkan. 
Därför är det av vikt att identifiera olika hälsofrämjande faktorer/friskfaktorer 
och aktivt arbeta med dem för att få hälsosammare/friskare arbetsplatser.

Värnamo kommun ska stödja och stimulera medarbetare till egna initiativ för 
att förbättra sin arbetsmiljö såväl som sin hälsa. Ett aktivt hälsoarbete ska 
bedrivas med målsättningen att genom hälsofrämjande och förebyggande 
arbete uppnå hälsa och välbefinnande och på så sätt skapa de förutsättningar 
som krävs för att utföra ett gott arbete.

För att förhindra att medarbetare drabbas av olycksfall och ohälsa till följd av 
arbetsförhållandena ska arbetsgivare och arbetstagare enligt arbetsmiljölagen 
samverka för att tidigt identifiera arbetsmiljörisker och tecken på ohälsa bland
medarbetare.

Organisation och ansvar
Arbetsgivaren är huvudansvarig för arbetsmiljöarbetet men alla medarbetare 
har ett ansvar att medverka till en god arbetsmiljö genom att t.ex. följa 
skyddsföreskrifterna, riktlinjer och rutiner och påtala risker eller brister i 
arbetsmiljön för sin närmaste chef. Medarbetarna ska ges möjlighet till dialog 
och ansvarstagande i det dagliga arbetet.

Arbetsmiljöarbetet beskrivs och regleras i Värnamo kommuns 
personalhandbok och organiseras inom ramen för de olika 
samverkansgrupperna. 

Anpassning- och Rehabilitering
Värnamo Kommun har ett anpassnings- och rehabiliteringsansvar för 
medarbetare som drabbas av ohälsa och olycksfall. Aktiva 
rehabiliteringsprocesser som påbörjas tidigt ger goda förutsättningar för att 
medarbetarna snabbt kan återgå i arbete.
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 4 ( 4 )
Arbetsmiljöpolicy

Dokumentansvariga
HR-chef

Uppföljning
Dokumentet följs upp varje mandatperiod

Revidering
Revidering senast 2026-12-31. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 222 Dnr: KS.2022.110 
 
Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderad Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare att gälla 

från 1 september 2022 och 
att i policyn tillföra en formulering om att heltid är norm i enlighet med 

vad som framgår av sidan 5 i Riktlinje för heltid och heltidskultur i 
Värnamo kommun.  

  
    
Ärendebeskrivning 
Det finns i dag tre policyer som berör Värnamo kommun som 
arbetsgivare. Dessa är Policy Värnamo kommun som 
arbetsgivare, Policy Heltid som norm samt Arbetsmiljöpolicy.  
 
Policy Värnamo kommun som arbetsgivare är övergripande och 
berör redan i dag arbetsmiljöfrågorna samt heltid som norm, 
vilket gör att vi riskerar att det blir otydligt för våra chefer och 
medarbetare. Därför har ett förslag tagits fram för att ge en 
samlad bild av Värnamo kommun som arbetsgivare. I detta 
förslag har Arbetsmiljöpolicy samt Policy Heltid som norm 
arbetats in. Dokumentet kommer att kompletteras med en  
Riktlinje för heltid och heltidskultur i Värnamo kommun. 
Samverkan har skett med det fackliga organisationerna. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver 
Arbetsmiljöpolicy samt Policy Heltid som norm så föreslås den 
reviderade Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare att 
gälla från och med 1 september 2022. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022, § 201 att 
överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 6 maj 2022 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderad Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare att gälla 
från 1 september 2022. 

 
Yrkanden 
Azra Muranovic (S) yrkar bifall till kommunlednings-
förvaltningens förslag med tillägget att i policyn tillföra en 
formulering om att heltid är norm i enlighet med vad som 
framgår av sidan 5 i Riktlinjen för heltid och heltidskultur i 
Värnamo kommun. 
     
     Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

Ks § 222 (forts.) 
 
Mikael Karlsson (C) ansluter sig till Azra Muranovics (S) 
yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
HR-avdelningen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 201 Dnr: KS.2022.110 
 
Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen  
 att överlämna ärendet till nästa sammanträde    

 
Ärendebeskrivning 
Vi har i dag tre policyer som berör Värnamo kommun som 
arbetsgivare. Dessa är Policy Värnamo kommun som 
arbetsgivare, Policy Heltid som norm samt Arbetsmiljöpolicy.  
 
Policy Värnamo kommun som arbetsgivare är övergripande och 
berör redan i dag arbetsmiljöfrågorna samt heltid som norm, 
vilket gör att vi riskerar att det blir otydligt för våra chefer och 
medarbetare. Därför har ett förslag tagits fram för att ge en 
samlad bild av Värnamo kommun som arbetsgivare. I detta 
förslag har Arbetsmiljöpolicy samt Policy Heltid som norm 
arbetats in. Dokumentet kommer att kompletteras med en 
Riktlinje för heltid och heltidskultur i Värnamo kommun. 
Samverkan har skett med det fackliga organisationerna. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver 
Arbetsmiljöpolicy samt Policy Heltid som norm så föreslås den 
reviderade Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare att 
gälla från och med 1 september 2022. 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att 
anta reviderad Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare att 
gälla från 1 september 2022 
 
Yrkanden 
Azra Muranovic (S) att ärendet överlämnas till nästa 
sammanträde  
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om 
att föreslå kommunfullmäktige att anta leviderad Policy – 
Värnamo kommun som arbetsgivare att gälla från 1 september 
2022. Ordförande finner att man avslår kommunstyrelsens 
förslag  
Ordförande ställer proposition på Azra Muranovic (S) yrkande 
om att överlämna ärendet till nästa sammanträde och finner att 
man beslutar enligt Azra Muranovic (S) förslag om att 
överlämna ärendet till nästa sammanträde  
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen   
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-06   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.110
  

  

 

 1 (1) 
 

Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare 

Ärendebeskrivning 

Vi har i dag tre policyer som berör Värnamo kommun som 
arbetsgivare. Dessa är Policy Värnamo kommun som 
arbetsgivare, Policy Heltid som norm samt Arbetsmiljöpolicy.  

Policy Värnamo kommun som arbetsgivare är övergripande och 
berör redan i dag arbetsmiljöfrågorna samt heltid som norm, 
vilket gör att vi riskerar att det blir otydligt för våra chefer och 
medarbetare. Därför har ett förslag tagits fram för att ge en 
samlad bild av Värnamo kommun som arbetsgivare. I detta 
förslag har Arbetsmiljöpolicy samt Policy Heltid som norm 
arbetats in. Dokumentet kommer att kompletteras med en 
Riktlinje för heltid och heltidskultur i Värnamo kommun. 
Samverkan har skett med det fackliga organisationerna. 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige upphäver 
Arbetsmiljöpolicy samt Policy Heltid som norm så föreslås den 
reviderade Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare att 
gälla från och med 1 september 2022. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att föreslå kommunfullmäktige  

Att anta reviderad Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare 
att gälla från 1 september 2022. 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör 
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   Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av: Xxxxx 
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott 
Dokumentansvarig: Här fyller du i titel på ansvarig på förvaltningen, tex 
förvaltningschef, Kommunledningsförvaltningen 

  

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 – Värnamo kommun som arbetsgivare 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 

Inledning  
Värnamo kommuns vision, mål och värdegrund styr och påverkar agerandet för 
Värnamo kommun som arbetsgivare och alla dess medarbetare. Denna policy 
visar på ett gemensamt förhållningssätt i relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare samt arbetstagare emellan.  

Genom att följa policyn bidrar Värnamo kommun som arbetsgivare till att alla 
medarbetare får en värdefull arbetsdag. 

Syfte 
Policyns syfte är att beskriva vad Värnamo kommun står för som arbetsgivare. 
Den bidrar till att nå kommunens övergripande mål om kompetensförsörjning, 
som handlar om att kunna rekrytera och behålla medarbetare. En arbetsgivare 
som utvecklar och behåller medarbetare upplevs som en attraktiv arbetsplats.  

Policyns syfte är också att peka ut en inriktning för övriga styrdokument inom 
personalområdet. Styrdokumenten inom personalområdet stärker och styr mot 
förverkligandet av vision, övergripande mål och värdegrund. 

Värnamo kommuns vision och värdegrund 
Policyn ger vägledning i hur Värnamo kommun som arbetsgivare bidrar till att förverkliga 
kommunens vision, genom att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. En arbetsgivare 
där medarbetare kan få förutsättningar att växa och utvecklas. 

Värnamo kommuns värdegrund beskriver hur vi förväntas agera som medarbetare. Varje 
medarbetare som aktivt arbetar utifrån värdegrunden bidrar till en hållbar arbetsplats med 
en god arbetsmiljö. Detta leder också till utveckling av verksamheten där alla medarbetares 
kompetens och yrkesskicklighet tas till vara och medverkar till att alla medarbetare får en 
värdefull arbetsdag.  

Strategi 
En nyckel för att klara kompetensförsörjningen är att alla medarbetare får rätt 
förutsättningar för att göra ett bra arbete. Värnamo kommun vill med värdegrunden i fokus 
bidra till ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Några områden är strategiskt viktiga 
för att vi ska klara det och för att uppnå visionen, uppfylla målen och leva efter vår 
värdegrund. Arbetet som bedrivs inom samtliga områden utgår ifrån värdegrunden. 
Områdena är:  

• Medarbetarskap och ledarskap  
• Delaktighet och inflytande  
• Arbetsmiljö och hälsa  
• Lika möjligheter  
• Utveckling och lärande  
• Lön och förmåner  
• Arbetstid  
• Heltid och heltidskultur 

Medarbetarskap och ledarskap 
Medarbetarskap i Värnamo kommun är att vara med och ta ansvar för att förverkliga 
kommunens vision och värdegrund. Medarbetarskap handlar om relationer och 
förhållningssätt gentemot varandra och de vi möter i arbetet. Medarbetare gestaltar 
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   Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

värdegrunden i mötet med medborgare, kollegor, besökare och uppdragsgivare genom sitt 
sätt att utöva sin roll och utföra sitt uppdrag. Tillsammans leder detta till att skapa ett 
arbetsklimat som inrymmer delaktighet, engagemang och ansvarstagande.  

I ledarskapet ingår alltid ett medarbetarskap. Chefer i Värnamo kommun arbetar utifrån det 
motiverande ledarskapet. Detta innebära att medarbetare och chefer tillsammans utvecklar 
ett medborgarorienterat arbetssätt. Chefens roll är att stimulera till delaktighet, 
ansvarstagande, kreativitet och ständiga förbättringar.  

Medarbetarskap och ledarskap är varandras förutsättningar för att skapa en bra verksamhet. 
Ett gott ledarskap kräver ett gott medarbetarskap, ett gott medarbetarskap kräver ett gott 
ledarskap. När vi tillsammans är aktiva i utvecklingen av arbetsplatsen skapas en bra 
arbetskultur och ett gott arbetsklimat.  

Delaktighet och inflytande 
Utgångspunkten för att Värnamo kommun ska uppnå uppsatta mål är att varje medarbetares 
delaktighet och engagemang tas till vara i verksamheten. Verksamheten ska organiseras så 
att den skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande. En fungerande samverkan 
förutsätter kommunikation mellan olika nivåer i kommunens organisation, mellan chef och 
medarbetare samt medarbetarna emellan.  

Kärnan i samverkan är relationen mellan medarbetare och arbetsgivare. Det är i 
medarbetarsamtalet och på arbetsplatsträffarna som grunden läggs för att sedan utvecklas 
via olika gemensamma samverkansforum. God samverkan ger förutsättningar för ett 
positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och 
utveckling är en rättighet för alla medarbetare. God samverkan bidrar till långsiktig 
kompetensförsörjning, måluppfyllelse och utveckling av verksamheten.  

De fackliga organisationerna har som företrädare för medarbetarna en viktig roll. Det 
lokala kollektivavtalet om Samverkan och arbetsmiljö lägger grunden för hur fackliga 
organisationer, arbetsgivare och medarbetarna tillsammans arbetar med delaktighet och 
inflytande. 

Arbetsmiljö och hälsa 
Arbetet med arbetsmiljö och hälsa utgår från arbetsmiljölagstiftningen samt Värnamo 
kommuns värdegrund och ska vara en integrerad och naturlig del i det dagliga arbetet.  

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt vilket innefattar att undersöka, genomföra och 
följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och 
en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Målsättningen med arbetet är att skapa fysiskt, 
psykiskt, socialt och organisatoriskt väl fungerande och utvecklande arbetsplatser för alla 
medarbetare. 

En god arbetsmiljö och ett hälsofrämjande förhållningssätt åstadkommer vi genom att 
arbeta med värdegrunden. Värdegrunden i sig utgör viktiga friskfaktorer som påverkar 
arbetsmiljön och möjligheten till kompetensförsörjning.  

Ett engagerat ledarskap baserat på det motiverande ledarskapet där chefen har en god insikt 
i medarbetarnas arbetsmiljö och allas delaktighet krävs för uppnå en god arbetsmiljö, Det 
krävs också att vi uppfyller de lagkrav och myndighetskrav som gäller för verksamheten. 
För att uppnå detta ska Värnamo kommun bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i en 
aktiv, öppen och ömsesidig samverkan med medarbetare, skyddsombud och fackliga 
företrädare. 
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Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

Arbetsgivaren är huvudansvarig för arbetsmiljöarbetet och en fördelning av 
arbetsmiljöarbetsuppgifter görs i första hand till chefer utifrån ekonomi-, personal- och 
verksamhetsansvar. Detta skapar förutsättningar för en fungerande samverkan på alla 
nivåer.  

Alla medarbetare har ett ansvar att medverka till en god arbetsmiljö genom att till exempel 
följa skyddsföreskrifterna, riktlinjer och rutiner samt påtala risker eller brister i 
arbetsmiljön för sin närmaste chef. Skyddsombuden är med och stöttar i det förebyggande 
arbetet och deltar i uppföljning. Medarbetarna ska ges möjlighet till dialog och 
ansvarstagande i det dagliga arbetet och på arbetsplatsträffar, de ska också veta vart de ska 
vända sig vid akuta händelser i arbetsmiljön. Värnamo kommun ska stödja och stimulera 
medarbetare till egna initiativ för att förbättra sin arbetsmiljö såväl som sin hälsa. 

Värnamo kommun har ett anpassnings- och rehabiliteringsansvar för medarbetare som 
drabbas av ohälsa och olycksfall. Aktiva rehabiliteringsprocesser som påbörjas tidigt ger 
goda förutsättningar för att medarbetarna snabbt kan återgå i arbete. Företagshälsovården är 
en resurs i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering men kan också finnas med i det 
förebyggande arbetet. 

Lika möjligheter 
Värnamo kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för alla, en arbetsplats som präglas av 
respekt och arbetsglädje och erbjuder samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. På 
så sätt skapar vi ett bra arbetsliv där vi ta tillvara på alla människors kunskap och ser 
olikheter som en tillgång snarare som ett hinder. Detta gör oss till attraktiva arbetsgivare 
för dem som söker jobb 

Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av respekt och insikt om alla människors lika 
värde. Genom att alla medarbetare uppfyller förväntningarna i värdegrunden och genom att 
cheferna bedriver ett motiverande ledarskap bidrar vi till lika möjligheter för alla 
medarbetare oavsett förutsättningar.  

Utveckling och lärande 
Kompetensutveckling sker utifrån verksamhetens faktiska behov, mål och vision. Nya 
kunskaper och erfarenheter ger möjligheter till utveckling och förbättringar i verksamheten 
och för medarbetaren. I samband med medarbetarsamtalet fångas varje medarbetares behov 
av kompetensutveckling upp. Målet är att alla som arbetar i Värnamo kommun tillsammans 
ska göra det allra bästa för de vi finns till för, Värnamo kommuns invånare. En god 
introduktion är det första steget till utveckling och lärande. 

Värnamo kommun satsar, med det motiverande ledarskapet i fokus, på cheferna i 
verksamheten. Genom att ge cheferna stöd och kompetensutveckling i ledarskap och i sin 
roll som chefer skapas förutsättningar för att de ska lyckas i sitt uppdrag, När cheferna 
lyckas ges möjlighet för att alla medarbetare lyckas i sina uppdrag och att de trivs och mår 
bra.  

Lön och förmåner 
Lön i Värnamo kommun är individuell och differentierad och avspeglar medarbetarens 
resultat, prestation och måluppfyllelse. I detta ingår hur medarbetaren uppfyller 
förväntningarna i värdegrunden. Härigenom synliggörs sambandet mellan lön, motivation 
och resultat. Lönen speglar också arbetets komplexitet och kvalifikationskrav samt 
medarbetarens ansvar, utbildning och kompetens.  

Lika lön för likvärdigt arbete är en grundförutsättning. Samma principer för lönesättning 
gäller för kvinnor och män liksom för yngre och äldre arbetstagare och oavsett etniskt 
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ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller könsöverskridandet 
identitet eller uttryck.  

Lönepolitiken och dess grunder ska vara väl kända bland alla medarbetare. Förmåner enligt 
avtal och specifika förmåner för Värnamo kommun ska göras tydliga för den enskilda 
medarbetaren.  

Arbetstid  
Medarbetarna i Värnamo kommun har olika arbetstidsvillkor beroende på i vilken 
verksamhet man arbetar. Vi använder därför olika arbetstidsmodeller och eftersträvar 
flexibla arbetstider där det finns förutsättningar för detta.  

Heltid och heltidskultur 
Värnamo kommun ska vara en organisation med heltidskultur där erbjuder 
heltidsanställningar och skapar möjligheter för heltidsarbete. Att ha en heltidskultur 
innebär att verksamheterna är strukturerade och organiserade för att kunna erbjuda 
heltidstjänster, samt att övervägande del av medarbetarna arbetar heltid. Detta innebär att 
heltidsarbete är normen och att deltidsarbete är undantaget. 

Att arbeta mot ett ökat antal heltidsanställningar och heltidsarbetande syftar till att höja 
kvaliteten i kommunens verksamheter samt klara kompetensförsörjningen. Det handlar om 
att minska förekomsten av ofrivilligt deltidsarbete och deltidsarbetslöshet. Arbetsvillkor 
ska vara jämställda så att medarbetare inom kvinnodominerade yrken ska ha samma 
möjligheter att få en heltidsanställning som medarbetare inom mansdominerade yrken, på 
detta sätt bidrar vi till lika möjligheter för medarbetare i Värnamo kommun. 

Organisation och ansvar 
Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning och ytterst HR-chefen har det övergripande 
ansvaret för hanteringen av policyn och att stötta förvaltningscheferna i att införliva den i 
kommunens verksamheter. Varje chef och alla medarbetare har ett ansvar att bidra till 
kommunens mål och vision, följa värdegrunden samt medverka i arbetet med arbetsmiljö.  

Dokumentansvarig 
Kommunfullmäktige 

Ansvarig tjänsteperson HR-chefen 

Uppföljning 
Uppföljning av policyn ska ske minst en gång per mandatperiod 

Revidering 
Revidering senast 2026 
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Fastställd av:  
Dokumentet gäller från:  
Dokumentet gäller för: Kommunledningsförvaltningen 
Dokumentansvarig: Åsa Johansson 

  

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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Bakgrund 
Värnamo kommuns vision om den mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare år 
2035 ställer krav på kompetensförsörjning och bemanning. Befolkningsökning och ändrat 
demografi innebär att kommunal service, välfärd och tjänster ska levereras till flera. I det 
sammanhang är heltidsanställning och -arbete viktiga faktorer, bland annat ur en 
jämställdhets-, kvalitets- och arbetsgivarvarumärkeperspektiv, men också ur ett perspektiv 
där många kommunala yrken utgör bristyrken.    
 
I kommunens policy – Värnamo kommun som arbetsgivare ingår heltid och heltidskultur 
som en strategi i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen.  
 
Protokollsanteckningarna till Huvudöverenskommelsen (HÖK) med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet innehåller en målsättning om att tillsvidareanställning på 
heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska arbeta heltid. SKR/Kommunal följer upp ökningen av 
heltidsanställningar, heltidsarbetande samt förekomsten av tidsbegränsade anställningar. 
Varje år tar parterna ställning till om vidare åtgärder behöver vidtas.        

Syfte 
Riktlinjen syftar till att tydliggöra och vara en vägledning till hur Värnamo kommun 
arbetar med heltidskultur och att öka andelen heltidsanställda och heltidsarbetande. För att 
syftet ska uppnås är det viktigt att riktlinjens betydelse ingår i sammanhang som 
verksamhetsplanering, samverkan, arbetsmiljöutveckling, bemanningsekonomi och 
organisationskultur.   

Definitioner 
• Heltidsanställning - anställningsavtal motsvarande 100 % sysselsättningsgrad. 
• Heltidsarbete – faktisk sysselsättningsgrad, dvs. arbete utförs med 

sysselsättningsgrad 100 %. 
• Heltidskultur - innebär i Värnamo kommun att verksamheterna är strukturerade 

och organiserade kring heltid, samt att det övervägande arbetas heltid. 

Avgränsningar och undantag 
Riktlinjen gäller för tillsvidareanställningar i samtliga förvaltningar.  
 
Timanställda, RIB-, PAN- eller BEA-anställda omfattas inte av riktlinjen. Sökande och 
befintliga medarbetare med partiell sjukersättning omfattas inte av riktlinjen. 
 
Eventuella ytterligare undantag godkänns av HR-chef. 

Organisation och ansvar 
Förvaltningarna, genom förvaltningschef, ansvarar för att organisera ett arbete som bidrar 
till att andelen heltidsanställda och heltidsarbetande fortsätter att öka, och som stödjer 
utvecklingen av en heltidskultur. I förvaltningarnas arbete ska det i samband med 
verksamhetsplaneringen sättas mål för hur andelen ska fortsätta öka, samt etablera 
strukturer för samarbete mellan enheter. 
 
Varje chef med personalansvar ansvarar för att tillämpa riktlinjen för sina 
tillsvidareanställda medarbetare som är deltidsanställda och deltidsarbetande, samt vid 
nyanställningar.   
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Alla Värnamo kommuns medarbetare bidrar till att andelen heltidsanställda och 
heltidsarbetande fortsätter att öka. 
 
HR-avdelningen ansvarar för att följa upp och rapportera kommunens utveckling i 
heltidsfrågan. HR-avdelningen ska också vara stöd i strategiskt arbete. 

Nyanställningar 
Vid nyanställning ska samtliga tillsvidareanställningar annonseras som 
heltidsanställningar. Visstidsanställningar ska i så stor grad som möjligt annonseras på 
heltid. 

 
Vid annonsering av tillsvidareanställningar ska följande text finnas med i annonsen: ”I 
Värnamo kommun annonseras alla tillsvidareanställningar på heltid. Om du i stället önskar 
deltid och verksamheten kan tillgodose en lägre sysselsättningsgrad är det givetvis en 
möjlighet.”  

 
Värnamo kommun som arbetsgivare ska alltid erbjuda heltid, och vara tydliga med att 
frågan kommer upp igen i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Ovan text innebär 
att i det fall den bästa sökande uttryckligen anger att heltid inte är aktuellt bör 
anställningsavtal på deltid övervägas. Beslut tas i samråd med HR-enheten.  
 
Nyanställningar ska inte ske på heltid för att därefter regleras ner med tjänstledighet, 
anställning ska ske på faktisk sysselsättningsgrad (observera gäller inte tjänstledigheter 
med stöd i lag eller avtal).  

Befintliga medarbetare 
Befintliga medarbetare som är deltidsanställda ska en gång per år i samband med 
medarbetarsamtalet tillfrågas om man önskar heltidsanställning och heltidsarbete, eller 
höjd sysselsättningsgrad om medarbetaren i stället önskar det. Arbetsgivaren strävar efter 
en sysselsättningsgrad i 5 % intervaller (t ex 80, 85, 90 %...) det kan finnas undantag då 
det är möjligt ur verksamhetssynpunkt. Vid jakande svar kommer arbetsgivare och 
medarbetare överens om datum för övergång till heltidsarbete/höjd sysselsättningsgrad. 
Vid nekande svar kvarstår befintlig sysselsättningsgrad.  
 
För medarbetare som innehar heltidsanställning men är deltidsarbetande på grund av 
tjänstledighet utöver lag och avtal ska det i samband med medarbetarsamtalet föras ett 
resonemang kring återgång till heltidsarbete.  

 
Medarbetare som väljer att kvarstå i deltidsarbete arbetar efter samma regelverk som 
medarbetare som arbetar heltid i frågor som t ex rörlighet mellan enheter. 
Tillsvidareanställda med deltidsanställning får ej registrera tillgänglig tid på 
Bemanningsenheten i syfte att arbeta mer.  

 
För befintliga medarbetare på deltid som inte uppfyller grundkraven i anställningen ska 
det, efter samråd med HR-enheten, upprättas en handlingsplan som beskriver vad som 
behöver åtgärdas för att heltid eller ökad sysselsättningsgrad ska vara aktuellt.  
 
För medarbetare som innehar tidsbegränsad anställning som övergår till 
tillsvidareanställning (s k inkonvertering) sker det på den sysselsättningsgrad medarbetaren 
hade den dag hen inkonverterades, dock som lägst 50 %. Frågan om heltid hanteras i 
nästföljande medarbetarsamtal. 

Heltidskultur 
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Heltidskultur innebär i Värnamo kommun att verksamheterna är strukturerade och 
organiserade kring heltid, samt att det övervägande arbetas heltid. Detta innebär att 
heltidsarbete är normen och att deltidsarbete är undantaget. Kulturuttrycken (strukturer, 
organisation, bemanning, arbetsmetoder mm.) bekräftar och påverkar i heltidskulturen ett 
gemensamt kulturinnehåll i form av värderingar och normer som stödjer heltid. 
Kulturinnehållet och – uttrycket förstärks i sin tur av ledarskapet och medarbetarskapet.   
 
Arbete med kulturen behöver gå hand i hand med det strategiska arbetet, och att 
åstadkomma förändring kan behöva ta tid och innebära dialog. Målkonflikter behöver 
förstås och hanteras. Öppenhet, samverkan och diskussioner krävs för att säkerställa 
förändringen. Ibland krävs mekanismer och tidsperspektiv som helt ersätter den gamla 
kulturen. 
 
Heltidskultur kan ha positiva effekter ur flera perspektiv: Effektivitet (arbetsgivare), 
kvalitet (brukare) och arbetsmiljö (medarbetare).    

Metoder 
Metoder och verktyg för att möjliggöra heltid behöver kontinuerligt utvecklas och 
verksamhetsanpassas i förvaltningarna och dess verksamheter. Metoderna behöver 
anpassas och följas upp i relation till konsekvenser för t ex arbetsmiljön och hållbarhet 
genom ett helt yrkesliv. I samband med metod kan det vara viktigt att tänka, och testa, 
nytt. Det kan vara viktigt att omvärldsbevaka både internt i och utanför Värnamo kommun. 
Exempel på metoder finns i bilaga till riktlinjen. 
 
Värnamo kommun bör, i så stor utsträckning som möjligt, arbeta för att heltid hanteras 
inom ramen av en befattning. Kombinationsanställningar kan vara en möjlighet om man 
avklarar faktorer som t ex arbetsmiljöansvaret, lönesättning, förflyttning mellan 
arbetsplatser, konsekvenser för anställningens attraktivitet och vad som gäller om underlag 
för del av kombination försvinner. Beslut om kombinationsanställningar ska ske i samråd 
med HR-avdelningen. 

 
Arbetet med att skapa förutsättningar för heltid ska utgå från ett perspektiv där det 
fokuseras på budgetramen genom att koppla mot faktiska behov och medarbetarens 
kompetens. På kort sikt kan heltid medföra ökade kostnader, i så fall upprättas en 
handlingsplan. Bemanningsplanering och nära uppföljning av verksamhetens 
bemanningsekonomi är viktiga faktorer i samband med att hantera eventuell tillfällig 
överkapacitet.  

Ansvarig 
Ansvarig tjänsteman är HR-chef på HR-avdelningen. 

Uppföljning 
Uppföljning sker av HR-avdelningen varje mandatperiod. 

Referenser 
Policy Värnamo kommun som arbetsgivare. 
 
Bilaga: Exempel på metoder 
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Bilaga: Exempel på metoder 
SKR tar löpande fram material som publiceras på heltid.nu. Nedan är exempel på metoder 
som kan vara aktuella där anpassningar behövs för att möjliggöra heltid: 
 
- Växling av tid till arbetstidstid för heltidsanställda (från planerad och oplanerad 

frånvaro, övertid/fyllnadstid, visstidsanställningar, samt i samband med att 
medarbetare slutar) 

- Tidsbegränsade bemanningsperioder. 
- Närhetsprincipen (rörlighet inom chefsområdet), t ex i kombination med resurspass. 
- Organisationsöversyner (t ex organisationsstruktur och bemanning) för att skapa 

förutsättningar för heltidsanställningar. 
- Flytta arbetsuppgifter från toppar till dalar för att parera ojämn arbetsbelastning 
- Samplanera med andra avdelningar och enheter 
- Identifiera faktorer som motverkar heltid (som t ex beror på tradition) och arbeta 

strategiskt med dessa. 
- Arbete med schemaperioder och beräkningsperioder 
- Nya sätt att utföra arbetsuppgifterna 
- Slå ihop flera deltider till en heltid 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 199 Dnr: KS.2021.294 
 
Upphävande av policy heltid som norm 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att från och med 1 september 2022 upphäva Policy heltid som 
norm. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige behandlade i juni 2021 ett förslag på upphävande 
av heltid som norm (Kf 21-06-23, § 108). Ärendet återremitterades. 
Därefter har ett arbete genomförts där en översyn av Policy Värnamo 
kommun som arbetsgivare genomförts. Vi har i dag tre policyer som 
berör Värnamo kommun som arbetsgivare. Dessa är Policy Värnamo 
kommun som arbetsgivare, Policy Heltid som norm samt 
Arbetsmiljöpolicy.  
 
Policy Värnamo kommun som arbetsgivare är övergripande och berör 
redan i dag frågan om heltid som norm. Ett nytt förslag har tagits fram 
där Policy Heltid som norm arbetats in. Därutöver har en riktlinje för 
heltid och heltidskultur i Värnamo kommun tagits fram. Denna beslutas 
av kommunstyrelsen under förutsättning av att Kommunfullmäktige 
upphäver gällande policy. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar Policy Värnamo 
kommun som arbetsgivare föreslås att Policy Heltid som norm (Kf 
170330, § 15) upphävs från och med den 1 september 2022 och då 
ersättas av Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare samt Riktlinje 
för heltid och heltidsskultur i Värnamo kommun. 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta                                                                    
att från och med 1 september 2022 upphäva Policy heltid som norm 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
HR-avdelningen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-06   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.294
  

  

 

 1 (2) 
 

Upphävande av policy heltid som norm 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige behandlade i juni 2021 ett förslag på 
upphävande av heltid som norm (Kf 21-06-23, § 108). Ärendet 
återremitterades. Därefter har ett arbete genomförts där en 
översyn av Policy Värnamo kommun som arbetsgivare 
genomförts.  

Vi har i dag tre policyer som berör Värnamo kommun som 
arbetsgivare. Dessa är Policy Värnamo kommun som 
arbetsgivare, Policy Heltid som norm samt Arbetsmiljöpolicy.  

Policy Värnamo kommun som arbetsgivare är övergripande och 
berör redan i dag frågan om heltid som norm. Ett nytt förslag har 
tagits fram där Policy Heltid som norm arbetats in. Därutöver 
har en riktlinje för heltid och heltidskultur i Värnamo kommun 
tagits fram. Denna beslutas av kommunstyrelsen under 
förutsättning av att Kommunfullmäktige upphäver gällande 
policy. 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar Policy 
Värnamo kommun som arbetsgivare föreslås att Policy Heltid 
som norm (Kf 170330, § 15) upphävs från och med den 1 
september 2022 och då ersättas av Policy – Värnamo kommun 
som arbetsgivare samt Riktlinje för heltid och heltidsskultur i 
Värnamo kommun 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

Att från och med 1 september 2022 upphäva Policy heltid som 
norm (Kf 170330, § 15) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-06   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.294
  

  

 

 2 (2) 
 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-08-10   

Justerare  

§ 266 Dnr: KS.2021.294 
 
Upphävande av policy heltid som norm - 
återremiss 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   remittera motionen till kommunledningsförvaltningen. 
   
Ärendebeskrivning 
Sedan 1 januari 2018 har vi en policy, heltid som norm, antagen 
av kommunfullmäktige 2017-03-30, § 58. Projektet heltidsresan 
genomfördes och avslutades i mars 2019. Därefter har 
verksamheterna arbetat vidare med frågan.  
 
Under hösten 2020 genomförde HR-avdelningen på uppdrag av 
personalutskottet en uppföljning där samtliga förvaltningar 
deltog. Detta redovisades för kommunstyrelsen 2020-12-15,      
§ 480. En av slutsatserna var att vi utifrån de erfarenheterna vi 
har idag se över befintlig policy.  
 
Det kan konstateras att kommunfullmäktige genom Policy 
Värnamo kommun som arbetsgivare, 2019-10-30, § 58, har 
beslutat att vi ska arbeta mot visionen heltid som norm. Med det 
som bakgrund föreslås att Policy heltid som norm upphävs från 
och med den 1 september 2021. 
 
För att stötta verksamheterna och tydliggöra vad heltid som 
norm innebär har ett förslag till Riktlinje för heltid och 
heltidskultur tagits fram. Denna har behandlats i 
personalutskottet och kommunens ledningsgrupp samt 
samverkats med de fackliga organisationerna. Under 
förutsättning att kommunfullmäktige besluta upphäva policyn 
kommer kommundirektören ta beslut om riktlinjen som då 
föreslås gälla från 1 september 2021.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, § 48 att förlänga 
undantagsorganisationen till och med 30 juni 2021. Denna 
föreslås att förlängas till och med 30 augusti 2021. 
                                                                         
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 25 maj 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att  förlänga undantagsorganisationen till och med den 30 augusti 2021 
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta  
att  upphäva policy heltid som norm från och med 1 september 

2021. 
 

 
                                                                                                     Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-08-10   

Justerare  

                        Ks § 266 (forts) 
 

Kommunstyrelsen beslutade 8 juni 2021, § 236  
att   förlänga undantagsorganisationen till och med den            

30 augusti 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade även föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att   upphäva policy Heltid som norm från och med 1 september 

2021 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde 23 juni 2021, § 108 
yrkande Jan Cherek (SD) med flera att återremittera ärendet med 
motiveringen att underlaget är oklart och behöver bli tydligare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen / HR 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-06-23   

Justerare  

§ 108 Dnr: KS.2021.294 
 
Upphävande av policy Heltid som norm 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att     återremittera ärendet.    
 
Ärendebeskrivning 
Sedan 1 januari 2018 har vi en policy, heltid som norm, antagen 
av kommunfullmäktige 2017-03-30, § 58. Projektet heltidsresan 
genomfördes och avslutades i mars 2019. Därefter har 
verksamheterna arbetat vidare med frågan.  
 
Under hösten 2020 genomförde HR-avdelningen på uppdrag av 
personalutskottet en uppföljning där samtliga förvaltningar 
deltog. Detta redovisades för kommunstyrelsen 2020-12-15,      
§ 480. En av slutsatserna var att vi utifrån de erfarenheterna vi 
har idag se över befintlig policy.  
 
Det kan konstateras att kommunfullmäktige genom Policy 
Värnamo kommun som arbetsgivare, 2019-10-30, § 58, har 
beslutat att vi ska arbeta mot visionen heltid som norm. Med det 
som bakgrund föreslås att Policy heltid som norm upphävs från 
och med den 1 september 2021. 
 
För att stötta verksamheterna och tydliggöra vad heltid som 
norm innebär har ett förslag till Riktlinje för heltid och 
heltidskultur tagits fram. Denna har behandlats i 
personalutskottet och kommunens ledningsgrupp samt 
samverkats med de fackliga organisationerna. Under 
förutsättning att kommunfullmäktige besluta upphäva policyn 
kommer kommundirektören ta beslut om riktlinjen som då 
föreslås gälla från 1 september 2021.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, § 48 att förlänga 
undantagsorganisationen till och med 30 juni 2021. Denna 
föreslås att förlängas till och med 30 augusti 2021. 
                                                                         
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 25 maj 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att  förlänga undantagsorganisationen till och med den 30 augusti 2021 
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta  
att  upphäva policy heltid som norm från och med 1 september 

2021. 
 
 
 
                                                                                    Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-06-23   

Justerare  

Kf § 108 (forts) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 8 juni 2021, § 236  
att   förlänga undantagsorganisationen till och med den 30 

augusti 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade även föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
att   upphäva policy Heltid som norm från och med 1 september 

2021 
 
Yrkanden 
Gottlieb Granberg (M) med instämmande av Glenn Lund (M), 
Tobias Pettersson (M) och Håkan Johansson (KD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag att upphäva policy Heltid som 
norm från och med 1 september 2021. 
 
Jan Cherek (SD) med instämmande av Anette Myrvold (S), 
Azra Muranovic (S), Ardita Berisha Cani (S) och Susanne 
Andersson (S) att återremittera ärendet med motiveringen att 
underlaget är oklart och behöver bli tydligare. 
  
Ordföranden ställer proposition på Jan Chereks (SD) 
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 198 Dnr: KS.2022.241 
 
Upphävande av Policy mot hot och våld mot 
förtroendevalda och anställda i Värnamo kommun 
samt Allmänna riktlinjer för att möta hot och våld i 
verksamheterna inom Värnamo kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  upphäva Policy mot hot och våld mot förtroendevalda och 

anställda i Värnamo kommun samt  
att  upphäva Allmänna riktlinjer för att möta holt och våld i 

verksamheterna i Värnamo kommun.   
 
    
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om Policy mot hot och våld 
mot förtroendevalda och anställda i Värnamo kommun samt 
Allmänna riktlinjer för att möta hot och våld i verksamheterna i 
Värnamo kommun (Kf 070309, §34).  
 
En översyn har skett och en Riktlinje mot hot och våld har tagits 
fram och samverkan har skett med de fackliga organisationerna. 
Riktlinjen beslutas av kommundirektören under förutsättning att 
kommunfullmäktige upphäver gällande policy och allmänna 
riktlinjer. Den nya riktlinjen föreslås gälla från den 1 september 
2022 och omfattar förtroendevalda och anställda i Värnamo 
kommun.  

 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslut                                                                        
att upphäva Policy mot hot och våld mot förtroendevalda och 
anställda i Värnamo kommun samt att upphäva Allmänna 
riktlinjer för att möta hot och våld i verksamheterna i Värnamo 
kommun. 
 
 
 
 

 
 

Beslut skickas till: 
HR-avdelningen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-06   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.241
  

  

 

 1 (1) 
 

Upphävande av Policy mot hot och  våld mot 
förtroendevalda och anställda i Värnamo kommun 
samt Allmänna riktlinjer för att möta hot och våld i 
verksamheterna inom Värnamo kommun  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat om Policy mot hot och våld 
mot förtroendevalda och anställda i Värnamo kommun samt 
Allmänna riktlinjer för att möta holt och våld i verksamheterna i 
Värnamo kommun (Kf 070309, §34).  

En översyn har skett och en Riktlinje mot hot och våld har tagits 
fram och samverkan har skett med de fackliga organisationerna. 
Riktlinjen beslutas av kommundirektören under förutsättning att 
kommunfullmäktige upphäver gällande policy och allmänna 
riktlinjer. Den nya riktlinjen föreslås gälla från den 1 september 
2022 och omfattar förtroendevalda och anställda i Värnamo 
kommun..Förslaget till riktlinje bifogas för kännedom.  

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att upphäva Policy mot hot och våld mot förtroendevalda och 
anställda i Värnamo kommun (Kf 070309, § 34) samt  

att upphäva Allmänna riktlinjer för att möta hot och våld i 
verksamheterna i Värnamo kommun (Kf 070309, §34).  

 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 218 Dnr: KS.2019.512 
 
Anvisning av medel för projekt 231052 Utemiljö 
”Östboskolan” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 att anvisa 2 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt 

231052 Utemiljö Östboskolan. 
 
 
Ärendebeskrivning 
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 år 
investeringsbudget.  
 
Det återstår i 2022 års investeringsbudgeten 2 miljoner kronor för 
projektet. Medlen skulle egentligen ha använts under 2021.  
 
Tekniska utskottet beslutade 10 maj 2022, § 101  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  
att anvisa 2 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt 
231052 Utemiljö Östboskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet 
Ekonomiavdelningen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  yyyy-mm-dd   

Justerare  

§   Dnr: KS.2019.512 
 
Anvisning av medel för projekt 231052 Utemiljö 
”Östboskolan” 
 
Beslut 
  beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 2 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt 231052 Utemiljö Östboskolan. 

 
    
 
Ärendebeskrivning 
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.  
 
 
 
Förslag till beslut 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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2022-05-23   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2019.512
  

  

 

 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. 

 

 

Hanna Andersson Jesper du Rietz 
Kanslisekreterare Förvaltningschef 
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Projektblad nr KF: KF 065 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den: 2018-03-01 
Upprättad av: Claes Karlsson 
Reviderad den: 2020-03-03 
Projektnr i Ek.system: 231052(0147) 

Utemiljö  
Östboskolan 

 
Samråd avseende: 
 

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

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

 
I samband med de stora ombyggnadsarbeten som nu genomförs på Östboskolan där respektive projekt tar 
sin del kring utemiljön har Tekniska förvaltningen konstaterat att omgivande ytor har stort behov av 
upprustning och modernisering. Likaså påverkar den nya bussgatan utfarter och trafik på Expovägen och en 
samordnad infart från Expovägen är att föredra. Samtidigt har vi möjlighet att omdisponera tekniska 
försörjningssystem för el (högspännning från Värnamo Energi) och förbättra dagvattenhantering mm. 
 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Kapitaltjänstkostnaden fördelas på anläggningens nyttjare/hyresgäster 

 
 
 

 
 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
 

Vi föreslår att i anslutning till och i samband med aktuella ombyggnadsprojekt vid Östboskolan genomföra 
upprustning av utemiljön. För att genomföra en komplett ombyggnad föreslås att projektet förlängs och 
utökas till 2021.  Delar av projektet finansieras med medel för planerat underhåll  

 
 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall  
Ombyggnadsyta: - m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2021 5 000 8 996 
Driftkostnadsjust./år: 50 kkr/år  Investeringsbudget       2022 

(inv.budget 
2021) 

2 000  

Kapitaltjänstkostnadsjust./år:  300 kkr/år  Investeringsbudget          2023   
Avskrivningstid (genomsnitt): -år  Investeringsbudget              2024   
Evakueringskostnad: 0 kkr  Investeringsbudget       2025   
   Investeringsplan               2026   
Kalkylnivå 0-3: 2   Investeringsplan           2027   
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering           7 000  
 

Avtal:  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 228 Dnr: KS.2020.591 
 
Fördjupad översiktsplan Värnamo stad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta Fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad. 

   
 
Ärendebeskrivning 
Den gällande fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för 
Värnamo stad från 2006 är i stora delar inaktuell. Därför 
beslutade samhällsbyggnads-nämnden den 23 januari 2019 (Sbn 
§ 6) att en ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad 
ska tas fram. Arbetet har letts av samhällsbyggnadsförvaltningen 
och påbörjades 2019.  
 
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att vägleda i 
utvecklingen och planeringen av Värnamo stad. Fördjupningen 
ska skapa förutsättningar för omställning till en långsiktigt 
hållbar stad och samtidigt bidra till ökad tillväxt och 
attraktivitet. Förtätning, hållbar markanvändning och 
omställning till hållbara trafikslag ligger i fokus för 
utvecklingen av planen. 
 
Planförslaget var utställt för samråd mellan den 7 september och 
11 november 2020. Under samrådstiden inkom 49 yttranden och 
dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse som 
samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom den 24 mars 2021 
(Sbn § 67). Synpunkterna handlade främst om stadens 
utbyggnad söderut, frågan kring centralt belägna 
parkeringsplatser samt koloniområdet Åkroken.   
 
Planförslaget var utställt för granskning mellan den 24 maj och 
23 augusti 2021. Under granskningen inkom 28 yttranden som 
bland annat rörde frågor kopplade till skolor, Apladalen och 
stadsnära odling.  
 
Efter avslutad granskning uppmärksammade den politiska 
styrgruppen att några av den fördjupade översiktsplanens 
ställningstaganden behövde bearbetas för att majoriteten i 
kommunfullmäktige ska kunna ställa sig bakom dem vid 
antagandet av planen. Frågan kring omställningen mot mer 
hållbara transporter har varit den mest diskuterade, vilket ledde 
till ett behov av politisk förankring. Resultatet av denna blev att 
vissa ställningstaganden omformulerades och något enstaka 
avlägsnades. 
 
 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

Ks § 228 (forts) 
 
Inkomna synpunkter har sammanställts i ett särskilt utlåtande 
som redovisar hur kommunen tillgodosett synpunkterna och 
förslag på ändringar inför antagandet av FÖP:en i 
kommunfullmäktige. Samhällsbyggnads-nämnden beslutade att 
ställa sig bakom utlåtandet den 8 december 2021 (Sbn § 315). 
 
Planhandlingarna har efter granskningen och den politiska 
förankringen reviderats i enlighet med det särskilda utlåtandet. 
 
De revideringar som gjorts utifrån det särskilda utlåtandet 
bedöms inte ändra planförslaget väsentligt enligt 3 kap. 18 § 
PBL. Inte heller bedöms revideringarna bryta mot planförslagets 
huvudsakliga syfte om hållbar utveckling för Värnamo stad. 
Nedan sammanfattas revideringar av större betydelse som gjorts 
efter granskningen av den fördjupande översiktsplanen. 
 

• Följande ställningstagande har tagits bort: ”Kommunen 
ska minimera kapacitetshöjande åtgärder för 
bilinfrastruktur”. 

• Den till planförslaget hörande Lokaliseringsutredning för 
grundskolor i Värnamo stad har kompletterats med 
ytterligare ett lokaliseringsalternativ invid 
Apladalsskolan, där sim- och ishallen ligger idag. 
Alternativet har tagits med i antagandehandlingen. 

• Antagandehandlingen har kompletterats med 
ställningstagande om att ta fram planeringsunderlag och 
genomföra inventering av frilufts-livs- och naturvärden i 
och kring Apladalen. Den nuvarande 
naturvärdesinventeringen från 1970-talet bedöms inte 
vara aktuell. Inventeringens syfte är delvis att bidra till 
ett ökat skydd för området ge-nom aktuellt underlag. 

• Antagandehandlingen har kompletterats med ökat fokus 
på stadsnära odling. Kriterier för lämpliga lokaliseringar 
för stadsnära odling har förts in i syfte att verka för ökad 
möjlighet för odling för stadens invånare. 

• Det raster i mark- och vattenanvändningskartan som 
tidigare redovisade omvandling av Sörsjö 
kolonistugeområde har tagits bort. 

  
Utöver ovannämnda revideringar har även vissa 
omformuleringar och sammanslagningar av ställningstaganden 
gjorts samt mindre korrigeringar av text och kartmaterial. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar förslaget till ny FÖP för 
Värnamo stad till samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för godkännande och därefter till  
 
 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

Ks § 228 (forts) 
 
kommunfullmäktige för antagande. Om planen antas i  
kommunfullmäktige, och om inga överklaganden sker, får 
planen laga kraft efter tre veckors tid. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 maj 2022, § 108 
att godkänna antagandehandlingen för Fördjupning av 
översiktsplanen för Värnamo stad med tillhörande bilagor, 
upprättade i maj 2022, samt att   
att överlämna Fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad 
med tillhörande bilagor, upprättade i maj 2022, till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 3 kap. 19 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggavdelningen

Dnr: PLAN.2019.21

Samhällsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse

Fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad, beslut om
antagande

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna antagandehandlingen för Fördjupning av översiktsplanen för
Värnamo stad med tillhörande bilagor, upprättade i maj 2022.

att överlämna Fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad med
tillhörande bilagor, upprättade i maj 2022, till kommunfullmäktige för
antagande enligt 3 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900).

Bakgrund
Den gällande fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Värnamo stad
från 2006 är i stora delar inaktuell. Därför beslutade samhällsbyggnads-
nämnden den 23 januari 2019 (Sbn § 6) att en ny fördjupning av
översiktsplanen för Värnamo stad ska tas fram. Arbetet har letts av
samhällsbyggnadsförvaltningen och påbörjades 2019.

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att vägleda i utvecklingen
och planeringen av Värnamo stad. Fördjupningen ska skapa förutsättningar
för omställning till en långsiktigt hållbar stad och samtidigt bidra till ökad
tillväxt och attraktivitet. Förtätning, hållbar markanvändning och
omställning till hållbara trafikslag ligger i fokus för utvecklingen av planen.

Planförslaget var utställt för samråd mellan den 7 september och 11
november 2020. Under samrådstiden inkom 49 yttranden och dessa har
sammanställts i en samrådsredogörelse som samhällsbyggnadsnämnden
ställde sig bakom den 24 mars 2021 (Sbn § 67). Synpunkterna handlade
främst om stadens utbyggnad söderut, frågan kring centralt belägna
parkeringsplatser samt koloniområdet Åkroken.

Planförslaget var utställt för granskning mellan den 24 maj och 23 augusti
2021. Under granskningen inkom 28 yttranden som bland annat rörde frågor
kopplade till skolor, Apladalen och stadsnära odling.
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Efter avslutad granskning uppmärksammade den politiska styrgruppen att
några av FÖP:ens ställningstaganden behövde bearbetas för att majoriteten i
kommunfullmäktige ska kunna ställa sig bakom dem vid antagandet av
planen. Frågan kring omställningen mot mer hållbara transporter har varit
den mest diskuterade, vilket ledde till ett behov av politisk förankring.
Resultatet av denna blev att vissa ställningstaganden omformulerades och
något enstaka avlägsnades.

Inkomna synpunkter har sammanställts i ett särskilt utlåtande som redovisar
hur kommunen tillgodosett synpunkterna och förslag på ändringar inför
antagandet av FÖP:en i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade att ställa sig bakom utlåtandet den 8 december 2021 (Sbn § 315).

Planhandlingarna har efter granskningen och den politiska förankringen
reviderats i enlighet med det särskilda utlåtandet.

Ärendebeskrivning
De revideringar som gjorts utifrån det särskilda utlåtandet bedöms inte
ändra planförslaget väsentligt enligt 3 kap. 18 § PBL. Inte heller bedöms
revideringarna bryta mot planförslagets huvudsakliga syfte om hållbar
utveckling för Värnamo stad. Nedan sammanfattas revideringar av större
betydelse som gjorts efter granskningen av FÖP:en:

 Följande ställningstagande har tagits bort: ”Kommunen ska
minimera kapacitetshöjande åtgärder för bilinfrastruktur”.

 Den till planförslaget hörande Lokaliseringsutredning för
grundskolor i Värnamo stad har kompletterats med ytterligare ett
lokaliseringsalternativ invid Apladalsskolan, där sim- och ishallen
ligger idag. Alternativet har tagits med i antagandehandlingen.

 Antagandehandlingen har kompletterats med ställningstagande om
att ta fram planeringsunderlag och genomföra inventering av
friluftslivs- och naturvärden i och kring Apladalen. Den nuvarande
naturvärdesinventeringen från 1970-talet bedöms inte vara aktuell.
Inventeringens syfte är delvis att bidra till ett ökat skydd för området
genom aktuellt underlag.

 Antagandehandlingen har kompletterats med ökat fokus på stadsnära
odling. Kriterier för lämpliga lokaliseringar för stadsnära odling har
förts in i syfte att verka för ökad möjlighet för odling för stadens
invånare.

 Det raster i mark- och vattenanvändningskartan som tidigare
redovisade omvandling av Sörsjö kolonistugeområde har tagits bort.

Utöver ovannämnda revideringar har även vissa omformuleringar och
sammanslagningar av ställningstaganden gjorts samt mindre korrigeringar
av text och kartmaterial.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar förslaget till ny FÖP för Värnamo
stad till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för godkännande
och därefter till kommunfullmäktige för antagande. Om planen antas i
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kommunfullmäktige, och om inga överklaganden sker, får planen laga
kraft efter tre veckors tid.

Bilagor
Till antagandehandlingen av Fördjupning av översiktsplanen för Värnamo
stad hör följande bilagor och underlag:

 Bilaga 1: Miljökonsekvensbeskrivning inklusive särskild
sammanställning

 Särskilt utlånade inklusive länsstyrelsens granskningsyttrande
(godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021)

 Samrådsredogörelse (godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den
24 mars 2021)

 Illustrationsunderlag (antas inte av kommunfullmäktige)

Susanne Härenstam
Översiktsplanerare
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Läshänvisning
Fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Värnamo stad ska fungera som väg-
ledning för utvecklingen av Värnamo stad med omland. För att vara vägledande 
måste planen ta upp och ta ställning i en rad olika frågor och visa den önskade 
utvecklingen. Läsanvisningen nedan redovisar var du kan hitta svar på specifika 
frågor. 

Inledning Framtidsbild Utvecklings- 
teman

Det inledande avsnittet behand-
lar bakgrund och syfte, förutsätt-
ningar, hållbar utveckling och en 
beskrivning av programsamrådet 
och de scenarier som detta 
resulterade i.  

Avsnittet beskriver önskad ut-
veckling, vad vi vill uppnå. 
Här beskrivs framtiden i en 
strukturbild som principiellt sam-
manfattar den önskade utveck-
lingen av Värnamo stad. 

Avsnittet beskriver hur staden 
ska utvecklas och är indelad i 
nio utvecklingsteman som foku-
serar på olika, för planen, över-
gripande områden såsom trafik, 
natur och kultur. För varje tema 
finns planens politiska ställnings-
taganden redovisade.

Avsnittet inleds med mark- och 
vattenanvändningskartan som 
sammanfattar och beskriver sta-
dens utveckling under planperio-
den, fram till år 2035. 

Illustrationsunderlaget visar 
den önskade utvecklingen i 27 
utvecklingsområden. 

För varje område ges en nulä-
gesbeskrivning samt ett utveck- 
lingsförslag. Avsnittet är en 
utveckling av planens ställnings-
taganden och principer för varje 
enskilt utvecklingsområde.  
Illustrationsunderlaget antas inte 
av kommunfullmäktige. 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
tar upp de betydande konse-
kvenser som planförslaget kan 
komma att ge upphov till. 

Illustrations-
underlag  

Bilaga I  
Miljökonsekvens-
beskrivning
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Under början av 2019 inleddes arbetet med att ta 
fram en ny fördjupning av översiktsplanen för  
Värnamo stad. Undrar du vad fördjupningen  
innehåller, vilka faktorer som påverkat dess 
utformning eller kanske bara vad översikts- 
planering är för något? I det här kapitlet kan du 
läsa om olika scenarier för Värnamo stads ut-
veckling och om dokument som påverkar för-
djupningens innehåll. 

Inledning
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Värnamo - en introduktion

Identitet
Värnamos identitet är starkt förknippad med  
tillverkningsindustri, design och kultur. Bruno 
Mathsson center, Vandalorum, Apladalen och  
Gummifabriken har alla stor betydelse för 
Värnamo stad. Men framförallt är Värnamo en 
landsbygdskommun, med stark koppling till 
naturen. Prostsjöområdet, Borgen och Apladalen 
ger Värnamo stads invånare god möjlighet att  
knyta an till naturen och jord- och skogsbruksmark 
finns tätt inpå stadsbebyggelsen. Mötet mellan stad 
och natur gör sig ständigt påmint i Värnamo stad, 
inte minst i Lagan som löper genom hela staden från 
norr till söder. Dessa aspekter är viktiga att förvalta i 
fortsatt utveckling av staden. Värnamos identitet kan 
inte bara bevaras, utan har även potential att stär-
kas, genom varsam och hållbar strategisk planering. 

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen vi ser idag har företrädesvis tillkommit 
under 1900-talet och det är sedan 1960-talet den 
stora tillväxten har skett. Värnamo har en relativt låg 
stadssiluett även om den topografiska skillnaden 
(Strandbergskulle) mellan öster och väster är stor. 
Stadsbilden är varierad och småskalig. I de äldsta 
centrala delarna invid Lagan har bebyggelsen  
punktvis vuxit fram under lång tid, vilket skapat en 
organisk och delvis heterogen stadsdel. Tidigare var 
centrum beläget kring gästgivargården (Gästis),  
gamla tingshuset och kyrkan på östra sidan av  

Här kan du läsa om Värnamo stads historia 
samt hur Värnamo stad ser ut idag, utifrån 
perspektiven befolkning, bostäder, näringsliv, 
hållbarhet och naturmiljö. Faktorer som 
påverkar hur Värnamo stad kan utvecklas 
i framtiden.

1236 Värnamo (Wernamo) nämns i 
skriftliga källor.

Värnamo då

1620 Värnamo lydköping bildas. Det 
innebar vissa rättigheter som 
handelsplats. Värnamo var 
under inflytande av Jönköping. 

1871 Värnamo köping bildas. Tätorten 
bildar en egen administrativ 
enhet. Tidigare inflytandet från 
Jönköping upphör. 

1947 Värnamo stad och socken bildar 
en gemensam administrativ 
enhet.

1920 Värnamo stad bildas. Värnamo 
ges stadsrättigheter med en 
egen administrativ enhet. 

1972 Värnamo kommun bildas. Värnamo 
stad blir centralort i kommunen. 

Lagan. Centrum har sedan förskjutits mot stations- 
området väster om Lagan. Med undantag från 
centrum har övriga bebyggelseområden en mer 
sammanhängande bebyggelsestruktur med tydliga 
årsringar som följer Värnamos utveckling.  
 
Värnamo är ett utpräglat villa- och industrisamhälle.  
Småhusens utformning har följt rådande arkitektur-
ideal och har med tiden därmed fått stor variation 
både inom och mellan kvarteren. Den friliggande 
villan är den vanligaste hustypen följt av radhus-
bebyggelse och mindre flerfamiljshus. Bland de
mindre flerbostadshusen är de med fyra lägenheter
i två plan den vanligaste typen. De större fler-
bostadshusområdena är tillkomna mellan år 1950 
och 1970, bland annat kvarteren Doktorn, Rörstorp 
och Högaloft. I huvudsak utgörs dessa områden av 
lamellhus i tre till fyra våningar med stora öppna 
gårdar.  
 
Stadens verksamhetsområden har lokaliserats till 
platser som är välexponerade och som ger transport-
mässigt goda förutsättningar. Det vill säga intill de 
större vägarna och järnvägen.
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Infrastruktur
Värnamo kommuns identitet som landsbygds-
kommun gör sig påmind i Värnamo stads 
infrastruktur. Bilen spelar en viktig roll i såväl 
Värnamo stad som Värnamo kommun. Stads-
bussen har idag få resenärer, trots satsningar 
på linjenät och inköp av nya elhybridbussar.

Järnvägen går genom staden och delar upp 
den i två delar – en östlig och en västlig del. 
Sidorna är även separerade av topografin. 
Höjdskillnaderna har bidragit till att bilen blir 
ett naturligt alternativ i resor mellan stadens 
två sidor.

Grön- och blåstruktur
Naturen spelar en viktig roll i Värnamo stads 
identitet och närheten till rekreation, frilufts-
liv och parkmiljöer präglar staden. Ett av de 
bärande elementen för staden är Apladalen. 
Parken har under mycket lång tid spelat en 
stor roll samt gjort sig känd och omtyckt för sin 
natur såväl som hus från 1700- och 1800- 
talet.

Naturmiljön runt Lagans meandrande är såväl 
norr som söder om staden av riksintresse, 
medan vattendraget inom staden utgör ett vik-
tigt blått element tillsammans med kringliggan-
de grönstruktur. Sjön Vidösterns norra strän-
der är med sitt läge ett annat blått element 
som är av stor betydelse för stadens identitet. 

Värnamo som centralort i kommunen
Värnamo stad är centralort och största tätor-
ten i kommunen. Över hälften av kommunens 
invånare bor i Värnamo stad och en stor del 
av utvecklingen i kommunen sker just där. 

Värnamo i Jönköpingsregionen
Värnamo är den näst största kommunen i 
Jönköpingsregionen. Det strategiskt fördelak-
tiga läget gör kommunen till ett delregionalt 
centrum. Närheten till Växjö och Jönköping, 
såväl som närhet till Malmö, Halmstad,  
Göteborg och Helsingborg, gör att Värnamo 
har ett geografiskt mycket fördelaktigt läge.

19 980
Värnamo nu

0-18

Småhus

Utrikes födda
Utrikes födda

Inrikes födda

Sysselsättning

Upplåtelseform

Denna 
grupp 

ökar mest

Ålder

Arbete - sektorer

Bilinnehav

Eftergymnasial utbildning

Pendling

Äganderätt
Hyresrätt
Bostadsrätt

23 %

58 %

19 %

>6419-64

INVÅNARE

51 %
36 %

13 %

Bostadsrätt 

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Hyresrätt

80 %

20 %

Vård, omsorg & socialtjänst

Tillverkning 27 %

13 %

10 %
19 %

Jordbruk, jakt & skogsbruk

Handel

Utbildning

Kultur, nöje & fritid
Serviceverksamhet

Byggverksamhet

Transport
Hotell & restaurang

Information & kommunikation
Finans & försäkring

Fastighetsverksamhet
Juridik, ekonomi & teknik

Fastighetsuthyrning, resetjänst & stödtjänster
Offentlig förvaltning

1927 pendlar från Värnamo stad till annan kommun

1072 pendlar från Värnamo stad till annan ort i Värnamo kommun

4008 pendlar från annan kommun till Värnamo kommun

48 %

95 % sysselsättning

21 % med eftergymnasial utbildning

Äger minst en bil
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Fördjupning av översiktsplanen
Fördjupningen av översiktsplanen syftar till att ge 
stöd i planering och utveckling av Värnamo stad, 
peka ut områden som kan utvecklas och bevaras 
samt skapa förutsättningar för utveckling i en 
långsiktigt hållbar riktning. Dess mål är att redogöra 
för preciserad bebyggelse-, mark- och vatten-
användning i Värnamo stad. Den är inte juridiskt 
bindande, men fungerar som en vägledning för 
Värnamos politiska styrning och kommunala 
verksamheter i beslutsfattande om staden. Den är 
en mer detaljerad och geografiskt mer avgränsad 
version av Översiktsplan Mitt Värnamo 2035*, som 
antogs 29 maj 2019. 

Varför en ny fördjupning av 
översiktsplanen?
Värnamo kommun har som mål att bli 40 000 
invånare år 2035, vilket innebär ett ökat behov av 
bostäder, handel, samhällsservice och infrastruktur 
inte minst i Värnamo stad. Som en följd av 
klimatförändringar och global uppvärmning krävs ett 
ökat fokus på hållbar utveckling för att möta 
klimatmål och värna om vår omvärld. Värnamo stads 
utveckling behöver därmed ske med hållbarhet och 
klimatmål tydligt i åtanke och då krävs aktuella 
styrdokument som tar dessa aspekter i beaktande 
och på största allvar. Den fördjupning av översikts-
planen som idag är gällande för Värnamo stad an-

Översiktsplanering
Översiktsplanering är ett viktigt verktyg i pla-
nering och utveckling av kommunens mark- 
och vattenresurser. Det är idag av särskild vikt 
att i hög grad nyttja översiktsplan och för-
djupning av översiktsplanen, då de är viktiga 
verktyg i arbetet mot hållbar omställning. 

togs 2006 och anses idag i stora delar vara inaktuell. 
Det finns därmed behov av en ny, som motsvarar 
målen om hållbar utveckling. 

Syfte
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att 
vägleda i utvecklingen och planeringen av Värnamo 
stad. Värnamo stads fördjupning ska skapa 
förutsättningar för omställning till en långsiktigt 
hållbar stad och samtidigt bidra till ökad tillväxt och 
attraktivitet. Förtätning, hållbar markanvändning och 
omställning till hållbara trafikslag ligger i fokus för 
utvecklingen av planen.

Mål
Fördjupningen av översiktsplanens mål är att 
redogöra för preciserad bebyggelse-, mark- och 
vattenanvändning. Enligt Översiktsplan Mitt Värnamo 
2035 ska kommunens jordbruksmark och övrig 
tätortsnära natur i så stor mån som möjligt bevaras 
och ianspråktagande av mark ska ske ansvarsfullt 
och enbart om det är nödvändigt. Korta avstånd är 
en förutsättning för omställningen till hållbara 
trafikslag, som idag är av mycket stor vikt. Effektiv  
markanvändning istället för utbredning innebär 
kortare avstånd i staden och därmed ett bättre 
underlag för just hållbara trafikslag som gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. Detta förutsätter även att vi 
bygger staden tätare, för att kunna göra plats för den 
ökande befolkningen. Det innebär en koncentration 
av bostäder, samhällsservice, handel och tjänster på 
en liten yta, vilket gör avstånden ännu kortare, och 
därmed potential att minska bilberoendet och ger 
förutsättningar för en mer attraktiv och hållbar stad. 

Kontinuerlig översiktsplanering
Kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod 
ta ställning till planens aktualitet. Processen för 
kommunens översiktsplanering är uppdelad i tre 
faser. Den första fasen sker efter att planen har 
antagits eller aktualiserats. Under denna fas 
implementeras planen som vägledning i den 
fysiska utvecklingen av staden. Under den andra 
fasen inleds ett uppföljningsarbete, då kommunen 
analyserar planen och hur den har tillämpats, om 
nya behov eller förutsättningar har uppstått, och om 
den speglar rådande politisk vilja. Här finns också 
utrymme för medborgardialog. Den tredje fasen är 
reviderings- och beslutsfasen, där planen justeras 
och antingen aktualitetsförklaras eller, om behov 
finns, antas på nytt.

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt miljöbalken (MB) ska en kommun som upprät-
tar en plan göra en strategisk miljöbedömning, om  
genomförandet av planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Enligt plan- och bygg- 
lagen (PBL) ska dessutom planens konsekvenser 
tydligt framgå. Konsekvensbeskrivningen syftar till att 
beskriva projektet och dess troliga konsekvenser och 
har tagits fram parallellt med planförslaget. 

* Text i kursiv stil anger namn på dokument.

292



IN
LE

D
N

IN
G

9

Till höger ser du en schematisk plan över de olika 
etapperna i planprocessen för att ta fram en fördjup-
ning av översiktsplanen. Det inledande momentet i 
framtagandet av en fördjupning av översiktsplanen 
är enligt plan- och bygglagen att sammanställa ett 
samrådsförslag. Därefter går planen ut på ett 
avslutande formellt samråd och myndigheter såväl 
som allmänhet får möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. 

Förslaget bearbetas i enlighet med inkomna 
synpunkter och det nya förslaget ställs ut för 
granskning. Även under granskningstiden finns  
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och 
också en möjlighet att kontrollera hur kommunen 
har bedömt att tillgodose eller inte de synpunkter 
man gav under samrådet. Efter avslutad granskning  
måste kommunen avgöra om de synpunkter som
har inkommit under granskningen föranleder att
planförslaget bör justeras och om dessa revideringar 
är av så betydelsefullt slag att granskningen bör  
göras om. Om inte går planen vidare och kommun-
fullmäktige beslutar att anta planen, som efter tre 
veckors lång överprövandetid får laga kraft. 

Samrådsförslaget är det första momentet enligt 
plan- och bygglagen, men det är vanligt att man 
innan detta upprättar ett program. Detta har varit 
fallet i Värnamo. Det inledande skedet i arbetet med 
fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad 
har därmed varit programsamrådet. Läs mer om 
detta i avsnittet ”Programsamråd”.

Granskning

Planprocessen

Värnamo stadshus.
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Prioriteringar utifrån 
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035
Ett antal prioriteringar har formulerats utifrån  
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035. Dessa  
prioriteringar ligger till grund för fördjupningen av 
översiktsplanens inriktning, utformning och innehåll. 

Hållbart resande
När vi reser med hållbara transportslag i högre 
grad, minskar koldioxidutsläppen. Gång-, cykel- och 
kollektivtrafik fungerar bra i täta städer med korta 
avstånd och tar upp lite yta. För att fler ska ha  
möjlighet att resa med buss behöver stadsbusslinje-
nätet utvecklas, likaså gång- och cykelvägar.

Medborgardialog
Människor i staden har ofta kunskap om sina 
områden och sin stad som planerare inte har och
att ta del av och nyttja denna kunskap gör att staden 
har möjlighet att utvecklas i en mer socialt hållbar 
riktning. Vi vill veta vad du tycker om Värnamos 
utveckling!

Effektiv och hållbar markanvändning
Det är viktigt att staden byggs tätare, för att natur 
och jordbruksmark runt Värnamo i hög grad ska 
kunna bevaras. En koncentration av bostäder, 
handel, tjänster och service innebär ett ökat underlag 
och kortare avstånd, vilket ger förutsättningar för en 
mer attraktiv och hållbar stad.

Bostäder
Bostäder i Värnamo ska ha god tillgänglighet för alla. 
Det ska finnas god tillgång till boende för äldre, såväl 
som grupp-, student- och servicebostäder. 
Bostäderna ska ha närhet till kollektivtrafik och goda 
möjligheter att röra sig till fots och med cykel. 

Utgångspunkter
Kommunens mål är att vara 40 000 invånare 
år 2035. För att nå målet ska kommunen öka 
invånarantalet med cirka 6 000 personer till 
2035. En betydande del av denna ökning för-
väntas ske i Värnamo stad. Värnamo kommun 
strävar efter att befolkningsökningen ska ske 
över hela kommunen, men den största delen 
kommer troligtvis att ske i Värnamo stad.

Här kan du läsa om ett antal utgångspunkter 
för fördjupningen av översiktsplanen, exem-
pelvis Översiktsplan Mitt Värnamo 2035 och 
stadsbyggnadsvisionen.

Näringsliv och arbetsplatser
En ökad befolkning kräver ett underlag av arbets-
tillfällen. Värnamos läge och roll som delregionalt 
centrum innebär goda möjligheter för näringslivs-
utveckling. Detaljhandeln ska lokaliseras till de
centrala delarna av staden. Verksamheter som 
uppfattas som störande om de finns centralt, ska 
omlokaliseras till bättre lämpade lägen som ligger 
mer perifert. 

Invånare i fokus
Värnamo kommun ska verka för att människors 
möjlighet till friluftsliv och motion beaktas i planering 
av Värnamo stad. Mötesplatser av varierade slag för 
spontan lek och rörelse ska finnas runtom i staden.
Barn och ungdomars livsmiljö spelar en viktig roll för 
utveckling och hälsa. För att de ska tillgodose mål-
gruppens behov behöver livsmiljöerna vara säkra, 
trygga och erbjuda stimulans och goda möjligheter 
för lek.
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Stadsbyggnadsvisionen
”Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommu-
nen, 40 000 invånare 2035. Här finns möjligheter att 
växa som människa. Möjlighet till utbildning, attrakti-
va miljöer att vistas och bo i samt ett rikt kultur- och 
föreningsliv. Här räknas alla. Varje människa är en 
tillgång. Vi behöver mer mångfald, många olika 
kompetenser och erfarenheter som ska tas tillvara. 
En kommun där man kan påverka och vara delaktig i 
utvecklingen.”
Fördjupningen av översiktsplanen arbetas fram 
utifrån stadsbyggnadsvisionens principer. Visionen 
formulerar Värnamo stads utmaningar såväl som 
möjligheter och syftar till att skapa en enhetlig mål-
bild, där kommunen utvecklas i en sammanhållen 
riktning. Stadsbyggnadsvisionen har resulterat i fem 
stadsbyggnadsprinciper för utvecklingen av Värna-
mo stad, som beskrivs till höger. Fördjupningen av 
översiktsplanen vidareutvecklar och använder dessa 
principer och blir ett strategiskt verktyg för att uppnå 
målbilden för Värnamo stad.

Stadsbyggnadsvision för Värnamo stad, antagen 28 februari 2019.

Vinsterna med hållbart resande är många. Det främjar hälsosammare 
och mindre fossilberoende livsstilar. Hållbart resande ska beaktas 
brett och med nya tankesätt. Ambitionen är att det år 2035 ska vara 
ännu lättare att resa hållbart i Värnamo stad.  

Hållbart resande

Gröna och blå element är en förutsättning för hållbar utveckling och ska 
inte undervärderas när vi planerar, utvecklar och bygger i Värnamo 
stad. Parker, medveten gatugrönska, gröna tak och gårdar stärker både 
staden som social arena och förbättrar klimatet i staden. Genom att 
investera i gröna och blå element kan Värnamo stads attraktivitet, 
platsvärde och på lång sikt även betalningsvilja för bostäder öka. 

Grön-blå stad

När vi planerar, utvecklar och bygger Värnamo stad görs det med 
ambitionen att skapa, utveckla och aktivera fler offentliga rum. Värnamo 
stads offentliga rum är platser där människor möts, umgås och inspireras 
av varandra. Det är platser som präglas av öppenhet, funktion och 
betydelse. 

Attraktiva mötesplatser

Till år 2035 planerar vi både för mer innehåll och för fler människor i 
Värnamo stad. Enligt Värnamo kommuns vision bor det 40 000 invå-
nare i kommunen år 2035. Stora delar av den befolkningstillväxten 
förväntas tillkomma i Värnamo stad och detta genom att främst 
utveckla stadens befintliga samhällsstruktur.  

Tätt och sammanhållet

Vi utvecklar det befintliga och kompletterar med nytt för att skapa 
variation. Visionen är att skapa en blandad stad som har många olika 
typer av värden och kvaliteter. I Värnamo stad blandas olika bostads-
typer, upplåtelseformer, verksamheter, funktioner och konstnärliga 
uttryck. Stadsrummet befolkas av en blandning av människor, vilket 
sammantaget bidrar till att Värnamo är en socialt blandad stad. 

Blandad stad

Vinsterna med hållbart resande är många. Det främjar hälsosammare 
och mindre fossilberoende livsstilar. Hållbart resande ska beaktas 
brett och med nya tankesätt. Ambitionen är att det år 2035 ska vara 
ännu lättare att resa hållbart i Värnamo stad.  

Hållbart resande

Gröna och blå element är en förutsättning för hållbar utveckling och ska 
inte undervärderas när vi planerar, utvecklar och bygger i Värnamo 
stad. Parker, medveten gatugrönska, gröna tak och gårdar stärker både 
staden som social arena och förbättrar klimatet i staden. Genom att 
investera i gröna och blå element kan Värnamo stads attraktivitet, 
platsvärde och på lång sikt även betalningsvilja för bostäder öka. 

Grön-blå stad

När vi planerar, utvecklar och bygger Värnamo stad görs det med 
ambitionen att skapa, utveckla och aktivera fler offentliga rum. Värnamo 
stads offentliga rum är platser där människor möts, umgås och inspireras 
av varandra. Det är platser som präglas av öppenhet, funktion och 
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Andra viktiga dokument
Plan för grönstruktur
Plan för grönstruktur beskriver utifrån Översiktsplan 
Mitt Värnamo 2035 hur Värnamo stad ska utveckla 
sina gröna kvalitéer, med utgångspunkt i de tre håll-
barhetsperspektiven: social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Det är av vikt att ha en 
sammanhållen plan för grönstruktur för att Värnamo 
stad, såväl idag som i framtiden, ska vara en att-
raktiv och hållbar stad. Planen har som ambition att 
vara tillämpbar på all natur- och parkmark i Värnamo 
stad. 

Plan för trafik
Plan för trafik kommer att bidra till visionen om 
Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 
invånare 2035, genom att konkretisera hållbara, 
trygga, jämlika och jämställda pendlingsmöjligheter. 
Planen kommer att påvisa behovet av omställning till 
de hållbara trafikslagen gång, cykel och kollektivtra-
fik.

Plan för centrumutveckling 
Plan för centrumutveckling utgår ifrån stads-
byggnadsvisionen och visar konkret på vad som 
behövs för att skapa en växande stadskärna som är 
trygg, hållbar och attraktiv.

Plan för bostadsförsörjning
Kommunen är skyldig att ha en plan för hur 
bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kom-
munen ska utvecklas. Planen skapar förutsättningar 
för att alla i kommunen att leva i goda bostäder och 
för detta ändamål finns riktlinjer upptagna i planen. 

Ny stambana
Värnamo är en av de kommuner som vid 
byggnation av ny stambana mellan Stockholm, Mal-
mö och Göteborg ska få en station. Värnamo kom-
mun verkar för att lokalisera stationen i ett perifert 
läge, öster om Bredasten.
 
Stationen, liksom ny stambana, är ett långsiktigt 
projekt som ännu är i planeringsstadiet, avhängigt 
de nationella planerna. Det går i dagsläget inte att 
med säkerhet säga om projektet blir av och i vilken 
utsträckning.

Illustrationen visar hur kommunens kommunomfattande Översiktsplan Mitt Värnamo 2035 förhåller sig till övriga kommunala planer och 
fördjupningar av översiktsplanen. Det är dessa planer sammanlagt som ska vara vägledande för kommunens fysiska utveckling. 

Övriga planeringsunderlag
Nedan listas de planeringsunderlag som legat till 
grund för utformningen av FÖP:en. 

• Rumslig potential - Värnamo stad (Radar arkitek-
tur, 2020) 

• Lokaliseringsutredningar: Grundskola i Värnamo 
stad, Idrottsområde för inomhusidrott, Parke-
ringshus 

• Rätt tätt för Värnamo (2020)
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Riktlinjer och mål
Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030
Världens länder har antagit en agenda för hållbar 
utveckling: Agenda 2030. Den består av 17 mål som 
syftar till att avskaffa av extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa 
och att lösa klimatkrisen. Sverige ska enligt 
regeringen vara ledande i genomförandet av Agenda 
2030.

Parisavtalet
Avtalet, som trädde i kraft 2016 och började gälla 
senast 2020 för alla världens länder, berör den 
globala temperaturökningen. Ökningen ska hållas 
långt under två grader, och helst stanna vid 1,5 
grader.

Sveriges miljömål
Det svenska miljömålssystemet består av 16 
miljökvalitetsmål, exempelvis begränsad miljö-
påverkan, ett rikt odlingslandskap och ett rikt 
växt- och djurliv. Utöver miljökvalitetsmålen 

tillkommer även ett generationsmål: den omställning 
som behöver ske inom en generation för att det ska 
gå att uppnå målen. Generationsmålet är väg-
ledande för miljöarbetet på alla samhällsnivåer.

Av de 16 mål som formulerats som Sveriges 
miljömål var det endast två av dem som uppnåddes 
till år 2020.Trots ett flertal program och dokument, 
exempelvis landsbygdsprogrammet, Klimatklivet 
och stadsmiljöavtalen är ansträngningen inte nog. 
Vi riskerar att förlora många arter, ekosystem och 
naturtyper.

Under 2017 beslutade riksdagen om nya klimatmål 
och en ny klimatlag. De åtgärder och styrmedel som 
nu är på plats i Sverige räcker inte för att nå 
riksdagens mål. De globala växthusutsläppen 
fortsätter att öka, trots att kraftfulla utsläpps-
minskningar i stället skulle behövas. Därför krävs 
kraftfullare åtgärder, både på nationell och på global 
nivå. Vi måste därmed ställa om till hållbar 
utveckling i Värnamo och Värnamo stads 

fördjupning av översiktsplanen grundas i ett behov 
av omställning till hållbara trafikslag samt förtätning 
för att bilberoendet ska minska.

Region Jönköpings läns mål
Regionen arbetar med tydliga hållbarhetsmål. 
Jönköpings län har som mål att senast 2050 bli ett 
plusenergilän, vilket innebär att länet ska producera 
mer förnybar energi än det förbrukar. Länsstyrelsen 
har som en del i detta arbete en klimat- och energi- 
strategi.

Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut vad som 
behövs för att Jönköpings län ska bli Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga region till år 2035.

Fyra åtgärdsprogram har tagits fram av 
länsstyrelsen, som syftar till att stödja bland annat 
kommunerna till att uppnå de nationella miljö- 
målen. Dessa program är Vattnets miljömål,  
Hälsans miljömål, Minskad klimatpåverkan och Grön 
handlingsplan.
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Befolkningstillväxtens behov av bostäder 
och service under planperioden
Värnamo kommuns vision har ett tydligt tillväxtmål 
avseende befolkningen. Kommunen ska ha 40 000 
invånare år 2035. Det är denna vision som fördjup-
ningen av översiktsplanen har att förhålla sig till och 
har som mål att bidra till att möjliggöra. Även befolk-
ningsprognosen visar en ökning till 2030, som dock 
ligger under den befolkningskurva som svarar mot 
kommunens vision. 

Till största del förväntas befolkningstillväxten ske i 
Värnamo stad. Kommunens befolkningsutveckling 
har de senaste åren till mycket stor del skett i staden 
och det är mycket som talar för att denna trend 
kommer att hålla i sig fram till 2035. Under åren 
2007-2017 skedde 83 procent av befolknings-
tillväxten i Värnamo stad. Om detta förhållande 
håller i sig, skulle det innebära att 2 880 av de 3 470 
invånare som prognosen räknar med att befolkning-
en ska öka med fram till 2030, skulle bosätta sig i 
Värnamo stad. I Värnamo är hushållsstorleken (antal 
boende per bostad) 2,24 vilket skulle innebära att det 
fram till 2030 skulle behöva byggas 1 372 bostäder.

Utifrån kommunens vision ska befolkningstillväxten 
fram till 2035 vara 5 470 nya invånare. Av dessa 
förväntas 4 540 tillkomma i Värnamo stad och det 
skulle innebära att 2 026 nya bostäder skulle behö-
vas byggas fram till år 2035. Följaktligen ska fördjup-
ningen av översiktsplanen ta höjd för mellan 1 350  
och 2 050 nya bostäder för att svara mot befolk-
ningsprognosen respektive kommunens vision.

För att möjliggöra den prognostiserade befolknings-
tillväxten behövs, utöver bostäder, även service i 
form av förskolor, skolor, idrottshallar med mera 

Avgränsning
Kartan nedan visar den geografiska avgränsningen 
för fördjupningen. Avgränsningen är baserad på 
fastighets- och tomtgränser samt naturliga gränser i 
landskapet. 

byggas. Vad som ytterligare måste beaktas i efter-
kommande planering är att service bör lokaliseras i 
närheten av nya bostäder och därmed följa samma 
principer som råder för bostadsbebyggelse. En viktig 
aspekt av de faktorer som påverkar befolkningstill-
växten, som också påverkar den fysiska  
planeringen, är tillgången på nya 
bostäder.
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Klimat
Värnamo kommun, såväl som resten av Sverige 
och världen, står inför en stor utmaning. Perioder 
av torka, ökad nederbörd och värmeböljor kommer 
i allt högre grad att drabba vår omvärld och Värna-
mo kommun behöver rustas för att kunna hantera 
detta. Läs mer om klimatförändringar och Värnamo 
kommuns arbete med klimatanpassning och hållbar 
omställning under avsnittet ”Behov av hållbar 
omställning”.

Urbanisering
Allt fler människor bor i storstadsregionerna. Även 
om tillväxten står mer stilla på landsbygden sker 
tillväxt även där. Utvecklingen på landsbygden sker 
främst vid knutpunkter, pendlingsstråk och 
pendlingsorter eller i stationsnära lägen. I Värnamo 
kommun sker urbaniseringen främst i Värnamo stad. 
Över hälften av Värnamo kommuns invånare bor 
idag i Värnamo stad och det är också här den största 
delen av befolkningsutvecklingen sker. Tillväxten i 
Värnamo stad innebär ett ökat behov av bostäder, 
samhällsservice i form av skolor, vård, omsorg och 
kultur, infrastruktur samt arbetsplatser. Utvecklingen 
behöver ske hållbart och såväl grönstruktur i Värna-
mo stad som tätortsnära natur samt jordbruksmark 
behöver bevaras i hög utsträckning.

Ökad biltrafik
Enligt Trafikverkets prognos bedöms den totala 
bil- och lastbilstrafiken i Sverige att öka med upp till 
så mycket som 30 procent fram till år 2040. För att 
Värnamos befolkningstillväxt ska vara möjlig, och för 

Omvärldens påverkan
Värnamo stads utveckling påverkas av en rad 
faktorer, som beskrivs här.

att våra nuvarande trafiksystem ska fungera även för 
framtida befolkning, är det viktigt att hitta en balans 
mellan olika trafikslag. Hållbara alternativ är av stor 
vikt för att Värnamo stads invånare på ett smidigt 
och enkelt sätt även i framtiden ska kunna 
förflytta sig inom staden, medan en levande 
landsbygd förutsätter resor med bil. Utöver 
effektivitetsfrågan är hållbara trafikslag en
förutsättning för att vi ska kunna nå klimatmålen om 
att Sverige år 2045 inte ska ha några utsläpp av 
växthusgaser. Fördjupning av översiktsplanen för 
Värnamo stad ska därmed verka för att gång-, cykel- 
och kollektivtrafik blir de enklaste valen vid såväl 
kortare som längre resor. 

Åldrande befolkning
Folkhälsan har förbättrats och fortsätter att 
förbättras. Detta innebär att andelen äldre 
kommunmedborgare ökar. Över hela Sverige ses 
en stor ökning av gruppen 65+ som kommer att öka 
med 16 procent under perioden 2016-2026. Det 
innebär dock inte ett i hög utsträckning ökat behov 
av äldreomsorg eller särskilt boende. Detta på grund 
av att den tekniska och digitala utvecklingen, 
tillsammans med bättre medicin och sjukvård, har 
lett till att behovet av äldreomsorg inte ökar, utan 
faktiskt minskar. Samtidigt är det av vikt att 
balansera utvecklingen med ökad inflyttning, då 
gruppen av äldre i de allra flesta fall inte är 
förvärvsarbetande. Inflyttningen innebär möjligheter 
till en mer attraktiv kommun, eftersom fler invånare 
innebär såväl bättre underlag för kultur, fritid och 
nöjen som underlag för rekrytering till näringslivet.

Segregation
Enligt Hyresgästföreningens rapport från 2018 ökar  
mångfalden i Sverige, medan segregationen på det 
stora hela minskar. Värnamo kommun har en 
mångfald som speglar genomsnittet i landet. 22 
procent av Värnamo stads invånare är utrikes födda. 
Samtidigt är kommunen mindre segregerad än ge-
nomsnittet i Sverige. Detta innebär att mångfalden är 
relativt jämnt fördelad över staden. Segregationen i 
Värnamo minskade mellan 2005 och 2015. Värnamo 
låg 2015 på plats 201 av Sveriges 290 kommuner, 
där plats ett hölls av den kommun som var mest 
segregerad. Det innebär dock inte att arbetet med att 
skapa en mindre segregerad stad är över. Värnamo 
stad behöver fortsätta att beakta integration i stads-
planeringen, exempelvis genom att bryta barriärer 
och arbeta mer med de hållbara trafikslagen gång, 
cykel och kollektivtrafik, då socioekonomiskt svaga 
grupper i högre grad nyttjar dessa trafikslag.
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Klimatanpassning
Värnamo stad behöver rustas för att kunna hantera 
klimatförändringar såsom torka, värmeböljor och 
extrem nederbörd. Utifrån ovan nämnda klimat-
förändringar arbetar Värnamo kommun med klimat-
anpassning på olika sätt. I Översiktsplan Mitt 
Värnamo 2035 finns ställningstaganden som 
behandlar klimatanpassning, likaså tar flera andra 
planer det i beaktning. VA-plan, Plan för grönstruktur 
och Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 
behandlar alla klimatanpassning. Nya utmaningar 
inom klimatanpassning har under senare tid 
uppstått och idag saknas till viss del lämpligt 
kommunalt underlag. Ett ställningstagande i 
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035 är därmed att 
kommunen ska ha ett aktuellt, klimatanpassat 
planeringsunderlag för kommunens bebyggelse-
utveckling.

Klimatpåverkan
Värnamo kommun har precis som övriga kommu-
ner ett stort arbete framför sig. Utöver att anpassa 
bebyggelse och samhälle efter ett förändrat klimat, 
krävs att vi som kommun aktivt arbetar med att mot-
verka förändringarna. Hållbara trafikslag, bebyggelse 
i stråk och förtätning är tre exempel på hur Värnamo 
kommun arbetar med omställningen i den fysiska 
planeringen av Värnamo stad. Förtätning och hållba-
ra trafikslag går hand i hand. En tätare bebyggelse 
innebär en mer effektiv markanvändning och kortare 
avstånd, vilket innebär bättre möjligheter till gång- 
och cykeltrafik. Bebyggelse i tydliga, välplanerade 
stråk innebär ett större underlag för kollektivtrafik. 
Redan idag har 70 procent av invånarna i Värna-
mo kommun tillgång till kollektivtrafik med minst 15 
dubbelturer per dygn, medan 37 procent har tillgång 
till service på gångavstånd. Detta innebär att vi har 
kommit en bit på vägen, men vi har fortfarande ett 
stort arbete framför oss. Vid planering, byggnation 
och ombyggnation bör kommunen verka för minska-
de transporter, goda energilösningar och materialval 
för att ett långsiktigt samhälle ska vara nåbart.  

Behov av hållbar 
omställning
De klimatförändringar vi idag ser 
konsekvenserna av kommer med tiden att 
innebära större problem. Extrema väderhän-
delser, längre och kraftigare värmeböljor samt 
perioder av torka är att vänta och kommer i 
hög utsträckning att påverka Värnamo 
kommun. Torkan under sommaren 2018 
resulterade i skogsbränder, ökade hälso-
problem och sjunkande grundvattennivåer. 
Såväl jord- som skogsbruk drabbades hårt 
över stora delar av Sverige. Här kan du läsa 
om Värnamos utmaningar när det kommer 
till omställning och klimatanpassning samt 
klimat- och hållbarhetsmål som påverkar och 
formar Värnamos utveckling.

Ekologisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Hållbarhetsbegreppet
Begreppet hållbarhet behandlar inte enbart ekologisk 
hållbarhet, som nämnts i tidigare avsnitt. Begreppet 
omfattar även social och ekonomisk hållbarhet. För 
att Värnamo stad ska vara och förbli en hållbar stad 
krävs fokus på alla tre hållbarhetsaspekterna. 

Illustrationen visar hur de tre hållbarhetsdimensionerna förhåller  
sig till varandra för att uppnå en hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet
Den ekologiska aspekten berör ekosystem och klimat. Vi 
måste hushålla med de resurser vi har och arbeta för att 
bevara ekosystem och biologisk mångfald för framtida 
generationer.

Social hållbarhet
För att en stad ska vara socialt hållbar krävs att dess 
invånare har lika möjligheter och tillgång till service, ar-
bete och utbildning, så kallade ”hårda värden”, men även 
”mjuka värden” som jämställdhet, jämlikhet och rättvisa. 
Dessa utgångspunkter beskrivs mer ingående i kommu-
nens övergripande översiktsplan. Sedan denna antogs 
har barnkonventionen blivit svensk lag. Detta kommer att 
påverka och ska beaktas i kommunens efterkommande 
planering. 

Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska aspekten handlar om hushållning med 
resurser, såväl som varsam och hållbar tillväxt.
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Aktivering av grönkilen vid Sveavägen.

Aktivering av Tre liljors parkering.

Vernissage i stadshusets foajé.

Enkäter
Två enkäter har i samband med programsamrådet 
tagits fram: en fokuserade på nuvarande kvalitéer, 
en på hur staden kan utvecklas. Dessa enkäter har 
funnits tillgängliga på Värnamo kommuns webbplats 
samt delats ut under dialogtillfällen. 

Aktivering av offentliga ytor
Under perioden har fyra offentliga ytor aktiverats: 
grönkilen vid Sveavägen, Egnahemsparken, 
SAJO-fastighetens framsida och Tre liljors parke-
ring. Platserna försågs med skyltar, sittplatser och 
odlingslådor. Skyltarna innehöll utöver förslag på vad 
som skulle kunna ske på platsen, även länkar och 
QR-kod till Värnamo kommuns webbplats, där enkä-
ter och ytterligare information fanns tillgängligt.

Mötestillfällen
Den 23 augusti fanns samhällsplanerare på 
Kyrktorget och samlade in synpunkter från invåna-
re. På platsen fanns en fyra gånger fyra meter stor 
markkarta, där allmänheten bjöds in att placera 
3D-modeller av bebyggelse på platser de själva val-
de. Syftet var att se var samt vilken typ av 

Programsamråd
Det inledande steget i programskedet har varit 
att ta fram ett programunderlag. Underlaget 
presenterades för invånare såväl som politiker 
samt tjänstepersoner och utgjorde möjlighet 
att lämna synpunkter och ta del av informa-
tion om översiktsplanering. Programsamrådet 
hölls från 12 augusti till 11 oktober 2019. Efter 
programsamrådet har  programunderlaget 
utifrån insamlade synpunkter reviderats till ett 
slutgiltigt program. Här beskrivs hur arbetet 
har gått till.

bebyggelse man vill se i Värnamo stad och visa på 
att förtätning är ett möjligt alternativ.

Vernissage
I mitten av oktober avslutades programsamrådet i 
stadshusets foajé. Resultatet av enkäter visades upp 
och de tre scenarierna, som arbetats fram utifrån 
alternativen som beskrivits i programunderlaget, 
presenterades.
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Sammanhållna Värnamo
Värnamo stad förtätas till en tät, blandad stad. 
Stadens grönytor och mötesplatser bevaras i hög 
grad, men vissa ytor behöver bebyggas. Den täta 
staden gör det lätt för människor att förflytta sig inom 
staden med gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Kringliggande naturmiljöer kan i hög utsträckning 
bevaras. 

Sammanhållna Värnamo Villastaden Värnamo Värnamo byar Slutgiltigt scenario

?

Scenarier
I programunderlaget som ligger till grund för 
denna FÖP presenterades tre alternativ för 
stadens utveckling. Dessa var ”Förtätning och 
viss utbyggnad”, ”Utbyggnad och viss 
förtätning” samt ”Utbyggnad i satelliter och 
viss förtätning”. Dessa alternativ har under 
programsamrådet utvecklats till tre scenarier 
för Värnamo stads framtid: ”Sammanhållna 
Värnamo”, ”Värnamos byar” och ”Villastaden 
Värnamo”. Sammanhållna Värnamo Villastaden Värnamo Värnamo byar Slutgiltigt scenario

?

Villastaden Värnamo
Värnamo stad förtätas i viss mån, men den främsta 
utvecklingen sker utanför nuvarande tätorts-
utbredning. Staden växer i stor utsträckning genom 
bebyggelse av småhus. Tätortsnära natur samt 
jord- och skogsbruksmark bebyggs. En mer utbredd 
stad innebär för många längre avstånd till service, 
tjänster och handel. Småstadskaraktären bevaras 
och möjligheten till eget boende med trädgård är 
stor.

Värnamo byar
Ny bebyggelse sker genom kompletterande 
bebyggelse i kringliggande byar, medan Värnamo 
stad förtätas i mindre grad. Byarna utvecklas och 
befolkningen ökar, men för service, tjänster och 
handel krävs resor in till Värnamo stad. Natur- och 
friluftsliv blir mer tillgängligt för boende i byarna 
eftersom avståndet ut i naturen är litet. 

Sammanhållna Värnamo Villastaden Värnamo Värnamo byar Slutgiltigt scenario

?

Strukturbilden
Ett slutgiltigt scenario har arbetas fram utifrån de 
tre scenarierna och inkomna synpunkter under 
plansamrådet. Du kan läsa om det slutgiltiga 
scenariot i del 2: Framtidsbild. 

Sammanhållna Värnamo Villastaden Värnamo Värnamo byar Slutgiltigt scenario

?
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Framtidsbild
I det här avsnittet kan du läsa om målbilden för 
utvecklingen av Värnamo stad, den strukturbild 
som presenterar den principiella utvecklingen.
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Befintlig tätortsavgränsning

Avgränsning FÖP

Befintlig väg

Befintlig järnväg

Planerad järnväg

Befintlig tågstation

Planerad tågstation

Viktig allmän infrastrukturkoppling

Förtätning, omvandling

Utvecklingsstråk

Sekundärt utvecklingsstråk

Utvecklingsstråk utblick 2050

Utbyggnad

Utbyggnad utblick 2050

Utbyggnad verksamhetsområde

Komplettering/förtätning av befintlig 
extern bybebyggelse

Utbyggnadsriktning utblick 2050

Grönkil

Grönstråk/grönt nätverk

Grön-blått huvudstråk - Lagan

Utifrån inkomna synpunkter under program-
samrådet har ett slutgiltigt scenario för 
Värnamo stads utveckling arbetats fram. Du 
ser scenariot, i form av en strukturbild, till 
höger. Värnamo stad blir en tät, blandad stad 
som möjliggör att en hög andel av stadens 
resor sker med gång, cykel och kollektiv-
trafik. Den täta staden innebär att fler har 
möjlighet att nyttja stadens utbud av fritids-
aktiviteter, rekreation, kultur och service, 
vilket innebär att färre resor behöver ske med 
bil inom staden. Det ökade fokuset på håll-
bara trafikslag innebär att fler av stadens 
invånare, såväl olika åldersgrupper som 
socioekonomiska grupper, kan röra sig fritt
i staden. Detta innebär att Värnamo stad blir 
en mer socialt blandad och integrerad stad. 
Det hållbara Värnamo skapar också goda 
möjligheter för fler att resa hållbart inom 
regionen, vilket bidrar till en förstorad arbets-
marknadsregion och en mer sammanhållen 
Jönköpingsregion. 

Stadens centrum blir mer attraktivt för 
såväl handel och service som upplevelser 
och tjänster. Fokuset på hållbara trafikslag 
och förtätning innebär även att stadens 
omland, som utmärks av öppna jordbruks-
landskap, byar med ett småskaligt kultur-
landskap, Vidösterns strandlinjer samt 
skogs- och naturområden, i större grad kan 
sparas från exploatering. Detta kommer 
stärka stadens identitet då den tätortsnära 
naturen och det öppna jordbrukslandskapet 
utgör en betydelsefull del av vad som gör 
Värnamo stad unikt. 

Strukturbild

Framtidsbild 304
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STRUKTURBILD
Strukturbilden visar i stora drag hur stadens och 
dess omlands utveckling föreslås ske, avseende 
bebyggelse, grönstruktur samt infrastruktur. Bilden 
syftar inte till att visa på några exakta lokaliseringar, 
utan på hur staden principiellt ska utvecklas i stråk 
och i stor grad inom nuvarande tätorstutbredning. 

Förtätning
En stor del av Värnamo stads utveckling behöver 
ske genom förtätning av nuvarande bebyggelse. 
Detta för att en tät stad genererar flera olika nyttor. 
Bland annat innebär förtätning en möjlighet att nyttja 
befintliga investeringar i infrastruktur på ett bättre 
sätt och genom en mer effektiv markanvändning kan 
man spara jungfrulig mark i stadens omland från 
exploatering. En koncentration av bebyggelseutveck-
lingen sker centralt och kring Rörstorps station.

Omvandling
Staden ska också utvecklas genom omvandling. 
Centralt belägna verksamhetsområden ska lång-
siktigt, stegvis och i samverkan omvandlas till 
blandad bebyggelse. Bostäder och service föreslås 
införlivas i områdena successivt och verksamheter 
som inte är förenliga med blandad bebyggelse 
föreslås utlokaliseras till verksamhetsområden i 
stadens utkanter. Omvandling föreslås bland annat 
ske vid Silkesvägen.

Tre utvecklingsstråk
Strukturbilden innehåller tre utvecklingsstråk som 
redovisas som röda fält i strukturbilden. Bebyg-
gelseutvecklingen ska i så stor utsträckning som 
möjligt samlas till utvecklingsstråken. Detta bland 
annat för att underlaget för de hållbara trafikslagen 
ska bli så stort som möjligt.

• Stråket nord-syd avslutas vid sjukhusområdet  
söderut, vilket i framtiden möjliggör för att både 
välja en mer sydvästlig utbyggnadsväg eller en 
utmed Åminnevägen. I norr kommer utveckling-
en i hög grad att behöva beakta vattenskydds-
området för Ljusseveka. 

• Stråket nordväst-sydväst fångar in utbyggnaden 
vid Ekenhaga och i sydost en ny stadsdel vid 
Rörstorpstationen. 

• Sydvästliga-nordöstra stråket omfattar utbygg-
naden av verksamhetsområde vid Sörsjö/Vita-
rör, men även en viss utveckling av bostäder. I 
nordost föreslås ingen utbyggnad. 

Utbyggnad 
Det är av stor vikt att utbyggnaden sker i förläng-
ningen av utvecklingsstråken, för att möjliggöra för 
hållbara trafikslag och för att hålla nere avstånden. 
Vidare sker inte utbyggnad i alla utpekade utbygg-
nadsriktningar samtidigt utan kommunen bör priori-
tera utbyggnaden för att uppnå tillräcklig växtkraft för 
respektive område. 

I strukturbilden redogörs för utbyggnad inom 
planperioden, fram till 2035, med röd och grå färg. 
Bilden redogör för en mindre utbyggnad norr om 
Ekenhaga och till viss del i Halmstadsvägens 
förlängning mot Sörsjön. Störst prioritet bör utbygg-
nad vid Rörstorps station, på båda sidor av Malmö-
vägen ges. De grå symbolerna redogör för utbygg-
naden av verksamhetsområden i staden. De visar 
på en utbyggnad av Vitarör västerut, Hornaryd söder 
om väg 27 och öster om E4. 

Omland
I stadens omland finns tre byar, Alandsryd, Torp och 
Hjälshammar, som påverkas starkt av den utveckling 
som sker i staden. Dessa är attraktiva boendemiljöer 
och kommunen ser positivt på en viss bebyggelse-
komplettering. Byarna har mycket gemensamt, men 
det är även en hel del som skiljer dem åt. Utveckling-
en ska ta hänsyn till byarnas specifika förutsättning-
ar.

I strukturbilden symboliseras byarna av ljusröda 
cirklar. 

Sekundärt utvecklingsstråk
Utmed sjön Vidösterns västra strand finns en rad 
olika bebyggelsegrupper ner mot Åminne, där det 
planeras för utveckling. Närmst finns Helmershus 
som ska ses som en del av staden och som långsik-
tigt kan komma att byggas samman med staden. 

Syftet med det sekundära utvecklingsstråket är att 
särskilja utvecklingen här med annan utveckling i 
stadens omland. Detta för att bidra till att åstadkom-
ma en så attraktiv och hållbar utveckling av Vid-
österns västra strand som möjligt. Bland annat 
genom att i så stor grad som möjligt ta till vara på 
cykelavståndet till staden och den cykelväg som 
planeras utmed den före detta banvallen, att redan 
gjorda investeringar i vatten och avlopp nyttjas och 
framför allt att marken används på ett så effektivt sätt 
som möjligt i syfte att på lång sikt uppnå en blandad 
bebyggelse och tillräckligt underlag för att möjliggöra 
för service och kollektivtrafik. I strukturbilden sym-
boliseras det sekundära utvecklingsstråket av ett 
orange stråk.
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Strukturbildens koppling till plankartan
Strukturbilden och dess principer genomsyrar hela 
fördjupningen av översiktsplanen och blir särskilt 
tydlig i mark- och vattenanvändningskartan. 

I mark- och vattenanvändningskartan redogörs för 
den utveckling som föreslås under planperioden fram 
till 2035. 

Mobilitet
Värnamo stad behöver bli mer hållbar i sitt resande 
och ett stort fokus läggs därför på de hållbara trafik-
slagen gång, cykel och kollektivtrafik.

Utveckling av bebyggelse och mobilitet sker i nära 
relation, i syfte att underbygga omställning till hållbart 
resande. 

Grönstruktur
I den hållbara och därav täta staden har grönstruktur 
en viktig roll. Tät bebyggelse innebär att grönstruk-
turen kan behöva ta nya former för att kunna finnas i 
tillräcklig utsträckning. Gröna tak, gröna väggar och 
alléer bildar tillsammans med stadsparker, grönstråk 
och mindre grönytor ett grönt nätverk som gynnar 
såväl oss människor som den biologiska mångfal-
den. 

Grönstrukturen i strukturbilden symboliseras av sex 
gröna kilar och av ett grönt nätverk. Utöver nätverket 
utgör Lagan med strandområde stadens huvudsak-
liga gröna stråk.  

De blå strukturerna utgörs av sjön Vidöstern, Prost-
sjön och Sörsjön. De gröna och blå elementen bju-
der in naturen till staden och skänker medborgarna 
rekreation och återhämtning.

Utblick 2050
Strukturbilden redogör för önskad utveckling fram till 
2035, men innehåller även en utblick mot 2050.  

Detta möjliggör för kommunen att på längre sikt 
planera, men även ger en god planberedskap, som i 
en föränderlig värld kan vara bra att ha. 

Utblicken visas i strukturbilden med streckade linjer 
samt orange färg och pekar framförallt på en möjlig 
utbyggnadsriktning öster om E4. Utbyggnaden är 
beroende av när och om det byggs en ny stambana, 
där Värnamo blir en av de kommuner som beräknas 
få en station. Innan järnvägen börjar byggas är rikt-
ningen inte att föredra ur ett strategiskt perspektiv. 

Norr om staden föreslås ett triangelspår och en viss 
möjlighet till rangering tillkomma. Detta syftar till att 
möjliggöra och öka förutsättningarna för att transpor-
tera gods på järnväg samt som en följd av att den 
centralt belägna rangeringsmöjligheten (järnvägs-
spår) föreslås bebyggas under planperioden. 

För en del av de centralt belägna verksamhets-
områden som föreslås omvandlas, behövs ett mer 
långsiktigt förhållningssätt. Därav förläggs dessa till 
utblick 2050. 

306



U
TV

EC
KL

IN
G

ST
EM

AN

23

Utvecklingsteman
Det här avsnittet är uppdelat i teman för Värnamo 
stads utveckling. Hela staden behandlas i 
respektive tema och hanterar aspekter som 
trafik, natur och bebyggelse. Avsnittet inleds 
med mark- och vattenanvändningskartan, som 
sammanfattar Värnamo stads utveckling.

1. Bebyggelseutveckling 
2. Arkitektur, kultur och kulturmiljövärden
3. Skola, omsorg och sociala värden
4. Trafik och omställning
5. Natur, rekreation och miljö
6. Jord- och skogsbruksmark
7. Klimatanpassning och naturolyckor
8. Risk, hälsa och säkerhet
9. Teknisk försörjning
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Kartan sammanfattar planförslaget
och visar på föreslagen utveckling i Värnamo 
stad under planperioden, fram till 2035.

Mark- & vattenanvändning
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25Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 
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-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg
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Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 
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Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg
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Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.
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Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.
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 Bebyggelseutveckling
En tät stad har många nyttor. Avstånden 
minskar, underlaget ökar för hållbara tra-
fikslag och stadsnära natur-, jord- och 
skogsbruksmark kan bevaras. Förtätning 
och omvandling är viktiga verktyg i ett täta-
re Värnamo, medan en ökad blandning av 
verksamheter, tjänster och upplåtelseformer 
innebär bättre möjligheter för  möten mellan 
människor samt ökad trygghet. Befintliga 
kvaliteter kan säkras, medan nya skapas. 
  
För att ge plats för nya invånare finns även 
ett visst behov av utbyggnad. Den utbyggnad 
som sker förläggs i strategiska lägen för att 
tillskapa god tillgänglighet till hållbara trafik-
slag.

BEFOLKNINGSUTVECKLINGENS BEHOV AV  
BOSTÄDER OCH SERVICE
Befolkningen väntas öka i Värnamo stad och kom-
munens prognoser, planer och visioner visar entydigt 
på detta. Behovet bedöms vara 1 500-2 000 nya 
bostäder och service motsvarande en befolknings-
utveckling på drygt 3 000 nya invånare.

Då planens huvudsakliga princip är att vi ska växa 
inifrån och ut, framförallt inom nuvarade tätortutbred-
ning, betyder det att nya bostäder till stor del kom-
mer att lokaliseras till befintlig bebyggelse. Principen 
om förtätning kommer att innebära ett ökat underlag 
och tryck på bland annat befintlig infrastruktur och 
service. Detta kommer att medföra kapacitetshö-
jande åtgärder på infrastruktur såsom VA-system 
och grönområden, men även att ny service såsom 
förskola och skolor måste införlivas i befintlig bebyg-
gelse.

Förtätnings- och omvandlingsprojekt innehåller ofta 
färre bostäder än rena utbyggnadsprojekt. De är 
även svåra att styra både avseende lokalisering och 
tid, då de ofta är avhängiga flera aktörer och då de 
ofta berör många allmänna intressen. 

För att uppskatta huruvida planförslaget i tillräcklig 
omfattning möjliggör för befolkningstillväxten och lite 
till, görs en uppskattning kring ett antal förslag som 
planen tar upp. 

MÖJLIG UTVECKLING
Ny stadsdel
Stadens nya stadsdel föreslås placeras mellan kust- 
till kustbanan och väg 27. Stadsdelen kommer att 
växa fram successivt och påbörjas inom planperio-
den. Den nya stadsdelen bedöms möjliggöra för  
1 000-1 500 nya bostäder när den är färdigutbyggd. 
Utöver bostäder finns plats för skola, service och 
fritidsaktiviteter. 

Bangårdsgatan
Mellan järnvägen och Bangårdgatan föreslås stads-
kärnan förtätas med ett antal kvarter. Förtätningspro-
jektet bedöms kunna påbörjas under planperioden 
med en utbyggnad av något eller några kvarter, cirka 
300 bostäder.

Silkesvägen 
Projektet är ett omvandlingsprojekt där verksamhets-
området långsiktigt föreslås omvandlas till blandad 
bebyggelse. Projektet är beroende av att verksamhe-
ter omlokaliseras och bedöms kunna inledas under 
planperioden för enstaka kvarter. Området bedöms 
även eventuellt kunna omfatta en grundskolelokali-
sering. 

Helmershus
Projektet möjliggör cirka 180 nya bostäder och en 
förskola. Helmershus ska enligt planförslaget ses 
som en del av staden och det långsiktiga målet är 
att projektet ska utgöra en stadsdel till Värnamo med 
service och bostäder. Den nya stadsdelen bedöms 
totalt rymma cirka 300 bostäder.

Byarna
Stadens byar utgörs av Alandsryd, Torp och Hjäls-
hammar. Hjälshammar har två olika bebyggelse- 
typologier och därav olika kapacitet för kompletteran-
de bebyggelse. I de tre lantliga typologierna bedöms 
komplettering med omkring 10-20 bostäder per by 
som möjlig. För den del av Hjälshammar som redan 
idag har en högre exploateringsgrad, bedöms unge-
fär det dubbla som möjligt. Totalt cirka 90 bostäder. 

Ekenhaga
Norr om befintligt bostadsområde i Ekenhaga be-
döms exploateringskapaciteten till omkring 50-100 
bostäder. 

Stadskärnan
De flesta förtätningsprojekt kommer att lokaliseras 
till stadskärnan, exempelvis kvarteret Kärleken, 
kvarteret Rudan, Myntgatan, Tre Liljor och kvarteret 
Spjutet samt Höken. Vissa av projekten har på ett 
eller annat sett redan initierats och bedöms möjliga 
att genomföra fram till 2035. Sammantaget bedöms 
dessa projekt kunna generera mellan 800 och 1 100 
nya bostäder.
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Alla förtätningsprojekt ska ske med beaktan av 
de negativa aspekter som en allt för långt dragen 
förtätning kan ge upphov till. Avvägningar ska göras i 
syfte att hitta rätt grad av förtätning för den specifika 
lokaliseringen och för Värnamo stad. Till FÖP:en har 
ett underlag tagits fram, Rätt tätt för Värnamo (2020), 
där principen analyseras utifrån Värnamo stads för-
utsättningar i syfte att vägleda kring frågan.

Bangårdsgatan
Bangårdsgatan är mycket centralt belägen och 
förtätning vid gatan kan bidra till att bättre koppla 
samman stadens två sidor och minimera de 
barriärer som järnvägen och höjdskillnaden utgör. 
Vidare blir bebyggelsen en naturlig förlängning av 
centrum. Bebyggelsen bör innefatta en blandning av 
bostäder och verksamheter, med lokaler för 
verksamheter, tjänster och service i byggnadernas 
gatuplan. För att förtätning på platsen ska vara 
möjlig krävs att rangerverksamheten utlokaliseras. 
 
Omvandling
För att staden ska kunna byggas tätare finns i vissa 
fall behov av att omvandla verksamhetsområden till 
mer hållbara, blandade stadsdelar. Centralt belägna 
verksamhetsområden, som ligger i eller i relation 
till utvecklingsstråk, utvecklas och omvandlas till 
områden med bostäder, service samt eventuellt han-
del. Dessa områden ska förses med goda hållbara 
kopplingar, såväl gällande kommunikationer som 
grönstruktur, till övriga staden. Vid omvandling ska 
hänsyn tas till befintlig bebyggelsestruktur, arkitektur 
och kulturvärden. 
 
För att omvandlingen ska vara möjlig kan omlokali-
sering av omgivningsstörande verksamheter krävas. 
Omlokaliseringen skapar plats för ny blandad be-

Övrigt 
Utöver nämnda utvecklingsprojekt möjliggör FÖP:en 
en generell förtätning och omvandling av fastigheter 
utmed de tre utpekade utvecklingsstråken. Be-
dömning av exploateringskapacitet är dock svår att 
göra. Troligtvis kommer de flesta att vara av mindre 
karaktär och exploateringsgraden lägre än vad som 
stadskärnan bedöms kunna hålla. Värt att nämna är 
möjlig förtätning av flerfamiljsbostadsområden vid 
Rörstorp/Vråen, omvandling vid Expovägen, Jönkö-
pingsvägen och kvarteret Sarven. 

Antalet bostäder i ovanstående bedömning uppgår 
till totalt cirka 3 390 bostäder inom planperioden. 
Detta bedöms vara en rimlig siffra i förhållande både 
till den förväntade befolkningstillväxten, och till kom-
munens vision, i synnerhet med tanke på svårig-
heterna i att bedöma antalet tillkommande bostäder 
genom förtätning. Bedömningen är vidare att försla-
get medger en variation och utblick för framtiden.

BLANDAD BEBYGGELSE
Förtätning
Förtätning avser bebyggelse inom nuvarande 
tätortsutbredning. Det handlar om att bebygga ytor 
med låg nyttjandegrad eller som kan användas på 
mer yteffektiva sätt. Förtätning med blandad 
bebyggelse avser bostäder och verksamheter i olika 
former som inte är transportintensiva eller störande 
för omgivningen. 
 
Värnamo stad har goda förutsättningar för en ökad 
täthet och blandning. I stadskärnan föreslås 
förtätning i högre grad än i resten av staden. Här 
lämpar sig högre, tätare blandad bebyggelse än 
resten av staden samt verksamheter i 
byggnadernas gatuplan. I stadskärnan lämpar sig 
inte förtätning med enbostadshus. 

Förtätning utanför stadskärnan bör främst ske i 
utvecklingsstråk. Förtätningen syftar till att skapa 
blandad bebyggelse i stråken, med framförallt 
bostäder, men även viss andel verksamheter, service 
och tjänster. Den ökade tätheten och blandningen 
ökar underlaget för hållbara trafikslag. Befintliga 
kvalitéer såsom grönstruktur och mötesplatser 
bibehålls i hög utsträckning. Utanför utvecklings-
stråken eftersträvas inte en lika hög täthet som i 
stråken, men viss förtätning och komplettering av 
bebyggelsen kan ske. Förtätningen utanför stråken 
avser främst bostäder. Generellt vid förtätning 
utanför stråk eftersträvas en större blandning av 
upplåtelseformer och bostadstyper. Såväl inom 
som utanför utvecklingsstråk förtätas stadens olika 
områden utifrån deras förutsättningar, nuvarande 
infrastruktur och bebyggelse. 
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byggelse. Verksamheter som inte är omgivningsstö-
rande eller ytkrävande omlokaliseras inte, utan blir 
istället del av den blandade stadsbebyggelsen. 
Omvandling är en långsiktig process och sker i 
samråd med fastighetsägare och verksamheter i 
området. I samband med att verksamheter utlokali-
seras, utvecklas området bit för bit och omvandling 
sker under en längre period. 
 
De nordöstra delarna av verksamhetsområdet kring 
Silkesvägen har god potential att omvandlas till mer 
blandad bebyggelse. Samma sak gäller för verksam-
hetsområdet kring Malmövägen-Expovägen utefter 
järnvägen, där omvandling kring Rörstorps station 
sker för att dra nytta av en station i stadsbebyggel-
se. Med omvandling tillsammans med utbyggnad av 
mark söder om järnvägen stärks underlag och ar-
betstillfällen för stadens behov och Rörstorps station 
kan nyttjas av fler.
 
Andra omvandlingsprojekt ligger inom utvecklings-
stråken.

Långsiktig bör de flesta av de centralt belägna 
verksamhetsområdena omvandlas, men för vissa 
krävs att detta sker i ett längre perspektiv. Därav 
föreslås vissa omvandlingsområden utgöra en del av 
FÖP:ens utblick 2050.

Det är av betydelse att samverkan sker mellan
kommunen och näringslivet vid förtätnings- och 
omvandlingsprojekt. 

Utbyggnad
För att Värnamo ska ha möjlighet att nå målet om 
befolkningsutveckling och för att kunna erbjuda 
olika former av boende, krävs även viss utbyggnad 

Kring Silkesvägen föreslås omvandling till blandad bebyggelse. 

och ny bebyggelse i stadens omland. En huvudsak-
lig utbyggnadsriktning pekas ut i fördjupningen av 
översiktsplanen. Vidare finns två mindre utbyggnads-
riktningar. I nordväst kring Ekenhaga, som föreslås 
utvecklas framförallt norrut med blandad bebyggelse. 
Viss utbyggnad föreslås även i sydväst. Utbyggna-
den här blir i första hand utmed väg 27:s södra del, 
en utbyggnad av industriområdet, men även viss 
komplettering av bostäder vid Sörsjöns norra strand.
 
Utbyggnadsriktning öster (ny stadsdel)
Utbyggnad österut sker i flera steg. Mellan Kust- till 
kustbanan och väg 27, på båda sidor av 
Malmövägen, föreslås en ny stadsdel växa fram. 
Utvecklingen kring och söder om Rörstorps station 
bör ske före andra utbyggnadsriktningar i staden. 
Den blir då ett tidigt steg i den eventuella utbygg-
naden av staden öster om E4, som sker i samband 
med byggnation av den planerade nya stambanan 
och tågstationen. I den nya stadsdelen ges plats för 
bostäder, grundskola, fritidsanläggningar och en viss 
andel verksamheter i strategiska lägen i byggnader-
nas bottenplan.  
 
Stadsdelen ska gestaltas utifrån ett fokus på 
hållbara trafikslag, med blandad bebyggelse. 
Bebyggelsen ska komma så nära järnvägen som 
möjligt för att koppla samman de båda sidorna om 
järnvägen. Rörstorps station ska bli en trygg och le-
vande plats, med såväl verksamheter som bostäder 
och service. Exploateringsgraden längs med järnväg 
och vägar blir högre i syfte att skapa attraktiva och 
trygga livsmiljöer. Bebyggelsen syftar även till att 
minska bullernivån i området. I de sydvästra delarna 
av området blir exploateringsgraden lägre, med 
större tyngd på bostäder. De östra delarna ges 
högre exploateringsgrad och fritidsanläggningar 
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lokaliseras i anslutning till stationen. Parkerings-
platser och grönytor ska samnyttjas. Vidare ska en 
pendlingsparkeringsfunktion tillskapas. Grönstruk-
turen behöver beaktas i området, speciellt Lagans 
strandområde samt koloniområde, grönområdet 
utmed E4 och jordbruksmark i sydväst. I nordväst 
ska mark avsättas för dagvattenhantering.
 
Utmed östra sida av E4, från järnvägen i söder och 
upp mot Växjövägen, sker under planperioden en 
utbyggnad av verksamhetsområde. För de norra 
delarna ska stadens östra utbyggnadsriktning 
beaktas och verksamhetsområdet i dessa delar 
ska i ett långsiktigt perspektiv vara förenligt med 
blandad bebyggelse.
 
Bebyggelsen öster om E4, kring ny station, blir 
blandad med bostäder och verksamheter. Denna 
utveckling är beroende av byggnation av ny extern 
järnväg och tågstation. 
 
Sekundärt utvecklingsstråk 
Området utmed sjön Vidösterns västra strand är en 
attraktiv boendeplats. Både kommunala och privata 
planer pågår i området och har pågått under en läng-
re tid. Det är kommunens mål att styra utvecklingen 
til att denna i framtiden ska utgöra en stadsdel till 
Värnamo. För att ge pågående utveckling ett tydliga-
re sammanhang med staden och styra utvecklingen 
mot en hållbar utveckling i tätortens rand, betecknas 
området som ett sekundärt utvecklingsstråk. I fram-
tiden kan stråket antingen kopplas samman med en 
västlig eller nordlig koppling till staden. 

Utvecklingen kring Helmershus ska redan idag ses 
som en del av staden och den byggnation som 
kommer att ske här ska vara blandad och möjliggöra 
olika boendeformer samt viss service. Kartan visar bebyggelseutveckling i Värnamo stad med omland. 

Förtätning är framförallt förlagd till utvecklingsstråk, visade i rött. 
Streckade linjer representerar utbyggnad, förlagt till utblick 2050.

Förtätning

Omvandling
Omvandling, utblick 2050 

Utbyggnad
Utbyggnad, utblick 2050

Bystruktur
Tätare bystruktur
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Utvecklingsstråkets koppling till staden är viktig och 
då bebyggelsen bedöms finnas inom cykelavstånd 
från staden ska cykelvägen på den före detta banval-
len beaktas i vidare planering, i syfte att utgöra det 
mest naturliga trafikvalet vid resor till Värnamo. Om-
rådet ner mot Åminne har sedan en tid varit utbyggt 
med kommunalt vatten och avlopp, vilket motiverar 
en vidare utbyggnad.  

Förutom redan detaljplanelagda områden vid Hel-
mershus finns även flera mindre bebyggelsegrupper 
söderut. Även dessa utgör en del av det sekundära 
stråket, då det är viktigt att dessa ges ett samman-
hang till utvecklingen i Helmershus. Vid Örtebro 
och vid Helmershus föreslås bebyggelsen komma 
närmre strandlinjen, för att öka tillgängligheten till 
stranden. 

Bebyggelse i omlandet
Värnamo stads utveckling berör även stadens 
omland. Omlandet, omkring tre kilometer från 
tätortsgränsen, är starkt påverkat av Värnamo 
stads utveckling. Avståndet är satt i kommunens 
kommunomfattande översiktsplan, vilket medför att 
omlandet inte sammanfaller med fördjupningen av 
översiktsplanens avgränsning. Stadens påverkan 
bedöms sträcka sig något längre. 

Byutveckling
Utanför Värnamo stads nuvarande tätortutbredning, 
föreslås två slags bebyggelseutveckling. För befint-
liga områden med bystruktur: Alandsryd, Torp och 
delar av Hjälshammar sker småskalig komplettering 
av nuvarande bebyggelse. Kompletteringar sker i 
enlighet med nuvarande bystruktur och efter rådan-
de landskapsliga förutsättningar. Då bevarandevär-
det för jord- och skogsbruksmark är högt, krävs att 

utvecklingen är förenlig med jord- och skogsbruksnä-
ring i aktuellt område.
 
Utmed både Vidösterns östra och västra strand, 
inom avgränsade områden, föreslås även bebyggel-
seutveckling tillkomma och utvecklas av mer samlad 
och tät karaktär. 
 
Fritidshus
Storleken på fritidshus inom området för planförsla-
get föreslås begränsas till 80 kvadratmeter. Detta för 
att kommunen ska kunna försäkra sig om att fritids-
hus inte används som bostadshus. Byggnader över 
80 kvadratmeter räknas som åretruntboende. 
 
Bostäder för alla
En ökad blandning av bostadsbeståndet i staden 
har många nyttor. Då bostadsbehovet ser olika ut för 
olika grupper samt i olika skeden i livet, ska det i 
Värnamo stad finnas bostäder som passar allas 
behov. En större blandning av upplåtelseformer och 
bostadstyper skapar förutsättningar för en mer 
socialt blandad och integrerad stad. Samtidigt kan 
sociala skillnader förstärkas om förtätningen inte 
sker i linje med respektive områdes specifika 
behov. Åtgärder behöver därmed vidtas för att 
sociala skillnader inte ska förstärkas vid förtätning. 
Vråen, Rörstorp, kvarteret Doktorn och delar av 
kvarteret Kärleken är områden med en större andel 
socioekonomiskt utsatta. För att, i den mån det går, 
motverka gentrifiering (standard- och hyreshöjning 
som kan innebära att boende inte har råd att bo 
kvar) krävs att förtätningen sker varsamt. Åtgärder 
behöver vidtas för att sociala skillnader inte ska 
förstärkas vid förtätning. Nämnda områden bör 
förtätas med mindre lägenhetshus och parhus såväl 
som radhus. Enbart förtätning kan inte lösa problem 

med segregation. Det krävs även mjuka/sociala 
åtgärder. Förtätningen kan dock minska den fysiska 
upplevelsen av segregation samt skapa bättre 
förutsättningar för de mjuka åtgärderna.
 
Småhusområden som Amerika och Ekenhaga, som 
är belägna i tätortens ytterkanter, har en hög andel 
socioekonomiskt starka invånare och är samtidigt 
mycket homogena områden. Här kan förtätning inne-
bära en större social blandning och ett större under-
lag för hållbara trafikslag. I småhusområden lämpar 
sig förtätning med flerbostadshus.

Tätortens utbredning, planförslagets avgränsning samt omland 
inom ett ungefärligt avstånd om tre kilometer från tätortsgräns.
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finnas i stadskärnan och därmed är det av vikt att 
verksamheter som uppkommer i områden som 
Rörstorps station, Silkesvägen och den potentiella 
nya stadsdelen öster om E4 inte sker i en mängd 
som kan utarma stadskärnan. I strategiska noder, 
exempelvis kring Rörstorps station och Värnamo 
station, premieras verksamheter om service- och 
tjänstenäringar.
 
Volymhandel
De områden för handel som idag finns i externa 
lägen, exempelvis Bredasten och Högalund, ska 
utvecklas och bevaras. Även delar av Hornaryds 
verksamhetsområde samt ett litet område vid Mar-
gretelund utvecklas för mindre störande verksamhe-
ter, men även för lämpade handelsverksamheter. 

Även de halvexterna handelsområdena som idag 
finns inom tätortsutbredningen, exempelvis Söder- 
port, ska finnas kvar men vidareutvecklas och förtä-
tas i syfte att i större grad utgöra en blandad bebyg-
gelse.

Norr om Högalund, utmed E4:s östra sida, föreslås 
ett nytt område för mindre störande verksamheter 
och handelsetableringar. Vid utbyggnad av detta om-
råde ska beaktas att befintliga verksamheter i stads-
kärnan inte påverkas negativt av nya etableringar 
samt att tillgängligheten till området är god även för 
den del av befolkningen som inte är bilburen. 
 

Goda boendemiljöer
I den täta staden blir tillgången till friyta av stor vikt. 
Vid exploatering i stråk krävs att en hög täthet 
balanseras med friytor. Friyta och offentliga miljöer 
fyller olika funktioner. Friyta är direkt kopplad till 
bebyggelsen på respektive fastighet eller kvarter. 
Offentliga miljöer utanför utvecklingsstråken blir 
viktiga att upprätthålla i de fall offentliga miljöer inom 
utvecklingsstråken behöver exploateras för en ökad 
täthet. 
 
NÄRINGSLIV, HANDEL OCH SERVICE
Värnamo stad ska förbli attraktiv för såväl 
företagsetablering som handel. För att detta ska vara 
möjligt krävs bland annat att stadskärnan förstärks 
och utvecklas, medan omgivningsstörande 
verksamheter, som placeras i externa verksamhets-
områden, kan gynnas av den klustring som uppstår 
där.
 
Verksamhetsområden
Då en blandad bebyggelse samt förtätning eftersträ-
vas, krävs att vissa av de centralt belägna verksam-
hetsområdena omvandlas. Områden som är mer 
externt belägna, exempelvis Vitarör, Bredasten och 
Margretelund, kommer att fungera som 
verksamhetsområden även i fortsättningen. 

Det finns behov av fler ytor för verksamheter i 
staden, varför kommunen avser att anlägga 
verksamhetsområde norr om Högalund, öster om 
E4. Den verksamhetsbebyggelse som sker i området 
ska vara förenlig med framtida stadsbebyggelse i 
utvecklingsstråket och den eventuella etableringen 
av ny stambana och järnvägsstation. I framtiden ska 
delar av området kunna förtätas med mer blandad 
bebyggelse. Förutom detta verksamhetsområde 

föreslås Vitarör och Sörsjö verksamhetsområden att 
utvecklas under planperioden. 
 
Handel
För att Värnamobor såväl som boende i kring-
liggande kommuner ska fortsätta att se Värnamo 
stad som en attraktiv stadskärna, behöver nya 
handelsetableringar koncentreras till stadens 
centrala delar, i samband med förtätning. 
Tyngdpunkten ska ligga på stadskärnan, som ska 
stärkas och göras mer konkurrenskraftig mot 
existerande externhandel. Här ska även finnas goda 
möjligheter till tjänster och service, som blir mer och 
mer viktiga i dagens samhälle. Handel sker i allt 
högre grad på internet, vilket innebär att stadskärnan 
och centrum behöver se en ökad andel service- och 
tjänstebaserade verksamheter för att vara attraktiv 
även i framtiden. Restauranger, kaféer och tjänster 
spelar en allt större roll i dagens samhälle, vilket blir 
tydligt även i Värnamo stad. Sällansköps- och 
dagligvaruhandel har dock fortsatt en viktig roll i 
stadskärnan. Eftersom blandad bebyggelse sker 
över stora delar av staden, främst i utvecklings-
stråken, kan viss handel även förekomma på fler 
platser, exempelvis vid Malmövägen, där Söderport 
och Kärnan är lokaliserade, samt även till viss del i 
stadsdelar med tätare och mer blandad bebyggelse.  
 
Verksamheter i blandad bebyggelse
Verksamheter i den blandade staden avser icke 
omgivningsstörande verksamheter som handel, 
tjänster och service. Verksamheterna bör inte vara 
transportintensiva. Vid förtätning av stadskärnan bör 
möjligheter finnas till verksamheter i byggnadernas 
gatuplan. Genom att gatuplan görs högre än övriga 
våningar möjliggörs tillskapande av verksamheter. 
Den högsta koncentrationen av verksamheter ska 
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Kartan visar olika typer av verksamhetsområden i Värnamo stad. Mer centralt 
belägna verksamhetsområden föreslås omvandlas till blandad bebyggelse. Kartan 
visar även lämpliga lägen för tankställen med fokus på fossilfria bränslen samt 
laddinfrastruktur. 

Lämplig lokalisering för 
fossilfritt tankställe. 

Område för mindre  
störande verksamheter 
med inslag av handel.

Område för mindre  
störande verksamheter

Område för störande och 
miljöfarliga verksamheter.

Område som föreslås 
långsiktigt omvandlas till 
blandad bebyggelse.

Område som föreslås 
omvandlas till blandad be-
byggelse, utblick 2050.

Kontorslokaler
Kontorslokaler bör främst lokaliseras till stadskärnan 
samt till stadens kommunikationsnoder. En högre 
täthet av kontorslokaler i de centrala delarna av 
staden, innebär potential för kunskapsutbyte och 
möjlighet till resursdelning samt fler människor i 
rörelse som kan nyttja dess verksamheter och 
tjänster. Även i utvecklingsstråk kan viss 
kontorsverksamhet lokaliseras, men den främsta 
verksamheten bör finnas i stadskärnan och i
kommunikationsnoder. 

Lokalisering av hållbara tankställen
Det pågår en snabb utveckling av nya bränslen 
som biogas och vätgas. För att möta nya behov för 
både personbilar och tunga fordon, finns behov av 
att omdana befintliga tankställen och lokalisera nya 
tankställen. Även laddning av eldrivna fordon kom-
mer sannolikt utvecklas starkt. För att intressenter 
för detta ska kunna utveckla sin verksamhet pekar 
planen ut fyra ungefärliga lokaliseringar, där kommu-
nen ställer sig bakom etablering av tankställen för 
förnyelsebara bränslen. Bland annat ska följande frå-
geställningar ligga till grund för etablering av dessa 
verksamheter:

• Logistisk fördelaktig lokalisering, då det skulle 
kunna gynna en överflyttning från fossilbaserade 
drivmedel.

• Möjlighet att samlokalisera med befintlig tanksta-
tion eller logistikverksamhet.

• Eventuella risker som hanteringen av de nya 
bränslen för med sig för omgivningen.
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Ställningstaganden
Bebyggelseutveckling

Ställningstaganden i
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035

Förtätning, omvandling och utbyggnad
Förtätning i staden ska medverka till att skapa 
en blandning av bostadstyper, vilket bland annat 
kommer att bidra till mer integration, jämställdhet 
och jämlikhet.

Förtätning förläggs i första hand i stadens 
utvecklingsstråk. Vid förtätning och omvandling 
i utvecklingsstråk, bör exploateringsgraden på 
tillkommande bebyggelse vara högre än nuvaran-
de bebyggelse. 

Kommunen ska verka för att rangerverksamheten 
utlokaliseras för att frigöra området för förtätning 
med blandad bebyggelse vid Bangårdsgatan.

Verksamhetsområdet vid Silkesvägens nordöstra 
delar och området kring Rörstorps station om-
vandlas till blandad bebyggelse genom att kom-
munen verkar för att omlokalisera verksamheter.

Söder om Kust- till kustbanan, öster och väster 
om Malmövägen, lokaliseras stadens nya stads-
del med plats för bostäder, verksamheter, service 
och fritidsanläggningar. 
 
Utbyggnad av staden sker i förlängningen av 
utvecklingsstråk. Utbyggnad österut sker när 
kommunen kan försäkra sig om att 
anläggande av ny stambana sker. 

Alandsryd, Torp och delar av Hjälshammar ska 
behålla sin bystruktur och landsbygdskaraktär 
genom begränsad komplettering med småskalig 
bebyggelse.
 
Utmed Vidöstern västra strand pekas ett sekun-
därt utvecklingsstråk ut. Utvecklingen vid Hel-
mershus ska ses som en del av Värnamo stad 
med en högre täthet och blandad bebyggelse. 

Utvecklingen inom stråket ska beakta: befintlig 
bebyggelse, närhet till infrastruktur som bidrar till 
och möjliggör hållbart resande, platsens fortsatta 
tillgänglighet till strandlinjen samt de landskaps-
mässiga förhållandena på platsen. 

Storleken på fritidshus inom området för 
planförslaget begränsas till 80 kvm.

Näringsliv, handel och service
Vid utbyggnad, omvandling och förtätning utanför 
stadskärnan bör tillkommande verksamheter i den 
blandade bebyggelsen ske i en omfattning och 
typ som inte utarmar stadskärnan. Verksam-
heterna ska syfta till att levandegöra området, inte 
ersätta stadskärnan. 
 
Vid utveckling av verksamhetsområden bör 
exploateringsgraden hållas till runt 0,5.
 
Kommunen ska i samverkan med näringslivet 
verka för att centralt belägna verksamheter som 
inte är förenliga med blandad bebyggelse om-
lokaliseras inom planområdet till ett av stadens 
verksamhetsområden.  

Kommunen ska ta fram en strategi för att hantera 
omvandling av centralt belägna verksamhetsom-
råden som kommer innebära att vissa verksam-
heter långsiktigt kommer att behöva utlokaliseras. 
Strategin ska vara långsiktig och peka på hur 
kommunen ska verka för utvecklingen och peka 
ut ansvar. 

3.1.1 Ställningstaganden ”Attraktiv & hållbar bebyggelseutveckling” 
 (sidorna 28-31)  
- Planering
- Bebyggelseutveckling i tätorten
- Bebyggelseutveckling för landsbygden

6.3.1 Ställningstaganden ”Plats för och näring till näringslivet”  
(sidan 130)
- Tillverksnings-, kunskaps- och tjänstenäringar
- Handel

Besöksnäring
Värnamo stads besöksnäring stärks genom att 
stadens besöksintensiva målpunkter tydligare knyts 
samman med hållbara trafikslag. Natur- och frilufts-
områden som Borgen, Apladalen och Prostsjön 
tillgängliggörs med gång-, cykel- och kollektivtrafik 
för boende i hela staden. Ett större fokus på hållbara 
trafikslag innebär att fler har möjlighet att besöka 
platserna. Även målpunkter som Gummifabriken, 
Vandalorum och Bruno Mathsson center ska lätt 
kunna nås med hållbara trafikslag.
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Arkitektur, kultur och
kulturmiljövärden

ARKITEKTUR
I stadsbyggnadsvisionen för Värnamo stad 
formuleras fem stadsbyggnadsprinciper. Dessa är 
”Blandad stad”, ”Tätt och sammanhållet”, ”Attraktiva 
mötesplatser”, ”Grön-blå stad” och ”Hållbart resan-
de”. Principerna fungerar som vägledning i utveck-
ling av Värnamo stad och hanterar utformningen av 
stadens fysiska miljöer, såväl byggnader som 
utrymmet mellan dem. Arkitektur är formandet av 
hela den byggda miljön, bebyggelse, stadsrum och 
parker, och är en viktig del av Värnamo stad och 
dess identitet. I staden finns en stor blandning av 
arkitektoniska uttryck, typologier och kvarters-
strukturer. Småhusområden som Östermalm och 
Amerika samsas med mer storskaliga områden som 
Vråen, Kvarteret Doktorn och Rörstorp. Nybyggda 
kvarter som Städet och Bautastenen angränsar 
till såväl sekelskiftesbebyggelse som byggnader i 
funktionalistisk stil. Fasadmaterial och gatubredder 
vittnar om olika ideal och epoker staden upplevt 
och formats av. Kort sagt är blandningen av uttryck, 
material och karaktärer vad som definierar Värnamo 
stads arkitektur. 
 
Att låta staden och dess uttryck utvecklas innebär 
inte att dess identitet eller berättelse försvinner. 

Värnamos kulturella arv ska förvaltas för att 
kunna nyttjas och uppskattas av nuvarande 
såväl som framtida invånare. Att utgå ifrån 
stadens historia, kultur och karaktär innebär 
att stadens identitet bevaras och stärks. 
Värnamo stads bebyggelseidentitet ska 
utvecklas genom att arkitekturen ges en  
tydlig roll i stadens utveckling. 

Genom kloka övervägningar kan identiteten 
bibehållas och till och med förstärkas när staden 
utvecklas. Ett bra exempel på hur vi tar vara på 
existerande värden när staden utvecklas är 
Gummifabriken. Under 1900-talet var fabriken en 
viktig arbetsplats för många av stadens invånare. 
Med tiden har dess funktion som fabrik försvunnit, 
men byggnadens läge, karaktär och historia finns 
kvar. Gummifabriken är idag en kulturell nod i 
staden, en mötesplats för såväl privata som 
offentliga sammankomster och ett centrum för 
kunskapsgenerering och innovation. Byggnaden har 
behållit sin karaktär som fabriksbyggnad när dess 

användning utvecklats för att passa samtidens behov 
och nyttja dess läge. Genom att nyttja nuvarande 
strukturer, inspireras av dem och använda dem på 
nya sätt kan stadens identitet bibehållas och stärkas 
när den utvecklas. Detta ger mervärde och 
attraktionskraft för medborgares välmående såväl 
som för besöksnäringen. 
 
Samtidigt är områdeskaraktär identitetsskapande på 
stadsdelsnivå. Att vid gestaltning inspireras av 
närliggande bebyggelse, såväl material som form, 
stärker områdets karaktär och bibehåller dess 
identitet. Att skapa enhetlighet bidrar till trivsamma 
miljöer som besökare vill värna om. Våningsantal 
och byggnadsvolym blir ett sätt att skapa nya uttryck 
och variation i områden som har en stark identitet, 
medan karaktären samtidigt bibehålls genom 
materialval. Genom goda avvägningar kan dock 
blandning av uttryck, även på en områdesnivå, stär-
ka platsens identitet. 
 
Arkitekturpolicy
Värnamo kommun saknar idag arkitekturpolicy som 
formulerar lokal arkitekturpolitik. Behovet finns för en 
tydlig uttalad vilja att främja god arkitektur och stärka 
stadens attraktivitet. Arkitektur, form och design bör 
syfta till att bidra till ett mer hållbart samhälle, där 
såväl bebyggelse som offentliga miljöer utformas för 
att vara inkluderande för stadens invånare samt i 
syfte att bidra till stadens ekologiska hållbarhet. 
 
Syftet med en arkitekturpolicy är att formulera de 
värden arkitekturen i staden ska bidra till och att 
formulera frågor som fungerar som verktyg för 
planering och genomförande. Vidare syftar den till att 
formulera strategier för hur kommunen ska arbeta, 
vilka verktyg kommunen har att nyttja och hur 

Gummifabrikens industrikaraktär har bibehållits när byggnaden har 
utvecklats och försetts med nya funktioner.
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kommunen kan påverka genom sin arbetsprocess. 
Arkitektur såväl som väl utformade livsmiljöer kan 
bidra till ett mer hållbart samhälle, där fler människor 
trivs och mår bra. Genom en arkitekturpolicy kan 
kommunen tydligare skapa en enhetlig bild kring hur 
dess verksamhet arbetar och öka möjligheterna för 
kommunala organisationer att arbeta i en samlad 
riktning.
 
Gestaltade livsmiljöer
Staden består av mer än bara bebyggelse. Mellan-
rummen mellan byggnaderna, exempelvis gator 
och torg, är viktiga platser för människor att mötas. 
Stadens gator och torg ska utformas med män- 
niskan i fokus. Gator och torg som görs attraktiva 
för människor att röra sig och vistas på upplevs ofta 
tryggare, då fler människor finns i rörelse på platsen. 
Centrala gator och torg kopplar väl an till verksam-
heter och har fler människor i rörelse än mer perifera 
gator och torg, som även de behöver vara trygga 
och säkra. 

Stadens gestaltade livsmiljöer utgör både grönytor, 
torg och gaturum som ska kunna nyttjas av och 
vara attraktiva för såväl olika åldersgrupper som 
socioekonomiska och etniska grupper, vilket innebär 
potential till fler möten grupper emellan. Mötesplatser 
och livsmiljöer utformas eller utvecklas för att bli mer 
attraktiva och välanvända under många av dygnets 
timmar.
 
Den täta, sammanhållna och blandade staden ger 
människor möjlighet att nyttja fler av stadens 
offentliga platser. Det innebär samtidigt ett större 
behov av väl utformade, trygga, mångsidiga och 
tillgängliga mötesplatser och livsmiljöer med god 
tillgång till kollektivtrafik samt goda möjligheter för 

gång- och cykelresor till och från platsen. Befintliga 
mötesplatser i mer segregerade områden utvecklas 
för att bli mer attraktiva för hela staden, vilket även 
innebär möjligheter till fler möten mellan olika 
grupper. I samband med förtätning och omvand-
ling skapas nya, trygga och mångsidiga livsmiljöer. 
Stadens miljöer bör gestaltas för att vara inbjudande 
och tillgängliga för alla. Kommunen ställer sig positiv 
till att involvera medborgaren/användaren av platsen 
vid utveckling av stadens mötesplatser, för att bidra 
till en mer inkluderande stadsutveckling och för att 
stadens gestaltade livsrum ska utformas såväl med 
dess invånare i åtanke som av dem. Platsens iden-
titet och historia kan därmed tydligare fångas upp i 
dess utformning.
 
KULTUR
Tillgång till kultur
Stadens kulturella noder är av stor vikt för dess 
livsmiljöer och attraktivitet. Gummifabriken, 
Vandalorum och Apladalen bidrar alla med 
varierat innehåll och användning samt tillför flera 
viktiga kulturella värden till staden. Vandalorums roll 
som regionalt centrum för konst och designkultur 
stärks successivt, medan det nya stadsbiblioteket i 
Gummifabriken har inneburit en centralisering av och 
ett rejält uppsving för Värnamo stads biblioteks-
verksamhet. 
 
Det är av vikt att stadens kulturella byggnader och 
platser är tillgängliga och väl kopplade till stadens 
huvudstråk. I och med att Apladalens entré 
utvecklas, får parken en tydligare ingång och 
koppling mot staden. Apladalen bör vidareutvecklas 
till en naturlig plats för lokal historia för Värnamo och 
Värnamo kommun såväl som för sydvästra Småland. 

Konst i staden 
Konsten i staden speglar kulturen i samhället och 
dess människor samt blir en viktig del i ett områdes 
identitet. I samband med ny bebyggelse, förtätning, 
och omvandling av verksamhetsområden till mer 
blandad bebyggelse, bör kommunen i ett tidigt skede 
verka för att införa tillfälliga såväl som permanenta 
konstverk samt platser för aktivitet som riktar sig till 
en bred målgrupp. Detta i syfte att i ett tidigt skede 
aktivera platsen och skapa rörelse i området. Syftet 
är att berika stadens offentliga miljöer med kvalitativt 
innehåll och förstärka attraktiviteten för befintliga 
såväl som planerade nya mötesplatser och 
rörelseleder. Värnamo kommun tillämpar enpro-
centsregeln, vilket innebär att en procent av budge-
ten vid all ny-, om- och tillbyggnad går till konst. 
 

Apladalens nya entré ger parken en tydligare koppling mot staden.
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Konstprojektet Bänkarnas stad syftar till att förstärka 
Värnamos identitet som design-, konst- och möbel-
stad. Utmed Laganstråket placeras konstnärligt 
utformade, hållbara och inkluderande bänkar. Miljön 
längs med Laganstråket blir mer attraktiv och konst-
närligt utformad. Samtidigt skapas bättre förutsätt-
ningar för friluftsliv utmed promenadrundan, som 
även ska knytas ihop med promenaden till Vandalo-
rum.

Kulturmiljövärden
Kulturmiljöer och kulturarv utgör en viktig resurs. Den 
visar på en kontinuitet och ger en känsla av tillhörig-
het och samband för alla människor. Det ger värde-
fulla perspektiv och förståelse för samhällsutveck-
lingen och är även en viktig resurs för stads- och 
bebyggelseutveckling, rekreation, friluftsliv, turism- 
och besöksnäring.

Kulturmiljöerna i Värnamo stad med omland har en 
stor spännvidd, belägen i en gammal kulturbygd som 
är rik på fornlämningar och kulturhistoriska lämning-
ar. De äldsta spåren utgörs av boplatser och gravar 
från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. På 
landsbygden finns även välbevarade äldre strukturer 
av byar, byggnader och vägar med rötter i det äldre 
agrara kulturlandskapet. Här finns ett välbevarat 
kulturlandskap med hag- och odlingsmark samt 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer och 
kommunikationsleder. 

Kontinuiteten i stadsbilden visas genom bevarade 
byggnader och bebyggelsemiljöer från 1800-talets 
handels- och järnvägsorter, tingsplatser och 
sockencentra. Här finns även ett kulturarv med 
trafikstrukturer, byggnader och kvarter i modernistisk 
och funktionalistisk stil med en hög kulturhistorisk 

och arkitektonisk kvalité. 

Kulturmiljön och kulturarvet tillhör alla. Det är 
därför viktigt att skydda, vårda, informera och stärka 
tillgängligheten till våra kulturmiljöer, så att nutida 
och kommande generationer kan förstå och uppleva 
det historiska kulturarvet. Vi har alltså alla ett 
gemensamt ansvar för kulturmiljön, att bevara och 
informera till kommande generationer.

Under 2017 tog kommunen fram Plan för kulturmiljön 
i Värnamo kommun, som bland annat syftar till att 
användas som stöd i frågor om kulturmiljöer, fast-
ställa strategier för att bevara, utveckla och förmedla 
kulturmiljön. Kommunen har möjlighet att definiera 
vissa områden som särskilt värdefulla kulturmiljöer 
ur ett lokalt perspektiv. Inom dessa kulturmiljöer finns 
även så kallade värdekärnor utpekade, som särskilt 
illustrerar områdets kulturhistoriska innehåll. För 
kulturmiljöer ska kulturhistoriska värden beaktas vid 
detaljplanering och bygglovsprövning.

Värdefulla kulturmiljöer
Följande miljöer anses ha ett särskilt kulturhistoriskt 
värde. Vid planläggning är det av vikt att områdets 
karaktär, skala, struktur eller bebyggelse tas i 
beaktning. I samband med planläggning bör dock 
antikvarisk kompetens kontaktas, oavsett om 
planområdet är beläget i något av dessa områden 
eller i resten av staden. Områdena illustreras i kartan 
på nästa sida. Ytterligare information om områdenas 
värdebeskrivning finns i Värt att värna (2000). 

1. Törnskatevägen
Villabebyggelsen kring Törnskatevägen uppkom sent 
1970-tal enligt ett program som Atrio arkitektkontor 
utvecklat. Alla byggnader är gestaltade av Stig Axell 

vid Atrio. Husen är grupperade kring huvudgatan. 
Den originella planstrukturen är bevarandevärd. 
 
2. Svartkråkevägen
Bebyggelsen kring Svartkråkevägen planlades 1979 
och uppfördes omkring 1980 av Anjo Byggnads med 
enhetlig bebyggelse i tre olika hustyper. 
Bebyggelsen är uppförd med 1970-talets energikris i 
minnet, vilket tagit sig uttryck i byggnadernas 
utformning. Kvarteren representerar intensiv 
utbyggnad av bostäder från 1970-talets slut i det 
nyetablerade området Vråen. Ur bebyggelse-
mönster- och plansynpunkt är småhusbebyggelsen 
kring Svartkråkevägen bevarandevärd. 
 
3. Vråens centrum 
Stadsdelen Vråen omfattar en blandad bebyggelse, 
uppförd och utbyggd under 1970-talet. Vid Vråens 
centrum finns byggnader med kulturhistoriska 
värden. Mariakyrkan är skyddad enligt kulturmiljö-
lagen, medan övrig bebyggelse kring torget är 
gestaltad av Atrio arkitekter 1976. Bebyggelsen är 
enhetlig och knyter an till Mariakyrkans församlings-
lokaler. Planstrukturen och bebyggelsemönstret är 
viktiga att bevara i sin helhet.
 
4. Kvarteren Hammaren och Malmen 
Flerbostadskvarteren Hammaren och Malmen är 
uppförda under 1950-talet, ritade av Erik och Henry 
Andersson i Helsingborg. Planstrukturen och bebyg-
gelsemönstret är viktiga att bevara i sin helhet. 
 
5. Norra kyrkogården
Den norra begravningsplatsen anlades 1905, på 
mark som då var belägen utanför samhället. 
Begravningsplatsen har under 1900-talets andra 
hälft utvidgats ett flertal gånger, där varje utvidgning 

321



U
TV

EC
KL

IN
G

ST
EM

AN

38

Värdefulla kulturmiljöer 
inom tätorten

Värdefulla kulturmiljöer 
i ytterområdet

har sin speciella karaktär. I området finns den så 
kallade Kaplansbostaden och prästgården. Byggna-
den skyddas enligt kulturmiljölagen. Byggnader på 
kyrktomter och begravningsplatser som är uppförda 
för Svenska kyrkan före 1940 får inte ändras på ett 
väsentligt sätt utan tillstånd från länsstyrelsen.   

6. Enehagsområdet
Enehagsområdet är ett sammanhållet institutions-
område med ett flertal av stadens skolor inom olika 
stadier. Finnvedens gymnasium intar en arkitektonisk 
särställning i området. De kulturhistoriska värdena i 
området är framförallt knutna till de enskilda byggna-
dernas gestaltning. 
 
7. Blomstervägen
Den första storskaliga exploateringen i området 
Rörstorp skedde kring Blomstervägen omkring 1960. 
De norra delarna av området domineras av något 
yngre byggnader från 1970-talet. Flera arkitekter och 
husföretag låg bakom gestaltningen av småhus-
bebyggelsen kring Blomstervägen, exempelvis 
Ludvig Seda, Bertil Carlsson och Myresjöhus. 
Bebyggelsen är relativt enhetlig, med ett grenverk av 
sidogator på bägge sidor av Blomstervägen. 
Området ses som intressant ur såväl plan- som 
bebyggelsesynpunkt. 
 
8. Östermalm
Bebyggelsen i området är ett uttryck för stadens 
tillväxt under 1900-talet fram till 1970-talet, där 
småhusbebyggelse ofta eftersträvades i de yttre 
områdena. Områdets planstruktur och bebyggelse-
mönster är i delar traditionell rutnätsplan samt i 
söder mer sentida, organiskt svängda former. 
Bostadshusen är fristående, oftast för en till tre 
familjer. Planstruktur och bebyggelsemönster är 

Kartan visar värdefulla kulturmiljöer i och kring Värnamo stad. Kulturmiljöer i tätorten innefattar främst bebyggelse, 
medan kulturmiljöer i ytterområdet framförallt innefattar fornlämningar och agrara kulturlandskap. 
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viktiga att bevara i sin helhet. De flesta byggnader 
saknar kulturhistoriskt värde. 
 
9. Apladalen
Apladalen är ett välkänt friluftsmuseum. Byggnader 
som flyttats från sitt ursprungliga sammanhang förlo-
rar alltid en del av sitt kulturhistoriska värde, men 
sammantaget är Apladalen ett kulturhistoriskt 
värdefullt friluftsmuseum. Sedan 1920-talet har 
Apladalen varit friluftsmuseum. Området är en viktig 
plats för lokal historia för Värnamo och Värnamo 
kommun i första hand, men även för sydvästra 
Småland. Den öppna naturen, den äldre bebyg-
gelsen med deras fria läge samt övriga anläggningar 
i naturen är betydelsefulla karaktärsdrag för det kul-
turhistoriska värdet. Området klassas som känsligt 
och särskilda insatser kommer krävas. Bebyggelse-
miljön tål inga större förändringar som avviker från 
den museala karaktären. 
 
10. Karlsdal
I området finns även ett antal byggnader med 
kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen är låg, en till två 
och en halv våningars höjd. Planstrukturen utgår från 
ett mindre rutnät i norr och en mer organisk struktur 
i söder, som följer järnvägen och Lagans svängda 
former. Relationen mellan bebyggelsen och grön-
strukturen i området är ett för det kulturhistoriska 
värdet betydelsefullt karaktärsdrag. Planstruktur och 
bebyggelsemönster är viktiga att bevara i sin helhet. 
 
11. Mosslegatan
Bebyggelsen längs Mosslegatan etablerades innan 
området tillfördes staden, i huvudsak från 1920-talet 
och framåt. Området består främst av villor och 
mindre flerbostadshus, i en och en halv till två 
våningar. Värden är i huvudsak knutna till strukturen 

och volymerna i den kvarvarande bostads-
bebyggelsen från 1920-1940-talen. 
 
12. Mosslelund
Mosslelund är ett sammanhållet och enhetligt 
planerat område med villor och parhus, ritat av 
arkitekt Tomas Svensson för Atrio arkitektkontor i 
Jönköping 1972. I området finns torgliknande 
platsbildningar. Kulturhistoriska värden finns då 
området är ett exempel på områdesbebyggelse 
från 1960- och 1970-tal. Hänsyn ska tas till skalan 
på bebyggelsen samt struktur. 
 
13. Småstugeområdet söder om Halmstadsvägen 
Särskild hänsyn ska tas till struktur, plan och 
bebyggelseskala i området. Hänsyn ska även tas till 
skalan på den småskaliga industrimiljön i väst.

14. Klevaliden
Längs Klevaliden finns bevarad småskalig 
förstadsbebyggelse från 1800-talet. Området 
karaktäriseras av tätt liggande bostadshus på små 
oregelbundna tomter. Klevaliden kräver med sin 
småskaliga och täta struktur särskild hänsyn för att 
inte de kulturhistoriska värdena ska urholkas. Även 
närområdet med Pustakulle och utblickarna därifrån 
ska tas i beaktning då dessa kan påverkas vid 
exploatering i Klevaliden. Norr om Viadukten ligger 
byggnaden Åkesberga. Det finns spår från 
bebyggelse mellan Åkesberga och Klevaliden. 

15. Solbacken
I det kuperade området närmast järnvägen följer 
gatunätet naturen, dels genom äldre vägdragning-
ar, dels knutet till stadsplanen från 1920-talet. Här 
ska varsamhet vidtas i relation till planstrukturen. I 
respektive delområde i området är det väsentligt att 

Frilufts- och hembygdsmuséet Apladalen är en viktig plats för 
Värnamos historia. 
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förhålla sig till skalan och uttrycket i bebyggelsen. 

16. Gröna brinken
Det sluttande området innebär vyer över stora delar 
av staden. Vyerna bör bevaras. 
 
17. Högaloft
Det storskaliga området ritades av arkitekt Tore 
Moxess och uppfördes 1957-1959. Skala och uttryck 
på bebyggelsen ska tas i beaktning. 
 
18. Folkets park
Folkets park är en välbevarad folkpark som öppnade 
1914. Bebyggelsen som exempelvis dansbana 
och friluftsteater tillkom fram till 1940-talet. Skala 
och uttryck ska tas i beaktning. I övrigt är behovet av 
hänsyn främst knutet till bebyggelsen.
 
19. Hornaryd
Hänsyn ska tas till bostadsbebyggelsens skala. 
 
20. Kvarteren Munken och Biskopen
Bebyggelsen i Munken består av kedjehus i ett plan, 
medan bebyggelsen i Biskopen består av 
snedställda kedjehus i två våningar. Planen och 
husen ritades under tidigt 1960-tal av Bent Jörgen 
Jörgensen. Skala och uttryck på bebyggelsen ska 
tas i beaktning. 
 
21. Åbrinken, Ljusseveka
Området präglas av småhus. Särskild hänsyn ska 
tas till skalan på bebyggelsen.
 
22. Jönköpingsvägens sträckning
Jönköpingsvägens ursprungliga vägsträckning finns 
kvar idag och bör bevaras.

23. Kvarteren Valrossen och Sälen
Värnamo Gummifabrik lät uppföra kvarteren som 
personalbostäder i anslutning till den kvarvarande 
fabriken. Bostadshusen ritades av Aktiebolag 
Småhusbyrån i Malmö och stod klara 1962. Hänsyn 
ska tas till bebyggelsens skala. 

24. Västhorja gård
Flera äldre gårdar finns i området kring Rusthållare-
vägen. Området kräver hänsyn knutet till äldre kvar-
varande byggnader och strukturer samt kringliggan-
de kulturlandskap. 
 
Kulturmiljö i stadens ytterområden
I områden med bystruktur (Alandsryd, Torp 
och Hjälshammar) bör hänsyn tas till den äldre 
vägsträckningen i respektive område samt äldre 
bebyggelse, hag- och odlingsmark med fornläm-
ningar, gravfält samt övriga kulturhistoriska lämning-
ar såsom stenmurar och odlingsrösen. Vid even-
tuella exploateringar kommer det sannolikt krävas 
att arkeologiska utredningar och förundersökningar 
genomförs. Vid exploatering i närheten av fornläm-
ningar och kulturhistoriska lämningar ska avvägning-
ar göras för att säkerställa minnet.

Områden öster om staden påverkas av den 
föreslagna nya järnvägen. Kulturmiljön i dessa 
områden behöver beaktas vid exploatering. I 
ytterområden som inte berörs av den föreslagna 
järnvägen kan viss småskalig bebyggelse ske. Vid 
exploatering ska kulturmiljön beaktas. Ny bebygg-
else i närheten av särskilt värdefulla kulturmiljöer ska 
ske på ett sätt som medför så liten negativ inverkan 
som möjligt på miljöns bärande karaktärselement 
och rådande stads- och landskapsbild. 

I flera av stadens ytterområden är förekomsten av 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
inte helt utredd. Inför exploatering ska därmed en 
inventering genomföras, där fornlämningsbilden är 
okänd.

A: Torp
Området väster om vägen och järnvägen är rikt på 
fornlämningar. Exploateringar i närheten av forn-
lämningar bör undvikas. 
 
B: Gunnatorp och Gunnabäck
Runt bebyggelsen finns ett äldre bevarat 
kulturlandskap med öppna eller igenväxande 
odlingsytor och hagmark. Vid eventuell exploatering 
inom detta område ska hänsyn tas till det äldre kul-
turlandskapet och den befintliga äldre bebyggelsen. 
 
C: Västhorja och Alandsryd
Området är rikt på fornlämningar från skilda perioder. 
Kulturlandskapet är välbevarat med en stor mängd 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
på en relativt liten geografisk yta. Exploateringar av 
detta område kommer kräva arkeologiska 
utredningar och förundersökningar. 

I det agrara kulturlandskapet kring gårdarna 
Apelhyllan och Hägnen bör exploateringar undvikas. 

I Alandsryd bör restriktivitet iaktas vid förändring av 
bebyggelse med ursprunglig karaktär, för att inte 
störa landskapsbilden. Förtätning eller utvidgning av 
befintliga boendemiljöer ska ske med stort 
hänsynstagande till platsens befintliga värden och 
förutsättningar. 
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det bör bibehålla sin agrara prägel. Exploatering av 
de till stora delar opåverkade agrara kulturlandska-
pet bör undvikas.
 
Vid Mosslelund finns resterna av ett gravfält som 
visar upp ett flertal gravtyper från järnåldern. Grav-
fältet utgör fornlämningar av riksintresse. Det är an-
geläget att gravfältet har det skyddsområde som de 
grönytor som idag finns i anslutning till fältet utgör. 
 
H: Vandalorum
Även om Vandalorum är nutida utgör Vandalorum 
som helhet en viktig kulturnod. Byggnadernas 
utformning har stor betydelse för det omgivande 
landskapet. Vid eventuell ny bebyggelse ska dessa 
utformas med hänsyn till den befintliga bebyggelsen 
och dess karaktär, höjd och proportion. 
 
I: Nöbbele 7:30
I det öppna jordbrukslandskapet ligger en stor 
manbyggnad från 1885. Öster om byggnaden finns 
en gravhög med en stenkista. Det är av vikt att 
bevara den äldre bebyggelsen. Restriktivitet iakttas 
vid förändring av bebyggelse med ursprunglig 
karaktär. 
 
J: Södra Nöbbele
Området ligger nära sjön Vidöstern, cirka 150 meter 
över havet. Tidigare utförda inventeringar kring 
Vidöstern samt i terränglag om 150 meter över ha-
vet, visar att området är rikt på lämningar från 
förhistoriska perioder, särskilt från stenåldern. Forn-
lämningsläget inom området är dock inte klarlagt. 
 
K: Hjälshammar
Det äldre agrara landskapet och bebyggelsen är till 
stora delar bevarade och det är viktigt att den fortsatt 

bevaras. Eventuell ny bebyggelse ska utformas så 
att den passar väl ihop med befintlig bebyggelse. 
 
L: Gamla Växjövägen
Delar av den äldre vägsträckan längs med Gamla 
Växjövägen är välbevarad och flera fornlämningar 
finns i området. En eventuell exploatering i området 
längst österut bör undvikas. 

M: Björsgården - Klockaregården
Området är ett välbevarat kulturlandskap som 
sträcker sig från Björsgården i norr till Klockare-
gården i söder. Här finns flera gårdar och mindre 
bebyggelse samt välbevarad äldre agrar struktur i 
form av öppen odlingsmark. Eventuell ny bebyggelse 
ska anpassas till den befintliga äldre bebyggelsen. 
 
N: Kulturlandskap kring Hindsen
Området utgör ett riksintresse för kulturmiljövård på 
grund av herrgårdslandskapet med en rik 
fornlämningsmiljö kring sjön Hindsen. Enbart 
områdets mest sydvästliga delar täcker planområdet. 
 
Värdefulla byggnader och objekt
På kommande sidor följer en lista över värdefulla 
byggnader och objekt i Värnamo stad, såväl bygg-
nadsminnen som särskilt värdefull bebyggelse. 
Dessa illustreras i kartan på nästa sida.

I samband med arbetet att ta fram denna fördjupning 
av översiktsplanen har en inventering av värdefull 
bebyggelse gjorts. Inventeringen pekar utöver sär-
skilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap. 13 §) också 
ut bebyggelse med allmänt bebyggelsevärde och 
högt bebyggelsevärde (PBL 8:17). De två sistnämn-
da kategorierna redovisas inte i fördjupningen av 
översiktsplanen.

D: Bältarebo
Inom området finns ett äldre bevarat kulturlandskap, 
äldre vägstruktur, agrart kulturlandskap och äldre 
bebyggelsestruktur och bebyggelse. Exploateringar 
av kulturlandskapet bör undvikas. 
 
E: Sörsjö
Koncentrationen av gravar och gravfält i ytan runt 
Sörsjö är påtaglig. Kulturvärdena kring Sörsjö gård 
har försämrats påtagligt och bebyggelsen förfaller 
idag. 

Vid exploateringar inom detta område krävs med stor 
sannolikhet arkeologiska utredningar och förunder-
sökningar. Hänsyn bör tas till det äldre återståen-
de kulturlandskapet vid eventuell exploatering. Ny 
bebyggelse ska anpassas till den befintliga äldre 
bebyggelsen. 
 
F: Helmershus 5:1 och 5:2
I området finns en manårdsbyggnad som uppfördes 
på 1860-talet, efter att den tidigare mangårdsbygg-
naden från 1600-talet brunnit ner. Stengrund från 
såväl mangårdsbyggnad och ladugård finns kvar. 
Miljön som hör till de delar som ingått i ett större 
gårdssammanhang med anor från 1600-talet är av 
värde. 
 
G: Vidöstern och Mosslelunden
Kring Vidösterns norra strand finns ett öppet 
jordbrukslandskap, med gårdar och dungar av 
lövträd. Områdets geografiska läge i närheten av 
motsvarande fornlämningsrika lägen runt Vidöstern 
innebär att det kan förekomma förhistoriska 
boplatser under marknivån. Eventuella exploater-
ingar kommer sannolikt innebära att arkeologiska 
utredningar och förundersökningar erfordras. Områ-
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Byggnadsminnen
- Värnamo kyrka 
- Uppståndelsekapellet
- Bruno Mathssons verkstad
- Mariakyrkan
- Apeln 1: Bruno Mathssons ateljé
- Apeln 1: Bruno Mathssons bostadshus
- Apeln 1: Bruno Mathssons utställningsbyggnad

Särskilt värdefull bebyggelse
Linden 5 Visningshus för Källemo, formgiven  
  av John Kandell.
Lärkträdet 5  Industribyggnad troligen från   
  1960-talet, som kan vara ritad av  
  Ludvig Seda. 
Almen 10  Ewå/Värnamo armaturfabrik. Av   
  Ludvig Seda, uppförd 1954.
Björken 8  Välbevarad funkisvilla.
Aspen 9  Välbevarad funkisvilla ritad 1945 av  
  Wilhelm von Mühlenfels. 
Apeln 5  Tegelvilla ”Slottet” av arkitekt Ludvig  
  Seda, 1954.
Apeln 1  Bruno Mathsson center: 2 
  byggnader.
Furan 18  Villabyggnad från 1930.
Storken 23  Villa uppförd 1941, av arkitekt Eric  
  Aurin. 
Storken 13  Gamla tingshuset, uppfört på   
  1830-talet.
Pilen 13  Gästgivaregården.
Kyrkogatan 17  Församlingshemmets första etapp,  
  den putsade kyrkolängan, uppfördes  
  1952, efter ritningar av stadsarkitekt  
  Hugo Bolker.
Gästis 3  Bostadshus i timmer i två våningar,  
  troligen uppfört under 1860-talets  
  mitt.
Elden 1  Finnvedens gymnasium stod färdigt  
  1969 och ritades av Olle Wåhlström  
  och Gösta Uddén. Byggnadsminne

Särskilt värdefull bebyggelse

Kartan visar byggnadsminnen och särskilt värdefull bebyggelse i Värnamo 
stad. Den största koncentrationen av värdefull bebyggelse finns kring Apla-
dalen, Östermalm och Stadskärnan.

326



U
TV

EC
KL

IN
G

ST
EM

AN

43

Prostgården 1  Prästgården och Kaplansbostaden.
Kärleken 6  Före detta Överläkarbostaden.
Broarna 4  Del av tidigare lasarettsmiljö.
Lugnet 1  Missionskyrkan uppfördes 1938   
  efter ritning av arkitekt Wilhelm 
  Gjerming. 
Torget 9  Stadshuset, av arkitekt Carl Nyrén,  
  1961/1970. Den gamla folkskolan  
  uppfördes 1878/1920.
Tingshuset 1  Nya tingshuset, arkitekt John 
  Johnsson, uppfört 1905-1906.
Örnen 19  Två byggnader. Bostadshus uppfört  
  1864 samt timrad uthuslänga. 
Örnen 16  Fastighet med äldre bostadshus i  
  schweizerstil med enkelt uthus och  
  lusthus. 
Örnen 17  Avstyckad tomt från Örnen 19, där  
  huvudbyggnad och uthus ligger. På  
  Örnen 17 ligger ett kulturhistoriskt  
  välbevarat lusthus, uppfört 1896. 
Apladalen I Apladalen finns 14 byggnader av  
  särskilt värdefull betydelse.
Träsket 6  Bostadshus uppfört 1923 av arkitekt  
  Adolf Wiman. 
Vindruvan 22  Stadshotellet, av arkitekt Bent 
  Jörgen Jörgensen, uppfört 1955.
Posten 1  Uppfördes 1899, arkitekt Alfred   
  Hellerström. Uppfördes    
  som stationsbyggnad, men inrymde  
  istället Värnamo Poststation fram till  
  1974. 
Värnamo 15:5 Värnamo stationsbyggnad, uppförd  
  1902.
Värnamo 14:11 Värnamo Tvättklämsfabrik, uppförd  
  1918 efter ritningar av stadsingenjör  
  Nils Christiansen. 
Värnamo 14:12 Reservkraftstation uppförd 1927 av  

  Hörle Bruks Elverk.
Värnamo 15:1  Vattentornet är uppfört vid anläggan- 
  det av Borås-Alvesta järnväg som  
  invigdes 1902. 
Värnamo 15:7 Lokstallet och vändskivan är upp- 
  förda vid anläggandet av 
  Borås-Alvesta järnväg som invigdes  
  1902. 
Järnet 1  Modernistisk industribyggnad 
  uppförd 1966, av arkitekt Rudolf  
  Moeschlin. 
Utsikten 4  Villa uppförd 1922, av arkitekt Adolf  
  Wiman. 
Kleven 28  Före detta marknadsbod från   
  1870/1880-talet. 
Härads-  Västhorja Södergård, tidigare
domaren 1  mangårdsbyggnad, cirka 1830-1910.
Lagläsaren 3  Södergård Gammelgård, uppförd på  
  1770-talet.
Linné 4  Villa ritad av Erik och Henry   
  Andersson.
Folkparken  I Folkets park finns flera byggnader  
  av särskilt värdefull betydelse: 
  friluftsteatern, dansbanan, en 
  servicebyggnad samt två kiosk-
  byggnader.
Plantskolan 1  Gröndalsskolan, en av Sveriges  
  första skolor utan korridorsystem. 
Läkaren 1  Värnamo sjukhus, tidigt 1970-tal,  
  gestaltat av Folke Löfström, i 
  tidstypiskt material och uttryck. 
Verk-
mästaren 19  Villa ritad av Bruno Mathsson, 1955. 
Gesällen 4  Villa ritad av Ludvig Seda, 1955. 
Snickaren 5  Industribyggnad utvärderad i läns-
  styrelsens industriminnesinven-
  tering.

Värnamo tingshus, uppfört 1905-1906.
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Fornminnen
I Värnamo stad med omland finns ett rikt antal 
kulturlämningar och fornlämningar från olika tids-
perioder, som till exempel gravfält, boplatser och 
milstenar samt övriga kulturhistoriska lämningar som 
husgrunder, stenmurar och odlingsrösen.
 
Fornminnen finns i hög koncentration framförallt i de 
nordvästra delarna. Möjliga fornminnen och 
kulturhistoriska lämningar finns jämnt fördelat över 
staden och i hög koncentration i väst samt sydost. 

Kulturlämningar påverkar stadens utvecklingsmöjlig-
heter så till vida att utvecklingen måste anpassa sig 
till dessa och genom att utredningar måste genom-
föras. I områden rikt med lämningar av betydelse 
kan det även vara aktuellt att helt avstyra från 
exploateringar, men för det mesta föreligger goda 
möjligheter att anpassa utvecklingen till lämningarna. 
Ofta tar attraktiva utvecklingsprojekt hänsyn till och 
vidareutvecklar de värden som finns på platsen.   

Det är kommunens övergripande strategi att kultur-
miljöer ska bevaras genom att utveckla och tillgäng-
liggöra dem. Det är dock viktigt att detta görs med 
omsorg och kunskap så att inte värdena förvanskas 
eller förstörs.
 Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning och 
möjlig fornlämning

Fornlämningsområde

Område med övriga kulturhistoriska 
lämningar och möjliga fornlämningar

Kartan visar fornlämningar i Värnamo stad med omland.
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Ställningstaganden
Arkitektur och kultur

Ställningstaganden i
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035

Övriga underlag

Arkitektur
Stadens gestaltade livsmiljöer ska kunna 
nyttjas av och vara attraktiva och inkluderande 
för många olika samhällsgrupper. Existerande 
mötesplatser utvecklas för att bli mer attraktiva 
och inkluderande för hela staden. I samband med 
förtätning och omvandling skapas nya, trygga och 
mångsidiga mötesplatser.
 
Kommunen ska ta fram en arkitekturpolicy med 
syfte att stärka stadens attraktivitet. Policyn ska 
vara vägledande och syfta till att uppmuntra god 
arkitektur i staden samt tillföra ett helhetsperspek-
tiv i gestaltningsfrågor. 
 
Kommunen ska verka för hållbar arkitektur och 
hållbart gestaltade livsmiljöer genom att effektivt 
arbeta med gestaltning av stadens bebyggelse 
och stadens offentliga rum i olika planerings-
skeden. 
 
Kommuninvånare, särsklit barn och unga, ska 
ges möjlighet att påverka gestaltningen av offent-
liga rum. 

Kultur
I samband med omvandling ska kommunen tidigt 
i processen verka för att aktivera omvandlings-
området med konst och aktiviteter.

Offentlig konst ska nyttjas som ett värdefullt ut-
tryck i fysisk planering. 

Policy för konstnärlig gestaltning enligt enpro-
centsregeln ska vara utgångspunkt i arbetet.

I samband med planering ska Värnamo stad 

arbeta med att profilera sig som designstad. 
 
Kulturmiljövärden
Ställningstaganden i Plan för kulturmiljön i Vär-
namo kommun ska integreras och beaktas i den 
ordinarie verksamheten.  

Kommunen ska verka för att utpekade kultur-
miljövärden och kulturarv inom Värnamo stad 
med omland ska bevaras, brukas, utvecklas och 
tillgängliggöras för allmänheten. Kulturhistoris-
ka värden ska bevakas vid bygglovsprövning. 
Skydds- och varsamhetsbestämmelser ska vid 
behov införas i detaljplanering.

3.2.1 Ställningstaganden ”Bevara och utveckla kulturmiljön”
 (sidorna 34-35)  
- Planering och bebyggelse
- Riksintressen

3.6.1 Ställningstaganden ”Kommun med plats för kultur”
 (sidan 45)

Plan för kulturmiljön i Värnamo kommun, antagen i kommunfullmäktige 
den 26 april  2018

Kulturhistorisk inventering och karaktärisering, Värnamo centrum

Kulturhistorisk inventering och karaktärisering, Värnamo stad

Kulturmiljöinventering och karaktärisering av Värnamo stads landsbygd 
(2020)

Värt att värna (2000)
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Skola, omsorg och 
sociala värden

UTBILDNING
Förskolor
I samband med befolkningsökning och mål om 
40 000 invånare i kommunen 2035 kommer behov 
av förskoleplatser att öka och fler förskolor kommer 
att behövas. Vid central lokalisering bör förskolan 
inte ha färre än fyra avdelningar. Vid planering av 
större områden för bostadsbebyggelse kommer 
kommunen att behöva beakta behovet av 
förskoleplatser. Lokalisering av förskolor ska 
premieras i närhet till kollektivtrafik och med god 
tillgänglighet till gång- och cykelstråk. Detta skapar 
även förutsättningar för mer socialt hållbara förskolor 
som fler har möjlighet att ta sig till, då de inte 
förutsätter tillgång till bil. Vid nybyggnation av 
förskolor hålls parkeringsantal nere till förmån för en 
större skolgårdsyta. Det är idag inte en självklarhet 
att förskolor tillhandahåller personalparkeringar. 
Därmed är det av vikt att förskolor lokaliseras i stråk 

Värnamo stad ska ha goda förutsättningar för 
utbildning och den ska vara tillgänglig och 
anpassad för dess invånare. I en tät stad ökar 
tillgängligheten till utbildning och omsorg. 
En bra miljö för skola och omsorg bidrar till 
lärande och vård hos medborgare med olika 
behov och kan bidra till att utjämna skillnader 
och öka jämlikheten. Samtidigt ska de fungera 
som arbetsmiljö och tåla kreativitet, lek och 
slitage.

Flera faktorer påverkar förutsättningarna för 
planeringen och utformningen av våra miljöer 
för skola och omsorg, till exempel ökad ur-
banisering med fler elever i staden, behov av 
tätare bebyggelse och brist på mark.

som skapar förutsättningar för hållbara transporter. 

Planering av och byggnation av nya förskolor ska 
ske inte bara vid utveckling av nya områden, utan 
även i anknytning till existerande bostadsområden 
med flerbostadshus. Förskolorna ska inte placeras 
inne i flerbostadskvarter, utan i anknytning till dem. 
 
Förskolor har ungefärliga krav på 40 kvadratmeter 
utemiljö per barn. En förskola på åtta avdelningar 
med 120 barn innebär 4 800 kvadratmeter utemiljö. 
Friytan och förskolan ska placeras i direkt anslutning 
till varandra och ska inte separeras av trafikerad 
väg. Om friytan i framtiden behöver tas i anspråk för 
annat ändamål, behöver den ersättas med likvärdiga 
ytor. Enligt Hälsans miljömål från Region Jönköpings 
län ska 50 procent av all aktiv lekyta vara beskug-
gad, helst av träd. 
 
Grundskolor
Det finns utöver redan planerade grundskolor behov 
av två till tre nya grundskolor fram till 2035. Lokalise-
ring av grundskolor ska premieras i närhet till gång-, 
cykel- och kollektivtrafikstråk. Detta skapar även 
förutsättningar för mer socialt hållbara skolor som 
fler har möjlighet att ta sig till, då de inte förutsätter 
tillgång till bil. Det är idag inte en självklarhet att 
grundskolor tillhandahåller personalparkeringar. Där-
med är det av vikt att skolor lokaliseras i stråk som 
skapar förutsättningar för hållbara transporter.  
  
Skolan är en del av samhällsbyggandet och 
lokalsamhället. I samband med utbyggnad och 
omvandling av bebyggelse bör planering av en 
grundskola ske tidigt i processen. Skolan blir ofta 
en nod i vardagslivet i området samt en motor för 
utveckling i det nya området. 
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Kommunen avser att följa Boverkets rekommenda-
tioner med 30 kvadratmeter utemiljö per barn, med 
minst 3 000 kvadratmeter total friyta. Friytan ska fin-
nas i direkt anslutning till skolbyggnad. Friytorna ska 
vara anpassade för barn med funktionsvariationer, 
såväl fysiska som mentala. Ett möjligt sätt att gynna 
utemiljön är att bygga grundskolor i flera plan för att 
på så sätt frigöra yta för lek och rekreation med god 
ljudmiljö. Lika viktigt som det är att förtäta staden 
med bostäder bör även staden förtätas med 
skolplatser med tillgång till goda skolmiljöer. 
 
För lokalisering nära större säkerhetsrisker utgör 
avståndet till riskkällan en viktig faktor. Skyddsav-
stånd och tekniska skyddslösningar bör beaktas. 

Samhällsbyggnadsnämnden fick 2019 i uppdrag att 
reservera och förbereda ett markområde för ytter-
ligare en ny skola. Detta är ett parallellt pågående 
uppdrag och omfattas inte av FÖP:ens förslag på 
lokaliseringar.

I Lokaliseringsutredning - Grundskola i Värnamo 
stad (2022) föreslås ett antal lokaliseringar. 
I utredningen har elva alternativ utretts och följande 
fem platser har bedömts som mest lämpliga: 

Exposkolan
Påbyggnad av Exposkolan är en möjlighet. Alterna-
tivet innebär möjligheter att samnyttja vissa funktio-
ner och lokaler, tillkommande såväl som befintliga. 
Alternativet är väl kopplat till gång- och cykelnät och 
ligger utefter föreslaget huvudcykelstråk och kollek-
tivtrafikstråk. Vidare är alternativet beläget i ett av 
stadens föreslagna utvecklingsstråk. Närheten till 
park och natur är relativt god, med en större grönyta 
inom fastigheten och ett skogsbeklätt naturområde 

Äldreboende

Grundskola

Planerad grundskola

Föreslagen grundskola

Gymnasium

Kartan visar utbildnings- och omsorgsverksamheter i Värnamo stad.

+
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250 meter öster om alternativet. I nära samband till 
skolan finns flera närliggande bostadsområden med 
olika bostadstyper som kan bidra till att eventuell 
skola eller tillbyggnad av skolan får en integrerande 
funktion och effekt.

Tidsperspektiv: Möjlig etablering under planperioden 
fram till 2035. Kräver eventuellt ny detaljplan. 

Före detta reningsverkstomten 
Alternativet är mindre centralt beläget och järnväg 
och väg 27 utgör större infrastruktur som inverkar 
negativt på en skolmiljö, liksom tillgång till platsen 
via hållbara trafikslag. Det finns flera alternativa 
kopplingar till det befintliga gång- ocg cykelnätet. 
Alternativet kopplar även an till föreslaget huvudcy-
kelnät och är beläget inom föreslaget kollektivtrafik-
stråk för buss. Närheten till Rörstorps station bidrar 
till platsens tillgänglighet ur framförallt ett regionalt 
perspektiv. Lokaliseringen är förenlig med kommu-
nens syn på stadens utveckling, då det rör sig om 
utveckling inom nuvarande tätortsutbredning. Alter-
nativet är även beläget inom ett av stadens föreslag-
na utvecklingsstråk samt ett större omvandlings- och 
utbyggnadsområde. Lokalisering av en grundskola 
på platsen skulle innebära en motor för utvecklingen 
av denna del av staden. I utblick 2050 är alternativet 
potentiellt ännu bättre lämpat, då staden planeras 
byggas ut mot den eventuella järnväg med tillhöran-
de station som planeras sydost om staden. Närlig-
gande verksamheter kan påverkas av etablering av 
grundskola på platsen. Då kopplingen till den övriga 
stadsväven är mindre god finns en risk att den 
perifera lokaliseringen kan utvecklas negativt sett ur 
perspektivet social integration. Därmed är utveckling-
en omkring fastigheten av stor betydelse.

Tidsperspektiv: Möjlig etablering under planperioden 
2035, kräver ny detaljplan. 

Norra Apladalsområdet 
Området är centralt beläget i staden och utmed det 
centrala stråket, med mycket god tillgänglighet till 
gång- och cykelnätet såväl som grönstruktur i Apla- 
dalen. Alternativet är förenligt med kommunens syn 
på stadens utveckling. Det är dock beroende av att 
sim- och ishall flyttas till ny lokalisering innan det 
är möjligt att ta marken i anspråk. Vidare är den 
tillgängliga ytan inte tillräckligt stor, så en placering 
inom fastigheten kräver samutnyttjande av idrottshall 
och eventuellt skolgård med Apladalsskolan. Platsen 
kan även vara intressant för annan bebyggelseut-
veckling. 

Tidsperspektiv: Osäkerhet föreligger. Etablering är 
beroende av att nuvarande verksamhet på platsen 
flyttar. Ny detaljplan krävs. Bedöms eventuellt vara 
möjlig under planperioden 2035. 

Mossgatan
I samband med omvandling av bebyggelsen utefter 
nordöstra Silkesvägen finns möjlighet till en tänkbar 
lämplig lokalisering. På fastigheten för alternativet 
förekommer för närvarande industribebyggelse som 
kommer behöva göras om eller rivas. Alternativet 
är kopplat till befintligt gång- och cykelnät samt till 
planerat huvudcykelstråk utmed Silkesvägen. Såväl 
nuvarande som föreslagen busstrafik går utmed al-
ternativet. Lokaliseringen är belägen i ett av stadens 
föreslagna utvecklingsstråk och omvandlingsområdet 
kring Silkesvägen. Söder om det närliggande sjukhu-
set pågår utbyggnad av nytt bostadsområde, vilket 
innebär att det finns ett framtida behov av skolplatser 
i stadens sydvästra delar. Samverkan med när-

liggande Mossleskolan är en möjlighet. Det före-
kommer en del miljöfarlig verksamhet i närområdet 
och nuvarande verksamhet på platsen kan ha gett 
upphov till markföroreningar på fastigheten.

Tidsperspektiv: Osäkerhet föreligger. Etablering är 
beroende av att nuvarande verksamhet på platsen 
flyttar. Ny detaljplan krävs. Bedöms eventuellt vara 
möjlig under planperioden 2035. 
 
Kvarteret Draken och Drabanten
I området, som är beläget i stadens nordöstra del, 
finns idag industribebyggelse som behöver rivas eller 
omvandlas för att platsen ska kunna nyttjas för skol-
verksamhet. Alternativet har god koppling till såväl 
befintligt gång- och cykelnät som föreslagna huvud-
cykelstråk. Samma sak gäller för stadsbusstrafik. I 
och med att alternativet är beläget i ett av stadens 
utvecklingsstråk är platsen förenlig med kommunens 
syn på stadens utveckling. På kvarteret Draken har 
det tidigare legat en bensinstation som föranleder att 
området är behäftat med potentiell markförorening.

Tidsperspektiv: Osäkerhet föreligger. Etablering är 
beroende av att nuvarande verksamhet på platsen 
flyttar. Ny detaljplan krävs. Bedöms inte som möjlig 
under planperioden 2035. 
 
Säkra skolvägar
Större samlande gång- och cykelstråk med anslut-
ning till skolverksamhet ska utformas med särskild 
hänsyn till trafiksäkerhet utifrån ett barnperspektiv. 
Detta syftar till att öka andelen gång- och cykelresor 
till och från skolan. Även svåra korsningar som inte 
ligger i huvudcykelstråk bör göras säkrare. 
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OMSORG OCH VÅRD
Bostäder för seniorer 
Andelen äldre varierar för olika områden i Värnamo 
stad. I de mer centrala delarna, där flerbostadshus 
är vanligast, är andelen över 65 år högst. Många av 
invånarna över 80 år klarar idag av att bo kvar i sina 
bostäder. För de som behöver service i egen bostad 
blir boenden med hiss och viss service ett effektivt 
sätt för omsorgsförvaltningen att hantera, exempel-
vis hemtjänst. Det finns därmed behov av tillgängliga 
bostäder spridda över staden. 
 
Trygghetsboenden bör fördelas jämnt över staden, 
inte enbart i centrum. Trygghetsboenden kan 
integreras i vilket bostadsområde som helst, men 
en samlingslokal i närheten bör finnas, där sociala 
aktiviteter ska erbjudas. 
 
Frågan om boende för äldre bör lyftas vid varje 
detaljplaneprojekt. Det är av vikt att vid byggnation 
av nya områden verka för att flera typer av boenden 
integreras i området. Detta för att boende ska kunna 
bo kvar i sitt område även när de blir äldre samt för 
att uppnå en blandning av människor och grupper i 
varje område. 
 
Bostäder som kräver myndighetsbeslut
Det finns två typer av LSS-boenden (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade): gruppbostä-
der och servicebostäder. Kommunen har överkapaci-
tet på gruppbostäder, men underskott på service-
bostäder. Ett omställningsarbete görs och nya 
servicebostäder skapas. 
 
Gruppen äldre med någon form av demens ökar i 
takt med att andelen äldre ökar. När det kommer 
till demensboenden kan utveckling röra sig om att 

omdana somatiska äldreboenden och specialisera 
dem för demens. Det rör sig därmed inte om några 
specifika nya lägen eller områden.
 
Kommunen ställer sig positiv till att Värnamo sjukhus 
nyttjar delar av sina parkeringsplatser för exploate-
ring av olika boendetyper, exempelvis trygghetsbo-
enden, i syfte att komplettera sin nuvarande verk-
samhet. 

Vanliga bostäder som 
uppfyller tillgänglighetskrav m.m. 

Trygghetsboenden

Grupp- och serviceboenden
(behov av �er serviceboenden) 

Äldreboenden (dem
ens)

Marknadsstyrt, kommunen 
vill uppmuntra till byggnation
av trygghetsboenden

Kommunal 
angelägenhet

Diagrammet visar ungefärlig andel av olika typer av bostäder för 
seniorer i Värnamo stad. 
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Digitalisering
Äldreomsorgen behöver utvecklas och effektiviseras 
för att kunna motsvara de krav som en ökad andel 
äldre medför. Digitalisering innebär både att delar av 
verksamheten kan bli mer effektiv och att äldre kan 
tillgodogöra sig digitala tjänster i hemmet. Infrastruk-
turen för bredband i bebyggelsen är nödvändig för 
att säkra tillgången till digitala tjänster.
 
SOCIALA VÄRDEN
Integration och jämlikhet
Ett ökat fokus på hållbara trafikslag innebär att fler 
av stadens invånare, såväl barn och äldre som 
socioekonomiskt utsatta, får bättre möjligheter att 
röra sig i staden. Människor i socioekonomiskt 
utsatta områden har dessutom i lägre utsträckning 
bil än människor i socioekonomiskt starka områden. 
Ur ett barnperspektiv blir staden säkrare med ökad 
andel hållbara transporter och det blir lättare för 
fler att ta sig till och från målpunkter. En mer rörlig 
befolkning påverkar integrationens mjuka värden. 
Förskolor som görs tillgängliga via gång-, cykel- och 
kollektivtrafik har också en integrerande effekt, då 
boende inte nödvändigtvis är låsta till de förskolor 
som ligger geografiskt närmst. Detta har potential att 
innebära mindre homogena, mer blandade förskolor. 
 
En annan viktig ingrediens i en mer integrerad och 
jämlik stad är förtätning och blandning. En mer 
blandad stadsbebyggelse innebär potential till en 
mer blandad befolkning, vilket leder till fler möten 
mellan olika grupper. Mötesplatser som stärks och 
tillgängliggörs för hela staden via gång- och cykel-
vägar samt kollektivtrafik, kan också leda till fler 
möten mellan grupper. Även stadens gatunät 
påverkar dess integration. Stadens mer centrala 
delar har en mer integrerad gatustruktur, medan det 

Fler och fler äldre klarar av att bo kvar i sin egen bostad.

blir mindre integrerat längre från de centrala delarna. 
I områden som Rörstorp och Vråen är andelen 
gångvägar dock många och möjligheterna att röra 
sig till fots och med cykel är goda. 
 
Jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet 
att vara aktiva medborgare och ha samma möjlighet 
att göra sin röst hörd i planeringsprocessen. Jäm-
ställdhetsperspektivet ska beaktas och i ett tidigt 
skede. I kommunens arbete med planering ska 
frågor ställas som: 

• Vem är det vi bygger för och på vilket sätt gör vi 
det? 

• Får besluten och planerna olika konsekvenser 
för kvinnor och män, flickor och pojkar? 

I Värnamo stad ska både män och kvinnor känna sig 
trygga när de rör sig på gator, torg och i naturområ-
den. Kvinnor nyttjar i högre grad hållbara trafikslag 
och en stad där fler reser med hållbara trafikslag 
skapar även förutsättningar för en fysiskt tryggare 
tillvaro för kvinnor. Kvinnor är oftare offer i trafik-
olyckor, medan män oftare är de som sitter i bilen. 
Väl utformade offentliga miljöer, möjlighet till fler 
resor till fots och med cykel samt en tätare, mer 
blandad bebyggelse innebär fler människor i rörelse 
under fler av dygnets timmar. Det i sin tur medför att 
platser upplevs mer trygga då fler ögon ser. 
 
Tillgänglighet
Nya allmänna platser såsom fritidsanläggningar, torg 
och parker ska göras tillgängliga och användbara 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga och andra funktionshinder. Tillgängligheten 
på allmänna platser och så kallade enkelt avhjälpta 
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hinder bevakas genom de lagar och det regelverk 
som styr plan- och byggprocessen. I stadens centra-
la delar är detta tankesätt i hög grad etablerat och 
bevakas bland annat i bygglovsprocessen.
  
Särskilda platser och stråk i stadsnära rekreations-
miljöer ska gestaltas med hög tillgänglighet, där det 
även ska finnas tillgänglighetsanpassade faciliteter 
och mötesplatser. Vid utformning av större satsning-
ar och högprioriterade stråk bör gestaltningen ske i 
dialog med sakkunnig inom tillgänglighet.

FOLKHÄLSA
Ett samhälle där invånarna rör på sig är också ett 
samhälle med mer välmående invånare. Inte minst i 
takt med att befolkningen blir äldre är betydelsen av 
att verka för en god folkhälsa stor. Att skapa förut-
sättningar för rörlighet, såväl idrott som friluftsliv, 
påverkar folkhälsan positivt. En av de mer enkla och 
verksamma åtgärderna är att tillgängliggöra staden 
för fler gång- och cykeltrafikanter, vilket bidrar till att 
befolkningen nyttjar fysiskt aktiva transporter (trans-
porter som sker exempelvis till fots och cykel) mer 
i sin vardag. Även hur väl integrerat ett område är i 
resten av staden är sammankopplat med andelen 
som väljer att resa genom fysiskt aktiva transporter. 
Områden som har mindre goda kopplingar till staden 
än andra områden, och som dessutom har en hög 
andel socialt utsatta, kan därmed ha en högre andel 
ohälsotal än övriga staden. Att förbättra kopplingar 
till områden kan därmed påverka folkhälsan.
 
Idrott
Tillgången till och möjligheterna till idrottsutövning 
ska vara god för boende i hela Värnamo stad. 
Byggnation av nya idrottshallar sker i samband med 
byggnation av nya grundskolor.

Nytt område för inomhusidrott
På grund av befolkningstillväxt och ålderstigna 
anläggningar kommer kommunen i framtiden att
behöva satsa på nya fritidsanläggningar. Det väx-
ande behovet innebär att fram till 2035 kommer de 
nuvarande byggnaderna att behöva optimeras och 
byggas ut. 

Vid 40 000 invånare blir hallarna för små och utbygg-
nadsmöjligheterna inte tillräckliga. Därmed kommer 
en ny simhall och en ny ishall behövas. Ett samlat 
område för inomhusidrott, med multisporthall, sim- 
och ishall föreslås. Då området är ytkrävande kan lä-
get inte vara centralt. Behovet av ny simhall är mest 
akut och en ny simhall kan behöva byggas redan om 
10-15 år. Därmed ska en plats för idrottsområde 
föreslås med plats för sim- och ishall samt eventuell 
multisporthall. 
 
Lokalisering av idrottsområdet i närhet till ny skola 
innebär stora vinster, då skolan kan nyttja multisport-
hallen som idrottshall, medan skolans lokaler kan 
nyttjas för övernattningar vid tävlingsverksamhet. 
Lokaliseringsalternativen nedan är belägna i nära re-
lation till en av ovan nämnda lokaliseringar för skola. 
Lokaliseringsutredning Idrottsområde i Värnamo stad 
(2022) har utrett sju huvudsakliga alternativ och de 
två följande bedöms vara de mest lämpliga: 
 
Öster om Malmövägen
Platsen är del av ett av stadens större förtätnings- 
och omvandlingsområde runt Rörstorpsstationen 
med potential att bli stadens nya stadsdel. Området 
har befintlig infrastruktur och ligger i anslutning till 
såväl befintligt som föreslaget gång- och cykelstråk 
och kollektivtrafikstråk. Rörstorps station innebär att 
platsen har en mycket god regional tillgänglighet. 

Järnvägen, väg 27 och Malmövägen utgör större 
infrastruktur som inverkar negativt på områdets 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Avstån-
det till centrum är relativt långt. Inom en radie av två 
kilometer nås tre av stadens grundskolor. Intillig-
gande verksamheter kan komma att påverkas av 
etablering.
 
Ljusseveka
Efter granskningen av FÖP:en har frågan om ny 
arena för elitfotboll blivit aktuell. Under hösten 2021 
gjordes en lokaliseringsutredning för detta projekt, 
vilken förordar en lokalisering vid Ljusseveka mellan 
Prostsjön och Ljussevekaleden. Detta har föranlett 
att även denna plats tagits upp i lokaliseringsutred-
ningen för inomhusidrott. På platsen finns stora ytor 
och plats finns för både sim- och ishall. Därtill kan 
vissa ytor, som till exempel parkering, samnyttjas 
med arenan. Närheten till Prostsjön ger goda förut-
sättningar för utveckling av friluftsliv och rekreation i 
anslutning till idrottsområdet. Placeringen är central i 
Värnamo, med både grundskola och gymnasium på 
korta avstånd. Det finns också goda möjligheter att 
ansluta till gång- och cykelvägnätet. För kollektiv-
och biltrafik medför platsen utmaningar då ny väg-
infrastruktur behöver byggas ut. Platsen ligger inte 
heller inom ett utvecklingsstråk. Närhet finns dock till 
stråket utmed Nydalavägen.
 
Plats för idrott och aktivitet utomhus
I Ljusseveka finns idag en större samling av an-
läggningar för utomhusidrott. Finnvedsvallen och ett 
antal fotbollsplaner finns i området. Huruvida Ljus-
seveka kan vara platsen för samlad utomhus- och 
inomhusidrott behöver utredas vidare av både utrym-
messkäl och i samband med att nytt vattenskydds-
område för Ljusseveka vattentäkt tas fram.  
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Utomhusidrott

Fotbollsplan

Inomhusidrott

Föreslaget område för 
inomhusidrott

Elljusspår

Plats för spontanidrott
I framtiden spås betydelsen av att kunna ta del av 
och utöva spontanidrott öka. Det ska vara enkelt 
att inordna rörelse och idrott i sin vardag och därav 
krävs god tillgång till och möjligheter för fysisk 
aktivitet. I samband med stadsutveckling bör nya 
platser för fysiska vardagsaktiviteter skapas såsom 
lekplatser, utegym och andra platser för spontan-
idrott. För stadens äldre befolkning är tillgång till 
grönstruktur och möjlighet till rörelse en mycket viktig 
hälsoaspekt.

Fysiskt aktiva transporter och fysisk vardagsaktivitet 
ska i planering beaktas i syfte att stärka folkhäl-
san. Fysiskt aktiva transporter går även i linje med 
mål om en hållbar utveckling, där ett ökat hållbart 
resande är av stor vikt i omställningen till ett hållbart 
samhälle.
 
God tillgång till friluftsliv är en viktig folkhälsoaspekt. 
Läs mer om friluftsliv och rekreativa värden i 
utvecklingstemat ”Natur, rekreation och miljö”.

Kartan visar platser för idrott i Värnamo stad. 
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s

Ställningstaganden i
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035

3.4.1 Ställningstaganden ”Omsorgsfull, trygg och hälsosam 
kommun”
 (sidan 39)    
- Folkhälsa
- Trygghet och tillgänglighet

3.5.1 ”Mänsklig kommun med plats för alla”
(sidorna 42-43)
- Bostadsförsörjning
- Integration, jämlikhet och jämställdhet
- Barnperspektivet 
- Trygghet och tillgänglighet

Ställningstaganden
Skola, omsorg och sociala värden

Utbildning
Kommunen ska bygga nya grundskolor i väl läm-
pade lägen som motsvarar behovet. 

Kommunen ska verka för att antalet förskoleplat-
ser speglar behovet.  
 
Kommunen ska verka för en mer samlad yta för 
Finnvedens gymnasiums yrkesprogram. 
 
Omsorg och vård
Kommunen ska verka för fler trygghetsboenden i 
Värnamo stad i blandad bebyggelse. 

Kommunen ska i planeringen verka för att 
stadens bostadsbestånd kompletteras med fler 
bostäder som uppfyller äldres behov. 

För att tydliggöra sjukhuset som målpunkt i sta-
den ställer sig kommunen positiv till att nya bygg-
nader inom sjukhusområdet placeras i anslutning 
till utpekade utvecklingsstråk, om det är lämpligt 
för verksamheten.  
 
Sociala värden
Platser och stråk i stadsnära rekreationsmiljöer 
ska göras tillgängliga för alla kommuninvånare, 
bland annat genom stigar anpassade för invånare 
med funktionsnedsättning.  

Kommunen ska under planprocessen av förtät-
nings- och omvandlingsprojekt i staden inkorpo-
rera integration, jämlikhet och jämställdhet. Hur 
projektet ämnar uppfylla de tre kriterierna ska 
också redovisas. En metod för att säkerställa att 
integration, jämlikhet och jämställdhet beaktas 
ska tas fram.

Folkhälsa
Kommunen ska i fortsatt planering verka för ett 
nytt samlat område för inomhusidrott. Platsen för 
området ska vara utpekad och redo att exploate-
ras 2035. 

Kommunen ska ta fram en utredning om 
Ljussevekas framtid som utomhusidrottsområde.

Större, stadsnära områden för utomhusidrott ska 
säkerställas. 

Kommunen ska i planering av staden beakta 
fysisk vardagsaktivitet och fysiskt aktiva 
transporter i syfte att stärka folkhälsan. 
 

Övriga underlag
Lokaliseringsutredning, Grundskola i Värnamo stad (2022)

Lokaliseringsutredning, Idrottsområde i Värnamo stad (2022)

Utredning socioekonomiska skillnader i Värnamo stad (2019)

Rumslig potential - Värnamo stad (Radar, 2020)
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Trafik och omställning 
Ett hållbart trafiksystem har många nyttor. 
En stad med stort fokus på och nyttjande av 
gång-, cykel- och kollektivtrafik har potential 
för mindre koldioxidutsläpp, bättre luftkvalitet 
och mindre buller. Ett hållbart trafiksystem har 
stor påverkan på inte bara stadens ekologiska 
hållbarhet, utan även den sociala hållbarhe-
ten. Ur ett jämställdhets- och jämlikhetsper-
spektiv är hållbara transporter att föredra, då 
dessa skapar förutsättningar för en tryggare 
och mer tillgänglig stad.
 
De hållbara trafikslagen har störst underlag i 
stadens utvecklingsstråk. Det största fokuset 
ska ligga på att tillgängliggöra och förstär-
ka systemet i utvecklingsstråken, men även 
i resten av tätorten ska hållbara trafikslag 
stärkas och vara ett smidigt samt tidseffektivt 
alternativ. 

HÅLLBARA TRAFIKSLAG
De hållbara trafikslagen koncentreras framför allt 
till mobilitetsstråk (naturliga och gena rörelsestråk 
i staden). Dessa mobilitetsstråk finns i eller i nära 
relation till utvecklingsstråken. Syftet är att det ökade 
befolkningsunderlaget i utvecklingsstråken ska ha 
god möjlighet att nyttja hållbara trafikslag. 
 
Gång
En stad i Värnamos storlek har goda möjligheter
till gångtrafik. Stadens täthet i de centrala delarna 
samt de relativt korta avstånden, gör att många 
resor kan göras till fots. Vid förtätning, omvandling 
och övrig utveckling i stråk koncentreras bostäder, 
handel, tjänster och service ytterligare, vilket 

innebär ökade möjligheter till gång som transportsätt 
i staden. Säkra och trygga gångvägar samt trottoarer 
med god tillgänglighet till viktiga målpunkter ska-
par goda förutsättningar för en stad för fotgängare. 
Gångvägar förstärks och utvecklas över järnvägen 
och Lagan, för att tydligare koppla samman stadens 
två sidor och förbättra kommunikationen och möj-
ligheterna att röra sig till fots mellan dem. Stärkta 
kopplingar över Lagan skapar inte bara ett mer att-
raktivt och tillgängligt Laganstråk, utan innebär ökad 
mobilitet hos fotgängare i staden. I utbyggnads- och 
större omvandlingsområden prioriteras gång tillsam-
mans med cykel högst.
 
Cykel
Ett väl synligt, rakt och gent cykelnät med trafiksäker 
utformning och tydlighet skapar goda förutsättning-
ar för fler cykelresor i staden. Höjdskillnaden vid 
järnvägen utgör en barriär. Fler kopplingar samt väl 
utformade cykelbroar upp för höjden har potential 
att underlätta cykelresor mellan stadens östra och 
västra del. Kommunen verkar för att barriärer och 
saknade länkar byggs bort, medan korsningar där 
många cyklar hastighetssäkras och omformas för 
att öka framkomlighet och säkerhet för oskyddade 
trafikanter. 
 
Cykelstråk delas upp i två kategorier: huvudcykel-
stråk och cykelstråk. Stadens huvudcykelstråk 
placeras i eller i nära anslutning till utvecklings-
stråken. På huvudcykelstråk prioriteras cykeln 
framför andra trafikslag i korsningar. Det är av vikt 
att konfliktpunkter mellan cykel- och biltrafik identi-
fieras för att de ska kunna åtgärdas. Det finns redan 
idag ytor i staden där cykeltrafik prioriteras framför 
biltrafik. Dessa är Storgatsbacken och Flanaden. Det 
ska på ett säkert och smidigt sätt gå att cykla i hela 

Värnamo stad, såväl i förtätnings- och mobilitets-
stråk som i övriga staden. I utbyggnads- och större 
omvandlingsområden prioriteras cykel tillsammans 
med gång högst.

Cykelstråk har inte samma prioritet i trafiken som 
huvudcykelstråk, men ska vara säkra, raka och 
gena. 
 
Utanför tätortsutbredningen förstärks möjligheterna 
till cykel mot Värnamo byar: Torp, Alandsryd och 
Hjälshammar. I arbetet med att öka tillgängligheten 
för cyklister ingår även förbättrade cykelförbindelser 
till stadens kranstätorter: Åminne, Hörle, Kärda och 
Tånnö.

Kommunen arbetar idag aktivt med att utveckla cy-
kelstråk mot Bor, Hörle och Kärda. Det finns inga mål 
om enhetlig utveckling av dessa stråk. Vissa stråk 
kan exempelvis komma att utvecklas med belysning, 
medan andra inte får belysning. 
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Kartan visar föreslagna cykel- och huvudcykelstråk. Pilar föreslås från 2035 och framåt. 
Kartan till höger visar cykelstråk utanför tätortsutbredning mot: Kärda, Tånnö, Bor, Fryele och Hörle.

Huvudcykelstråk
Befintlig infrastruktur

Tillkommande infrastruktur

Andra betydelsefulla cykelstråk
Befintlig infrastruktur

Tillkommande infrastruktur

Koppling till landsbygd

Cykelstråk utanför tätortsutbredning
Befintligt cykelstråk som utvecklas/
förstärks

 Kommande cykelstråk
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Stadsbusstrafik
Då få idag nyttjar Värnamo stads stads-
busstrafik behöver stadsbusslinjenätet 
effektiviseras. Detta bör ske omgående och 
i samverkan med Jönköpings länstrafik som 
är huvudman. Busslinjerna ska förläggas i 
eller i närhet till utvecklingsstråk, i så kallade 
mobilitetsstråk, för att befolkningsunderlaget 
ska bli så stort som möjligt. Närhet till verk-
samheter, service och tjänster samt ett till-
förlitligt bussystem med hög turtäthet skapar 
potential för ett mer välanvänt bussnät. Gena 
busstråk som inte tar omvägar innebär högre 
turtäthet samt attraktiva och konkurrens-
kraftiga restider på båda håll. En stor andel 
av de som reser med kollektivtrafik idag är 
under 25 år respektive över 65 år. En ny 
linjedragning med mer konkurrenskraftiga 
restider kan attrahera fler resenärer och en 
bredare åldersgrupp.
 
Mobilitetsstråken ska förläggas till tät, 
blandad bebyggelse. Därmed kommer det 
finnas ett stort underlag för kollektivtrafik i 
dessa stråk. Nya busslinjer är därmed inte 
beroende av ny bebyggelse eller förtätning, 
utan kan köras i ett närmre perspektiv. Vid 
utbyggnads- och förtätningsprojekt i staden 
ska mobilitetsstråk beaktas i syfte att ny 
bebyggelse ska utformas och förläggas med 
god tillgänglighet till kollektivtrafik. 

Regionbusstrafik 
Byte mellan regionbuss och andra trafikslag 
ska underlättas genom goda knutpunkter 
i staden. Under 2020 togs regionbusslinje 
500 i bruk. Linjen går mellan Jönköping och 

Kartan visar föreslagna lägen för pendlingsparkeringar. Mörkt gröna linjer representerar 
regionbusslinjer och de röda, gröna och blåa linjerna visar nuvarande stadsbusslinjenät. 

P

Regionbusslinjer
Värnamo - Vaggeryd - Hyltena
Gislaved - Bredaryd - Värnamo
Värnamo - Gnosjö
Värnamo - Ljungby
Jönköping - Värnamo (snabbuss)

Pendlingsparkering

R133
R202
R242
R273
R500

Värnamo och trafikeras med dubbeldäckarbussar. 
Övriga regionbusslinjer knyter samman Värnamo 
med bland annat Vaggeryd, Gislaved och Ljungby.

JÄRNVÄG
Kust- till kustbanan och Baltic-Link
Nätverket Baltic-Link arbetar för att förbättra järnväg, 
färja och vägar mellan Göteborg, Kalmar, Karlskrona 
samt Gdynia i Polen, där den Baltisk-adriatiska korri-
doren länkar samman Central- och Östeuropa samt 
Asien. Värnamo är medlem i nätverket och Kust- till 
kustbanan omfattas av projektet och innebär ökade 
gods- och persontransporter genom staden. Järn-
vägsbanan trafikeras även av regionaltrafik, så 
kallade Krösatåg, på sträckan Värnamo-Växjö. 
Dessa tåg stannar på stadens båda järnvägs-
stationer. 

FÖP:en möjliggör partiellt dubbelspår mellan Alvesta 
och Hillerstorp. Detta kan komma att påverka mar-
kanvändningen utmed järnvägsträckan, bland annat 
vid Rörstorps station. 

Halmstad-Nässjöbanan (HNJ-banan)
Godstrafiken på Halmstad-Nässjöbanan förväntas 
öka under kommande år till följd av ökad verksamhet 
i Halmstads hamn. 
 
Jönköping-Värnamo (Vaggerydsbanan)
Trafikverket avser elektrifiera järnvägen Jönköping- 
Vaggeryd-Värnamo. I och med elektrifieringen ska 
restiden mellan Värnamo och Jönköping understiga 
50 minuter. Med mer konkurrenskraftiga restider  
finns förutsättningar för fler tågpendlare mellan 
kommunerna. Projektet påbörjas 2020 och förväntas 
vara färdigt 2032.  

Stadsbusslinjer
52 Värnamo C - Vråen
53 Värnamo C- Rörstorp
51 Värnamo C - Sjukhuset - 
     Gröndalsskolan
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Rangerbangård
Rangerbangården ska utlokaliseras. Detta öppnar 
upp för möjligheter till förtätning och ett tydligare 
sammankopplande av Värnamo stads två sidor. 

Triangelspår, utblick 2050
I ett längre perspektiv ska kommunen verka för att 
ett så kallat triangelspår norr om staden tillkommer 
som förbinder Kust- till kustbanan med HNJ-banan. 
Detta i kombination med att Jönköpingsbanan förses 
med ett kompletterande spår skulle även möjliggöra 
för viss rangering. Triangelspåret kommer att för-
bättra möjligheterna för att transportera godstrafik på 
järnväg. 
 
Järnvägsstationen
Vid förtätning av stadskärnan får järnvägen ett större 
underlag, med förbättrade möjligheter att gå, cykla 
och åka buss till stationen. Järnvägsstationen blir 
såväl regional som lokal huvudnod i stadens hållbara 
trafiksystem. Med välfungerande system för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik kompletterar stads- och 
regionbussar samt tågtrafik varandra och skapar 
goda förutsättningar för hållbara resor såväl inom 
som utanför Värnamo stad. För att byte mellan håll-
bara trafikslag ska ske snabbt och smidigt placeras 
fler säkra, väderskyddade cykelparkeringslösningar 
vid stationen. När eventuell ny station öster om 
nuvarande tätortsutbredning öppnas för trafik 
kommer järnvägsstationen inte vara samma 
regionala huvudnod i stadens trafiksystem. 
 
Rörstorps station
Rörstorps station stärks som nod för sydöstra 
staden. Kring stationen sker omfattande omvandling 
samt förtätning och stationens roll som nod i stads-
delen stärks. Precis som vid Värnamo station stärks 

möjligheterna till byte mellan hållbara trafikslag 
genom säkra och väderskyddade cykelparkeringar 
samt god tillgång till busstrafik. 
 
Kommande station, utblick 2050
Värnamo är en av de kommuner som vid byggnation 
av den nya stambanan får en ny station. Stationen 
kommer att placeras externt, öster om nuvarande 
tätortsutbredning. När och om byggnation av ny 
järnväg sker är idag osäkert. Därmed är utvecklingen 
kring den eventuella stationen förlagd till FÖP:ens 
utblick 2050.
 
Den nya järnvägen är en viktig pusselbit i ett mer 
sammanhållet och hållbart Sverige och bidrar med 
bättre förutsättningar till snabba resor från Värnamo 
till Malmö och Stockholm. Därmed förstoras arbets-
marknadsregionen och underlättar för pendling på 
längre avstånd. Detta kan innebära att fler Värna-
mobor pendlar till studier eller arbete, medan även 
inpendlingen från andra kommuner kan öka. I sam-
band med byggnation av stationen uppförs blandad 
bebyggelse öster om nuvarande tätortsutbredning. 
Stationen med kringliggande stadsbebyggelse blir 
nod för hållbara trafikslag i området. Kopplingarna 
mellan den nya stationen och existerande stationer 
stärks. 
 
PARKERING
Cykelparkeringar
Ett stort utbud av säkra cykelparkeringar skapar 
förutsättningar för fler cykelresor i Värnamo stad. 
I en parkeringsruta för bil kan så många som tio 
cyklar få plats bredvid varandra utan problem. Det 
finns idag höj- och sänkbara cykelparkeringar som 
innebär möjligheter till flera cyklar på varandra. 
Därmed kan cykelparkeringar vara mycket yteffekti-

va. Väderskyddade, låsbara cykelparkeringshus kan 
placeras centralt i staden. 
 
Bilparkering
På många håll i staden finns stora, ytkrävande mark-
parkeringar för bil och många av dessa ytor behöver 
användas på mer yteffektivt sätt. Med det sagt kom-
mer behovet av parkeringsplatser inte att försvinna 
och därmed kommer parkeringsbeståndet att finnas 
kvar, i en omfattning som går i linje med Värnamo 
stads storlek, invånarantal samt arbetet med omställ-
ning. Om reglering av parkeringsplatser införs i hela 
staden, kommer det att leda till ändrade resvanor.  
En minskad andel bilresenärer i Värnamo stad 
innebär att inpendlare samt besökare får förbättrade 
möjligheter till parkering i staden. 

Det finns ett behov av samverkan mellan kommunen 
och näringslivet kring parkeringsfrågan.  

Central parkering 
I takt med att stadskärnan förtätas finns det risk för 
att parkeringsbrist kan uppstå om inte åtgärder för att 
motverka detta vidtas.

Det finns en konflikt mellan att både planera och 
möjliggöra för ökad biltrafik och ökad andel hållbara 
resor. Det föregående kommer, hur man än vänder 
på det, att underminera möjligheten att genomföra 
en omställning eftersom omställning kommer kräva 
att tillgängligheten för bil i någon mån begränsas till 
fördel för de hållbara trafikslagen. Detta eftersom 
bilen ur flera perspektiv är svårt att konkurrera med 
som förflyttningsmedel. Oavsett ska det finnas till-
räckligt med centralt belägna parkeringsplatser och 
kommunen ska därav i den vidare planering beakta, 
bevaka och i möjligaste mån upprätthålla en rimlig 
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enbart elhybridbussar i sin stadsbussflotta.

beläggningsgrad. Detta ska i första hand göras
genom att effektivisera och tillgängliggöra använd-
ningen av befintliga parkeringsplatser. Detta
åstadkoms framför allt genom en ökad omsättning, 
genom tidsbegränsning, avgifter och genom
att undvika att öronmärka centralt belägna parke-
ringsplatser för olika funktioner. 

Först när åtgärderna med att tillgängliggöra och 
effektivisera användningen av befintliga parkerings-
platser inte är tillräckliga för att upprätthålla en god-
tagbar beläggningsgrad, ska planerna för att bygga 
ut kapaciteten och tillskapa fler p-platser initieras. 
Hur man tekniskt väljer att bygga dessa bör avgöras 
i framtiden. Plats för detta behov kommer dock att 
avsättas i form av en vilande detaljplan som fram tills 
att den bebyggs ska kunna tjäna ett för allmänheten 
och stadskärnan attraktivitetshöjande syfte. Lokalise-
ringen ska bland annat beakta följande: 

• Lokaliseringen ska ske utifrån befintliga stråk 
och skärningspunkter.

• En lokalisering är att föredra som av olika an-
ledning gör den olämplig för annan användning, 
såsom bostäder handel och kontor.

• Lokaliseringen ska ske utifrån de rörelsemöns-
ter och stråk som en sådan lokalisering skulle 
innebära och påverka stadskärnans nuvarande 
centrumstråk.

• Parkeringsplatser ska lokaliseras till utkanten av 
stadskärnan, så att de inte tar plats från de funk-
tioner i staden som är anledningen för besökar-
na att uppsöka stadskärnan.

Det är av största betydelse att fram tills att behov 
finns för kapacitetshöjande åtgärder att kommunen 
i planering och beslutsgivande gör allt för att under-

bygga en omställning mot mer hållbara trafikslag.

Pendlingsparkering
För att ytterligare minska biltrafiken på lokalgator 
föreslås pendlingsparkeringar i strategiska lägen i 
nära anslutning till infartsgator. Pendlingsparkering-
arna är ett relativt enkelt och billigt steg i omställ-
ningsarbetet och en funktion som bör finnas på plats 
för att underlätta för invånarna att kunna göra rätt. 
Pendlingsparkeringarna lokaliseras i nära anknytning 
till region- och stadsbusstrafik samt huvudcykelnät 
för att underlätta byte till hållbara trafikslag. 
 
För att pendlingsparkeringar ska tjäna sitt syfte krävs 
att förtätning av centrala markparkeringar sker. Vida-
re krävs premierande, reglerande och uppmanande 
åtgärder för att en beteendeförändring ska vara 
möjlig.  

BILTRAFIK
Bilresor är i vissa fall nödvändiga, men för att 
ekologisk och social hållbarhet ska stärkas krävs ett 
minskat bilresande i Värnamo stad. Vidare innebär 
detta mer tillgängliga ytor för andra trafikslag så-
väl som för attraktiva mötesplatser. Bilinnehavet är 
högre i stadens ytterkanter, där bostadsbeståndet 
främst består av småhus, än i de centrala delarna, 
där bostadsformerna är blandade och allra lägst i 
områden med mycket hög andel flerbostadshus. Det 
föreligger idag inte några problem i kapaciteten på 
stadens bilvägar och även vid den befolkningsökning 
kommunen arbetar för att uppnå finns kapacitet på 
stadens vägar.
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Järnväg

Järnvägsstation

Område för ny järnväg

Framtida station

E4 och väg 27

Kringled

Infartsled
Kartan visar viktiga trafikleder i Värnamo stad med omland. Den 
planerade nya järnvägens sträckning är inte helt fastställd, men 
kommer att ligga någonstans inom det rosa fältet. 

Viktiga vägar
Staten är väghållare för E4 och väg 27, som ramar 
in Värnamo stad i söder och öster. Tillsammans med 
väg 151 utgör E4 och väg 27 det av Trafikverket 
utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. På dessa 
vägar ska framkomligheten värnas och åtgärder som 
kan påverka framkomligheten negativt ska minime-
ras. 

Ljussevekaleden, där både stat och kommun är 
väghållare, och Gröndalsleden, som är kommunal, 
utgör stadens kringleder. Även väg 27 har i delar 
denna funktion. Genomfartstrafik hänvisas i så stor 
utsträckning som möjligt till dessa vägar. Övriga 
viktiga vägar är väg 151 och väg 127, där det råder 
generellt byggnadsförbud inom 30 meter från väg-
området. 
 
Det förekommer en rad infartsvägar som i stort utgör 
stadens övergripande vägnät. Dessa är: Halmstads-
vägen, Götavägen och Malmövägen i söder, Nydala-
vägen i öst, Sveavägen i nordväst och Jönköpings-
vägen i norr. Laganstigen med järnvägsundergången 
spelar tillsammans med viadukten en betydelsefull 
roll i att binda samman de östra och västra stadsde-
larna. För dessa vägar gäller generellt byggnadsför-
bud inom 12 meter från vägområdet. 

Viadukten
Viadukten har under cirka 90 år utgjort stadens mest 
trafikerade överfart över järnvägen. I maj 2020 inför-
des restriktioner om förbud mot fordon över 3,5 ton 
på viadukten och i december 2020 stängdes passa-
gen helt för motorfordon. Åtgärden medför att bilar 
och busstrafik hänvisas i första hand till undergång-
en vid Laganstigen. Kommunen har inlett ett arbete 
med att planera för en ersättande konstruktion och 

343



U
TV

EC
KL

IN
G

ST
EM

AN

60

kommunens ställningstagande är att den centrala 
förbindelsen ska finns kvar framgent. Det är av stor 
vikt att busstrafik kan nyttja förbindelsen för att god 
tillgänglighet och konkurrenskraftiga restider kan 
upprätthållas. Vidare ska viadukten kunna nyttjas för 
gång- och cykeltrafik. 

Varutransporter
I tätorter med lägre bebyggelsetäthet än i storstä-
der, men som är tätare än lands- och glesbygd, är 
förhållandena som godast för varutransporter och 
leveranser. Detta beror på att leveranskostnaden per 
enhet är låg, medan det ofta finns få restriktioner för 
parkering och lastning. Konkurrensen om marken 
är inte lika stor som i större tätorter, medan antalet 
leveranser fortfarande är stort. Därmed är Värnamo 
stad väl lämpad för varutransporter och leveranser. 
 
Vägtransporter har sedan 1975 fördubblats i Sverige, 
medan järnvägstransporter och sjöfartstransporter 
varit i princip oförändrade. Under kommande 20 år 
förväntas transportarbetet öka för såväl väg som 
järnväg och sjöfart, vilket i Värnamos fall innebär 
potential till ökad trafik med såväl godståg som på 
väg. 
 
Ökad godstrafik innebär säkerhetsrisker, framförallt 
för stillastående fordon. I och med att kommunen ska 
verka för att den centralt belägna rangerverksam-
heten utlokaliseras till ett externt läge, stannar inte 
godståg inne i staden vilket innebär att säkerhetsris-
kerna inte ökar avsevärt vid ökade godstransporter. 
Godstransporter på väg sker på E4, väg 27, väg 151 
och Gröndalsleden och bör i hög mån hållas utanför 
tätortsutbredning. 

RIKSINTRESSEN FÖR KOMMUNIKATION
Vägar, järnvägar och järnvägsstationer som 
har en särskild betydelse för det övergri-
pande transportsystemet kan av Trafikver-
ket beslutas vara av riksintresse. Det är 
funktionen som riksintresset bevakar och 
inte själva transportleden, vilket betyder att 
kommunens planering inte bör inverka men-
ligt på transportanläggningens funktion. Det 
förekommer både befintliga och planerade 
riksintressen för kommunikationsanläggning-
ar. 
 
E4, väg 27 och väg 127 är vägar av riksin-
tresse inom fördjupningen av översiktspla-
nens avgränsning. Dessa vägar är viktiga 
infrastrukturkopplingar till övriga kommuner, 
såväl som Jönköpingsregionen och resten 
av Sverige. Vid dessa vägar råder generellt 
byggnadsförbud inom 50 meter från vägom-
rådet.
 
Järnvägarna Halmstad-Nässjö, Jönkö-
ping-Vaggeryd och Kust- till kustbanan är av 
riksintresse. Förutom järnvägarna är även 
Rörstorp och Värnamo järnvägsstationer av 
riksintresse. Den planerade Europabanan, 
från Jönköping till Helsingborg-Malmö-Kö-
penhamn är ett planerat riksintresse som 
förekommer utmed planförslagets östra del. 

Flyg
MSA-ytorna från Jönköping flygplats be-
rör planområdets norra delar, medan hela 
planområdets omfattas av Växjö flygplats 
MSA-område. För dessa delar ska beslut 
om nya höga objekt remitteras till berörda 

flygplatser och Luftfartsverket. 

RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVARET
Hela planområdet är MSA-yta (Minimum Safe Alti-
tude) avseende Hagshults flyplats. Planområdet är 
dessutom, med undantag av planområdets sydöstra 
delar, berörd av totalförsvarets stoppområde för 
höga objekt. I den kommunövergripande översikts-
planen finns mer information och ställningstagande 
avseende Försvarsmaktens samrådsområde för 

Kartan visar planområdet med omgivning. Streckade svarta linjer är MSA-ytor 
för Jönköping och Växjö flygplatser. Den gula ytan symboliserar stoppområde för 
höga objekt och den rödstreckad ytan är Hagshults flygplats influensområde.
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4.2.1 Ställningstaganden ”Ett balanserat trafiksystem”
 (sidorna 63-65)
- Gång- och cykeltrafik inom tätorten
- Biltrafik
- Central kollektivtrafik

Gång och cykel
Huvudcykelstråk ska förläggas i eller i nära rela-
tion till stadens utvecklingsstråk. 

Kommunen ska tillskapa fler gång- och cykel-
kopplingar, broar och tunnlar över järnvägen och 
Lagan.
 
Kommunen ska verka för att identifiera de 
viktigaste konfliktpunkterna mellan cykel- och 
biltrafik samt åtgärda dessa.

Kommunen ska verka för bättre möjligheter till 
cykling mellan Värnamo stad och dess omland, 
inklusive kranstätorter.

Kollektivtrafik
Kommunen ska i samarbete med Jönköpings 
Länstrafik (JLT) skapa och se över linjenät för 
stadsbusstrafik i eller i nära relation till stadens 
utvecklingsstråk.
 
Kommunen ska verka för en starkare koppling 
mellan regionbusstrafik och övriga hållbara 
trafikslag i staden. 
 
Vid utbyggnads-, förtätnings- och omvandlings-
projekt inom staden ska fler funktioner såsom 
klimatanpassningsåtgärder, gång- och cykelvä-
gar, sociala ytor och ytor för kollektivtrafik tillföras 
trafikrummet.  
 
Kommunen ska verka för att viaduktens funktion 
som central koppling för hållbara trafikslag finns 
kvar i staden.

Ställningstaganden i
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035

Övriga underlag

Ställningstaganden
Trafik och omställning

Trafikutredning Värnamo centralort (Trivector 2020)

Lokaliseringsutredning, parkeringshus i Värnamo stad (2020) 

Rumslig potential - Värnamo stad (Radar 2020)

Busslinjenätsöversyn, i Värnamo stad (2020)

Huvud- och cykelstråk i Värnamo stad (2020)

Parkering
Kommunen ska verka för att pendlingsparkeringar 
i strategiskt goda lägen uppförs. 

I vidare planering, ny kommunal mobilitets- 
strategi/parkeringsnorm, ska kommunen genom 
effektivisering och reglering av stadens parke-
ringsplatser verka för lämplig beläggningsgrad på 
centrala parkeringsplatser.

I vidare planering ska en detaljplan tas fram i  
syfte att lösa framtidens parkeringsbehov i 
centrum. Detaljplanen ska förläggas i enlighet 
med kriterier i fördjupningen av översiktsplanen 
för Värnamo stad. Byggnationen av detaljplanen 
ska initieras först när behov finns.

höga objekt, 20 meter utanför tätort och 45 meter 
inom tätort.

MELLANKOMMUNALA INTRESSEN  
KOMMUNIKATION
Kommunen beskriver mellankommunala intressen 
framförallt i den kommunövergripande översiktspla-
nen, Mitt Värnamo 2035. I några fall sammanfaller 
eller berör dessa intressen mer explicit Värnamo 
stad och därmed bör de även tas upp i denna för-
djupning och beaktas som en förutsättning i kommu-
nens planering för stadens utveckling. 

Avseende kommunikation är det bland annat den 
nya stambanan och den station som man i Sverige-
förhandlingen har avgjort kommer lokaliseras i ett 
externt läge av Värnamo stad som utgör ett betydel-
sefullt mellankommunalt intresse. 

Värnamo stad utgör en viktig nod avseende arbets-
marknad och arbetspendling är även ett betydelse-
fullt mellankommunalt intresse. 
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Natur, rekreation & miljö

GRÖNSTRUKTUR I DEN TÄTA STADEN
Grönstruktur är alla vatten- och grönytor i staden. 
Det är en mycket viktig del av livsmiljön för såväl 
stadens invånare som växter och djur. Grönstruktur 
kan vara gräsmattan utefter trafikleden, buskaget 
mellan verksamheten och villaområdet, den centralt 
belägna finparken eller den stadsnära sjön med 
strövområde. Stadens grönstruktur innefattar många 
saker och är därför också bärare av en rad olika 
funktioner och värden, så kallade ekosystemtjänster. 

Den täta staden där fler människor bor och verkar 
behöver också vara grön. Vid förtätning av bebyg-
gelsen i Värnamo stad ska också gröna ytor och par-
ker adderas och säkerställas. Detta kan ske genom 
att skapa nya gröna ytor, genom att plantera träd i 
gatu- och torgmiljöer, genom att anlägga gröna tak 
och fasader, men även genom att öka kvalitén på be-
fintliga ytor och tillföra olika funktioner. Kvalitén och 
värdet av gräsremsan i trafikrummet ökar om denna 
kompletteras med träd och buskar. 

Kommunen har i Plan för grönstruktur och tillhörande 
åtgärdsplan satt upp tydliga mål och strategier för ut-
vecklingen av stadens grönstruktur, som ska beaktas 
i vidare planering. 

De gröna elementen kompletterar de byggda 
elementen i staden och tillsammans utgör 
de livsmiljön för såväl växter och djur som 
stadens invånare. Betydelsen av naturmiljöer 
för friluftsliv och rekreation ökar i takt med 
att staden blir tätare och befolkningen ökar. 
Stadens grönområden och vatten är också 
betydelsefulla delar för att hantera och 
anpassa staden till de klimatförändringar vi 
står inför.

Gröna kilar och grönt nätverk
En viktig aspekt kring grönstrukturen är att den bör 
sitta samman i ett nätverk för att kunna upprätthålla 
vissa egenskaper, såsom funktionella spridnings-
korridorer för växter och djur. Nätverket möjliggör 
och tillgängliggör naturmiljön i staden och dess 
omland. I detta system har de gröna kilarna en viktig 
funktion. De är den omgivande naturmiljöns portar in 
till staden.

Gröna stråk och noder
De gröna huvudstråken är del av stadens gröna 
nätverk och knyter samman omgivande natur med 
stadsstrukturen. De förgrenas vidare ut i sekundära 
stråk. Att grönstrukturen är väl sammanbunden i ett 
nätverk är en förutsättning för att upprätthålla de 
flesta av de ekosystemtjänster som vi förlitar oss på 
i staden. I nordsydlig riktning genom staden rinner 
Lagan. Vattendraget med dess strandområde utgör 
ryggraden i stadens gröna nätverk. På några platser 
sammanstrålar stråken: Folkets park, Åbroparken 
och Vråenparken. Dessa platser utgör gröna noder 
och är strategiskt betydelsefulla platser i stadens 
grönstruktur.

Stråken kommer att behöva anpassas efter förutsätt-
ningarna på respektive lokalisering. I de mer centrala 
och täta delarna kan stråken byggas upp av gröna 
tak och väggar, träd och  planteringar i gatan, medan 
de i mer perifera lägen kan vara parker och naturom-
råden.

De gröna stråken ska säkerställas och svaga 
kopplingar ska stärkas i Värnamo, vilket bland 
annat kommer att trygga invånarnas tillgång till par-
ker och grönområden när staden växer och förtätas. 

Kartan visar stadens sex gröna kilar. Svart linje visar tätortsutbredningen.

Grönytor
I kommunens Plan för grönstruktur delas Värnamos 
stads allmänna grönytor in i tre olika kategorier: 
närpark, stadsdelspark och större natur- och 
rekreationsområde. Utöver de tre kategorierna finns 
flera grönområden, stora och små, som binder 
samman parker och bildar stadens grönstruktur.

Borgenkilen ansluter staden via Borgenområdet. Kilen är nära många boenden och 
har potential för vidareutveckling. Idag har kilen otydliga länkar in mot 
bebyggelsen. Borgenområdet är ett viktigt rekreationsområde för hela staden. 
Kilen har skogskaraktär och öster om gröndalsleden övergår karaktären till äldre 
äng- och betesmark med vidkroniga stora lövträd där ek dominerar. Vid planering 
intill Borgenkilen bör karaktären förstärkas in mot stadens centrala delar, till 
exempel längs med Sveavägen. 

Nära många boenden och används fl itigt för närrekreation. Potential för 
vidareutveckling fi nns. Idag har kilen svag koppling med centrum. Gröndalkilen 
tar sin början i barrskogsområdena väster om Gröndalssleden. Flera 
sammanhängande parkområden genom stadsdelen har denna karaktär som 
sträcker sig ända in till Folkets park. Vid vidare utveckling av parker och 
grönområden i området bör denna skogskaraktär behållas och utvecklas för att 
skapa en visuellt och ekologiskt sammanhängande grönstruktur.  

Bilden till vänster visar sex stycken utpekade gröna kilar i Värnamo stad.
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Dessa har en viktig funktion och är inte bara 
livsmiljö för djur och växter utan även en del av 
stadens invånarnares livsmiljö. Vissa funktioner 
kräver en viss storlek för att den ska kunna fungera 
optimalt (funktioner som lek och återhämtning, 
infiltration av dagvatten, värmereglering, luftrenande 
och bullerdämpning) och för att vi ska kunna 
tillgodogöra oss de hälsofrämjande effekter som 
grönytor ger. 

Olika grönytor ska finnas i staden eftersom det krävs 
många olika former av grönyta för att kunna hysa 
alla de olika funktioner som människor, växter och 
djur i staden behöver.

Stadsodling
Det finns två kolonistugeområden i Värnamo stad. 
Renodlade odlingslotter finns tyvärr inte. Olika 
odlingsmöjligheter är viktiga ingredienser i stadens 
grönstruktur och bidrar till social hållbarhet och inte-
gration, men innebär även stora rekreativa värden. 
Kommunen ska verka för att utöka möjligheterna för 
stadsnära odling i efterkommande planering och 
beslutsfattande. Här redovisas de kriterier som bör 
beaktas vid utpekande av nya områden för stadsnä-
ra odling i Värnamo stad. 

• Mellan bostadsbebyggelse och verksamhets- 
områden.

• I utpekade grönkilar och gröna stråk.
• Med god tillgänglighet till kommuninvånare, 

särskilt till bostadsområden som saknar egen 
trädgård.

TÄTORTSNÄRA NATUR
I Värnamo stads omland finns olika former av 
naturmiljöer. En del av dessa är av särskild vikt ur 

Kartan visar gröna stråk och noder i Värnamo stad, 
såväl existerande som planerade.

Grönkil

Tätortsnära natur  
och rekreation

Grönstråk
Nytt grönstråk

Grön nod

Grönområden/park

Skyddsvärda träd

Värdetrakt gräsmark

Värdekärna gräsmark
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ett rekreativt perspektiv för stadens invånare och 
är därav utpekade i kommunens översiktsplan som 
tätortsnära natur. Ofta utgör den tätortsnära naturen 
en del av en grön kil, men inte alltid. Den tätortsnära 
naturen kommer att få en större roll och betydelse i 
takt med att Värnamo stads invånarantal växer och i 
takt med att staden blir tätare.  

I stadens omland finns även platser som utgör 
värdekärnor för olika naturvärden. Bland annat finns 
en värdekärna av jätteträd och andra skyddsvärda 
träd vid sjön Vidösterns östra strand. I de fall skydds-
värda träd sammanfaller med utpekade grönstråk 
och kilar är de även betydelsefulla ur perspektivet att 
vara del av stadens grönstruktur. Värdefull skog och 
större våtmarksområden finns nordöst om staden, 
större sumpskogsområden finns norr och söder om 
staden och söder om staden finns Lagadalens flacka 
odlings- och kulturlandskap som är utpekat som 
värdetrakt för gräsmarker. 

Vatten
Grönstruktur är mer än olika former av grönytor i 
staden. Även de vatten som staden har införlivat 
i stadsväven är en del av grönstrukturen. Prost-
sjön, Lagan och Vidöstern utgör de mer betydande 
exemplen, men även bäckar och dammar såsom 
Pålabobäcken och Bolaskogsdammen är betydelse-
fulla delar av stadens grönstruktur. Stadens bäckar 
och dammar belägna i stadens omland ska beaktas 
och lyftas fram. I de delar där stadsbäckarna har 
kulverterats eller grävts bort ska dessa i största möj-
liga mån återställas i syfte att återskapa deras olika 
funktioner. De små vattendragen är en kvalité och ett 
exempel på viktig vattenreglerade ekosystemtjänst.

Lagan med tillhörande landskap utgör ryggraden 

i stadens grönstruktur. För Lagandalen och dess 
sträckning genom Värnamo stad har en utredning 
gjorts, Laganstråket - ett vattenrum genom centrala 
Värnamo (2015). Studien redovisar hur befintliga 
kvalitéer kan vidareutvecklas och pekar på möjlighe-
ten till ett samlat grepp kring det centrala årum som 
Lagan utgör, både i stadens centrala delar och i dess 
närmaste omland. Årummet delas i utredningen in i 
tre olika karaktärer, det norra vilda och naturlika, det 
centrala urbana å-rummet och det södra kulturpräg-
lade landskapsrummet. Det är kommunens ställning 
att dessa karaktärer ska renodlas och utvecklas.  

Sjön Vidöstern har flera viktiga funktioner för 
Värnamo stad och är en viktig del av stadens 
identitet. Sjön ger bland annat staden viktiga 
rekreations- och boendemiljöer. Sjön är även 
nationellt särskilt värdefull ur fiskesynpunkt och 
regionalt värdefull ur naturvärdessynpunkt. Även 
Lagan har ur regionalt perspektiv bedömts som
betydelsefull ur fiske- och naturvärdessynpunkt.  
 
Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela 
landet och vid alla sjöar och vattendrag. Det skydda-
de området är normalt 100 meter från strandkanten, 
både på land och i vattenområdet. Strandskyddet 
kan utökas upp till 300 meter, om det behövs för att 
säkerställa något av strandskyddets syften: att lång-
siktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden 
och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 
Lagan och följande vattendrag, inom FÖP:ens av-
gränsning, omfattas av det generella strandskyddet: 
Sörsjön, Prostsjön, dammarna vid fotbollsplanerna 
på Ljusseveka och Stampabäckens två vattendam-
mar öster om E4. För Vidösterns norra stränder 
råder ett utökat strandskydd på 200 meter. 

Generellt är kommunens ställning att strandskyddet, 
i de delar där staden med omland omfattas av 
skyddet, ska beaktas för att upprätthålla strandskyd-
dets syfte om bland annat allmänhetens tillgänglighet 
till strandlinjen. För de delar där strandlinjen redan 
idag kan anses vara ianspråktagen eller införlivad i 
stadsbebyggelse, framförallt Lagans centrala delar, 
ser kommunen positivt på eventuell planering och 
exploatering i förtätningslägen inom strandskyddat 
område. Kommunens ställning är att förtätning av 
Värnamo stad är ett viktigt allmänt intresse, men 
menar samtidigt att förtätning inom strandskyddet 
måste vara förenligt med allmänhetens möjlighet 
att ha tillgång till strandlinjen och fri passage måste 
alltid ordnas. Ett exempel på en sådan förtätning är 
byggnation av kvarteret Sarven.

Allmänhetens tillgång till strandlinjen är särskilt viktig 
inom FÖP:ens område på grund av befolkningstät-
heten i staden. Kommunens anser att vissa åtgärder, 
verksamheter och exploateringar är förenliga med 
strandskyddets syfte och kan bidra till att tillgänglig-
göra strandlinjen och samtidigt säkerställa växters 
och djurs livsmiljö. Kommunen menar också att för 
de stadsnära strandlinjerna finns potential för ut-
veckling på grund av läget i staden. Ett exempel kan 
vara strandnära bebyggelse (observera, inga stora 
strandnära villatomter, utan mer blandad bebyggelse 
med olika upplåtelseformer) som samtidigt säkerstäl-
ler allmän platsmark invid stranden och genererar 
ett underlag för funktioner som badplats och fiske-
brygga som kan komma hela staden till del. Exempel 
på sådana platser kan vara Helmershus, Örtebro, 
Sörsjöns nordvästliga strandlinje och för delar av 
Prostsjöns västra strandlinje. 

Det skäl som lagstiftningen medger och som bedöms 
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kunna åberopas för att delvis lyfta strand-
skyddet invid Helmershus, Örtebro och 
Sörsjön är att utvecklingen är allmännyttig 
och en del av en hållbar utveckling av Vär-
namo stad. Samtliga lägen har kommunen 
under lång tid haft för avsikt att utveckla. 
Områdena förekommer både i nu gällande 
översiktsplan för Värnamo samt i delar 
med detaljplan (både pågående och gällan-
de). Kommunen har och planerar framgent 
också att göra satsningar på utbyggnad av 
infrastruktur till Helmershus och Örtebro, 
till exempel en cykelväg till Åminne på den 
före detta järnvägsbanvallen samt kommu-
nens utbyggnad av VA-överföringsledning 
utmed Vidösterns västra strand. Dessa 
investeringar motiverar en fortsatt utbygg-
nad och utgör därmed i sig ett angeläget 
allmänt intresse. Fördjupningen av över-
siktsplanen har sedan samrådet komplet-
terats med ett sekundärt utvecklingsstråk 
som både kopplar samman och särskiljer 
utvecklingen på Vidösterns västra strand 
med annan utveckling i stadens omland. 
Stråket tydliggör kommunens långsiktiga 
avsikt för området. Kommunen har även 
för avsikt att i vidare planering ta fram ett 
planprogram för utvecklingen. Detta ska 
syfta till att styra utvecklingen i en hållbar 
riktning och att ta tillvara områdets poten-
tial att utgöra en stadsdel i framtiden. I 
planprogrammet samt vid efterkommande 
planering och prövning kräver varje enskilt 
område att underlag tas fram för att kunna 

Kartan visar strandskyddat område samt i vilka delar (rosa områden) som 
kommunen ställer sig bakom viss utveckling inom strandskyddat område. 

Kartan visar området för riksintresset 
Lagan nedströms Hörledammen. 
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ling väger tyngre än riksintresset, därmed kan en 
viss påverkan på riksintresset anses vara rimlig.
Redan i nuläget föreligger skador på riksintresset 
som kommunen menar är menliga för intresset. 
Fyllnadsmassor från byggnationen av väg 27:s nya 
dragning förekommer på stora delar av området, 
vilket borde ha påverkat riksintresset negativt. Be-
tydelsen av platsen för stadsutbyggnad är samtidigt 
stor. Det är ur flera perspektiv en mycket strategiskt 
belägen plats och en utveckling här innebär förut-
sättningar för att uppnå en hållbar utveckling och 
en sammanhållen, tät och attraktiv stad/stadsdel. 
Den stadsutbyggnadspotential som platsen medger 
föreligger inte på andra platser och ses därmed som 
prioriterat jämte den begränsade skada som utveck-
lingen skulle innebär på riksintresset.

Järnvägsstationen vid Rörstorp är av riksintresse 
för kommunikation och den utveckling som föreslås 
är helt i enlighet med detta. Kommunen har i över-
siktsplanen tagit ställning till att stationen i vidare 
planering ska beaktas och dess potential för hållbar 
utveckling av staden nyttjas mer effektivt.

Fritid, friluftsliv och rekreation
Apladalen, Prostsjöområdet, Alandsryd/Borgen och 
Lagandalen söder om staden med Osudden är fyra 
viktiga områden för friluftsliv, fritid och rekreation i 
Värnamo stads omland. Stadens invånare ska ha 
god tillgång till sådana områden och i takt med 
befolkningstillväxten ska dessa områden utvecklas 
och därav ska ytor som möjliggör denna utveckling 
beaktas i planering. Vid förtätning och omvandling 
får fler bättre möjlighet att använda stadens frilufts-
områden, förutsatt att goda kopplingar till dessa om-
råden bibehålls och förstärks. I utblick 2050 föreslås 
att del av grönkilen Sörsjön utvecklas till nytt frilufts-

bedöma om särskilt skäl föreligger för att upphäva 
strandskyddet. Även utredning om alternativa lokali-
seringar och motiveringar behöver göras kring varför 
det allmänna intresset av tätortsutveckling inte kan 
tillgodoses någon annanstans.

Riksintresse naturvård, Lagan nedströms
Hörledammen
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 2019 
utfört en uppdaterad kartering och bedömning av de 
geovetenskapliga riksvärden som riksintresset 
representerar. Riksintresset är utpekat uteslutande 
för dess geovetenskapliga värden, i första hand den 
landskapsbildande process som fortfarande pågår 
samt områdets betydelse för förståelsen av land-
skapsutvecklingen och processerna från isavsmält-
ning till nutid.

För att riksintressets geovetenskapliga värden inte 
ska utsättas för påtaglig skada är det centralt att de 
områden där pågående processer finns bibehålls i 
sitt naturliga tillstånd och lämnas opåverkade. SGU 
vill även belysa att helheten och det geologiska 
sammanhanget utgör en central del för riksintressets 
geovetenskapliga värde.

SGU har utifrån riksintressets utpekade riksvärden, 
det vill säga meander, korvsjöar, delta och det tillhö-
rande värdeomdömet som inkluderar processerna, 
delat in området i tre skyddsvärdesklasser: högre 
skyddsvärden, måttliga skyddsvärden och lägre 
skyddsvärden. En karta över detta redovisas på 
föregående sida. 

För de delar av riksintresset som sammanfaller med 
planerna för stadens nya stadsdel, gör kommunen 
bedömningen att betydelsen av hållbar stadsutveck-

Prostsjöområdet är ett centralt beläget 
område för friluftsliv, fritid och rekreation.
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område för staden. Möblering, belysning, faciliteter, 
skyltar och annan utrustning ska underlätta och bidra 
till att skapa trygga och tillgängliga miljöer.

Apladalen och stråket utmed Lagan till Osudden är 
en viktig natur- och kulturresurs för hela Värnamo 
tätort och ett av stadens mer kända besöksmål. Den 
senaste inventeringen av parkens natur- och kultur-
värden är från 1970-talet och i behov av översyn/
revidering för att ett aktuellt kunskapsunderlag ska 
finnas. 

Vid byggnation och utveckling av Prostsjöområdet är 
det av vikt att ytor för friluftsliv och rekreation i 
området bibehålls och förstärks. Likaså ska ny 
bebyggelse väster om Gröndalsleden och särskilt 
invid Borgens friluftsanläggning beakta friluftslivs-
intresset i området. 

Koloniområdena vid Sörsjön och Lagan är viktiga fri-
tids- och rekreationsområden. Kommunen ska verka 
för fler former av odlingsmöjligheter, så att ytterligare 
alternativ finns tillgängliga för kommuninvånarna. 
Kommunen ska premiera bostadsnära odlings-
alternativ i syfte att verka för minskade transporter. 

Riksintresse friluftsliv, Vidöstern 
Sjön Vidöstern med stränder är av riksintresse 
för friluftslivet. Området bedöms ha särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och 
kulturmiljöer och för vattenanknutna friluftsaktiviteter. 
Exempel på friluftsaktiviteter är fritidsfiske, bad, båtliv 
och upplevelse av kulturmiljö där Åminne bruk utgör 
ett exempel. 

Verksamheter och åtgärder som bedöms inverka ne-
gativt på riksintresset är exempelvis sådana som för-
sämrar vattenkvalitén och på så sätt påverkar fisket 
eller badmöjligheterna negativt samt exploateringar 

som begränsar allmänhetens tillträde till stränder och 
tillgänglighet till och i området.

Kommunen ser stor potential i området som är 
förenligt med riksintressets värden. Kommunens 
ställningstagande är generellt att verka för riks-
intressets värden inom dess gränser. För vissa 
avgränsade platser kan exploateringar och vissa 
verksamheter öka allmänhetens tillträde till stränder 
och tillgänglighet i området. Kommunen ställer sig 
positiv till sådan utveckling. 

MELLANKOMMUNALT INTRESSE, NATUR
Kommunen beskriver sina mellankommunala intres-
sen framförallt i översiktsplanen Mitt Värnamo 2035. 
I några fall sammanfaller eller berör dessa intressen 
mer explicit Värnamo stad och därmed bör de även 
tas upp i denna fördjupning och beaktas som en 
förutsättning i kommunens planering för stadens 
utveckling. Avseende natur bedömer kommunen 
att intressen rörande vattenplanering är ett mellan-
kommunalt intresse. För Värnamo stads del är det 
framförallt sjön Vidöstern och Lagan som utgör ett 
mellankommunalt intresse som ska beaktas i vidare 
planering.  

Vy över Mossleplatån och sjön Vidöstern.
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Ställningstaganden
Natur, rekreation och miljö

Grönstruktur i den täta staden
Vid utbyggnads-, förtätnings- och omvandlingsprojekt 
ska berörd grönyta säkerställas, kvalitén höjas och fler 
funktioner tillföras ytan. Om nödvändigt ska nya grönytor 
anläggas.

Stadens grönstruktur ska vara tillgänglig och trygg för 
alla samhällsgrupper.

Stadens sex grönkilar ska respekteras och upprätt-
hållas. Dess olika karaktärer ska klargöras, förtydligas 
och kopplas samman med stadens gröna stråk. 

Stadens gröna stråk och noder ska beaktas och säker-
ställas och svaga kopplingar ska stärkas.  

Utpekade värdekärnor med särskilt höga naturvärden i 
stadens omland ska beaktas.

Strandskydd
För urbana miljöer inom strandskyddat område ställer 
sig kommunen bakom förtätnings- och omvandlings-
projekt som bidrar till hållbar stadsutveckling. Kommu-
nen menar att strandskyddet för dessa platser i och med 
det centrala läget kan anses inskränkt. Vid förtätning 
och omvandling inom stadsbebyggelsen är det viktigt att 
allmänhetens tillgänglighet till stranden säkerställs med 
så kallad fri passage. 

Bebyggelseutveckling av Värnamo stad är ett mycket 
angeläget intresse för vilket strandskyddet kan  
upphävas utan att för den skull menligt inskränka på 
strandskyddets två syften. På avgränsade platser 
kan strandskyddat område minskas till att omfatta ett 
område med ett betydligt kortare avstånd från strand-
linjen. Kommunen ska därför verka för att upphäva och 
reducera strandskyddat område vid detaljplaneläggning 
som ligger i linje med planförslagets intentioner och 
utpekanden i FÖP:en. 
 

Lagan nedströms Hörledammen
För de områden inom riksintresset Lagan nedströms 
Hörledammen, där pågående processer finns och som 
har bedömts ha ett högre skyddsvärde, ska riksintresset 
särskilt beaktas i planering, lovgivande och exploate-
ring. För de delar av riksintresset som är belägna mellan 
Kust- till kustbanan och väg 27 som har getts måttliga 
värden och där processen utgörs av isavsmältningens 
erosion och ackumulation, gör kommunen bedömningen 
att betydelsen av hållbar stadsutveckling väger tyngre 
än riksintresset så att viss påverkan på riksintresset kan 
anses vara rimlig. 

Friluftsliv och rekreation
Tillräckliga ytor för friluftsliv och rekreation ska säker-
ställas för Värnamo stads växande invånarantal. 

I utblick 2050 ska en del av grönkilen vid Sörsjö i pla-
nering, lovgivande och exploatering beaktas i syfte att 
utveckla ett nytt och till Borgen kompletterande frilufts-
område för staden.

Det ska finnas en mångfald av anläggningar för friluftsliv 
och rekreation i Värnamo stad och dess omland. Dessa 
ska hålla hög standard avseende funktion och gestalt-
ning och anpassas till platsens  förutsättningar och 
karaktär.  

En natur- och friluftslivsvärdesinventering ska tas fram 
för Värnamo stad. Inventeringen ska utgöra ett plane-
ringsunderlag i efterkommande planering och beslutsfat-
tande för bland annat Apladalen och Osudden.

Ställningstaganden i
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035

Övriga underlag

3.1.1 Ställningstaganden ”Attraktiv & hållbar bebyggelseutveckling” 
(sidorna 30-31)  
- Grönstruktur 
- Landsbygdutveckling i strandnära läge

5.6.1 Ställningstaganden ”Naturmiljön som resurs”
 (sidorna 110-111)
- Tätortsnära natur
- Friluftsliv
- Riksintressen, Naturvård (Lagan nedströms Hörldedammen) och frilufts    
liv (Vidöstern)

Plan för grönstruktur (2020)

Plan för grönstruktur i Värnamo stad. Del 2: Inventering och utvecklings-
möjligheter (2020)
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Jord- och skogsbruksmarken i Värnamo stads 
omland har bland annat på grund av dess närhet 
till staden, förutom brukningsvärdet, en rad andra 
värden såsom landskaps-, natur-, kultur- och 
rekreativa värden. Det öppna jordbrukslandskapet 
utefter sjön Vidöstern utgör en viktig identitets-
skapande kvalité och bidrar till Värnamo stads 
attraktivitet. Dessa egenskaper gör områden med 
jordbruksmark även attraktiva för bosättning. 

Jord- och skogsbruksmark

Det finns höga naturvärden kopplat till jordbruks-
mark, framförallt till betesmark. Betesmark har
generellt en stor biodiversitet med många betydel-
sefulla biotoper såsom stenmurar, odlingsrösen och 
åkerholmar. Dessa omfattas av det generella bio-
topskyddet.

Jordbruksmarkens värde för livsmedelsproduktion 
har uppmärksammats på senare tid. Betydelsen tros 
bli än större i framtiden, bland annat på grund av 
klimatförändringar. Jordbruksmarken i stadens 
omland bidrar även till möjligheten att närproducera 
mat, vilket har stora ekologiska och sociala värden. 
Även skogsbruksmark spås ha en betydelsefull roll 
i det anpassning- och omställningsarbete som är 
nödvändigt med anledning av klimatförändringarna.

Jordbruksmark
I Värnamo stads omland finns några områden med 
jordbruksmark med sammanhängande arealer av 
mycket högt brukningsvärde. Det största är den så 
kallade Mossleplatån som finns söder om väg 27 
och sträcker sig utmed Vidösterns västra strand ner 
mot Helmershus. På Vidösterns östra strand finns 
ett större jordsbruksmarksområde kallat Nöbbele, 
i höjd med Bredastens industriområde ner mot 

Hjälshammar by. Norr om staden finns två mindre 
områden, väster om Margretelunds industriområde 
och vid Bäckaskog. Gemensamt för den mycket 
högt värderade jordbruksmarken är att arealerna är 
sammanhängande, att jordarten är sorterad och att 
fältstorleken är relativt stor.

Jordbruksmark med bedömt högt brukningsvärde 
föreligger mer spritt, men med viss koncentration i 
nära anslutning till stadens södra delar samt i Torp, 
Hjälshammar och Alandsryd. I de tre sistnämnda 
jordbruksmarksområdena är fälten generellt något 
mindre och mer oregelbundna än de fält som ligger 
strax söder om staden. Den jordbruksmark som 
värderas med normala värden återfinns framförallt 
insprängd tillsammans med mindre fält av höga 
värden. Till störst del utgörs den här marken av 
betesmark. 

Exploatering av jordbruksmark
Det råder ett hårt exploateringstryck på jordbruks-
mark runt tätorter i Sverige och Värnamo stad är 
inget undantag. Vid stadsutveckling finns risk för att 
kortsiktiga ekonomiska vinster vid exploatering prio-
riteras högre än jordbruksmarkens långsiktiga värde. 
Om jordbruksmark är det enda möjliga alternativet 
för stadsutveckling bör denna planeras så att jord-
brukens intressen skadas så lite som möjligt. I första 
hand bör mark med goda avkastnings- och arronde-
ringsförhållanden undantas exploatering.

Stadsutveckling föreslås i mycket liten utsträckning 
ske på jordbruksmark, med undantag av något en-
staka fall. I dessa fall motiveras exploateringen med 
hållbar stadsutveckling och att det saknas alternativ 
lokalisering som har samma eller likvärdiga kvalitéer.
Att möjliggöra en hållbar utveckling av Värnamo 
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stad bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse. 
Eftersom en av den ur kommunalt perspektiv mest 
brukningsvärda jordbruksmarken sammanfaller med 
ett högt exploateringstryck och en vilja att bygga ut 
staden söderut, tar planförslaget tydlig ställning att 
samlad stadsbebyggelse under planperioden, fram 
till 2035, inte ska ske söder om väg 27. Norr om 
vägen föreslås däremot, i något fall, att jordbruks-
marksarealer tas i anspråk för stadsutbyggnad.  

Vid komplettering av bostadsbebyggelse i jordbruks-
landskap ska hänsyn tas till de landskapsliga förut-
sättningarna på platsen, så att attraktiviteten 
bibehålls samt att jordbruksverksamheterna inte 
trängs undan. Ny bebyggelse ska placeras intill 
befintlig bebyggelse eller invid strukturer såsom 
utmed byväg eller i brynzon mellan skogs- och 
jordbruksmark. Ny bebyggelse kan förläggas delvis 
till jordbruksmark, men inte utan att man vid plane-
ring, lokalisering och avstyckning beaktar markens 
brukningsvärde och fortsatta användning för jord-
bruksändamål. 

Planförslaget föreslår kompletteringar av lantliga be-
byggelsesamlingar i stadens omland. I dessa fall kan 
jordbruksmark  komma att till viss del tas i anspråk, 
men i varje enskilt beslut ska ovanstående beaktas 
för att reducera påverkan på jordbruksmarken. De 
avgränsade områden som pekas ut är Alandsryd, 
Hjälshammar Torp och utmed Åminnevägen. Dessa 
är Värnamos byar. Kompletteringarna motiveras 
utifrån att det anses vara en hållbar utveckling av 
omlandet, att bygga på befintliga strukturer. 
Utvecklingen möjliggör ett effektivt nyttjande av be-
fintlig infrastruktur, utbyggnad av ny infrastruktur och 
ett ansvarsfullt marknyttjande. Kommunen menar att 
man genom att peka ut de avgränsade områdena Kartan visar jord- och skogsbruksmark 

inom fördjupningens avgränsning.

Jordbruksmark
Produktionsskog
Improduktiv skogsbruksmark
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Ställningstaganden
Jord- och skogsbruksmark

Jordbruksmark
Kommunen ställer sig positiv till enstaka, kompletteran-
de bostadsbebyggelse på jordbruksmark inom utpeka-
de områden. Ny bebyggelse ska lokaliseras så att de 
landskapsmässiga förutsättningarna beaktas och så att 
inte jordbruksmarkens förutsättning för fortsatt brukan-
de påverkas påtagligt negativt. 

Stadens södra gräns för sammanhållen, blandad 
bebyggelse ska under planperioden, fram till 2035, 
utgöras av väg 27. Jordbruksmark belägen söder om 
väg 27 ska undantas stadsbebyggelse. Jordbruksmark 
belägen norr om väg 27 och inom nuvarande tätortsut-
bredning, kan komma att tas i anspråk för stadsutveck-
ling i form av sammanhållen, blandad bebyggelse.

Skogsbruksmark
Skogsområden med särskilt höga rekreativa värden 
som finns i grönkilar och i utvecklingsstråkens förläng-
ning ska skötas varsamt och med försiktighet exploate-
ras så de rekreativa värdena kvarstår.

Ställningstaganden i
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035

Övriga underlag

bidrar till ett ansvarsfullt förhållningssätt för exploa-
tering av jordbruksmark, då det indirekt betyder att 
kommunen avseende annan jordbruksmark i omlan-
det ser negativt på exploateringar.

Skogsbruksmark
I Värnamo stads omland finns den mer 
produktionsvärda skogsbruksmarken, 
framförallt i de sydvästra delarna och 
söder om Bredasten. Det finns även
skogsområden öster om E4 och nordost
om staden, men dessa områden utgörs till
större del av skog som har låg produktivitet.
Det rör sig framförallt om områden med 
sumpskog och annan sankmark. Dessa 
områden kan i sin tur ha höga ekologiska 
värden. 

Skogsområden med särskilt höga rekreativa vär-
den förekommer runt friluftsområdet Borgen, utmed 
Lagan norr om stadsutbredningen, norr om Vitarörs 
verksamhetsområde och väster om Gröndalsleden 
samt runt Sörsjön.  

Kartan visar de områden (rosa) där kommunen ställer sig positiv 
till enstaka kompletterande bostadsbebyggelse på jordbruksmark 
samt skiljelinje (rosa) avseende stadsutveckling på jordbruksmark. Jordbruksmarkens värde kring Värnamo stad (2020) 

5.7.1 Ställningstaganden ”Bevara & utveckla jord- & skogsbruks-
mark” (sidan 116)

6.3.1 Ställningstaganden ”Plats för och näring till näringslivet”
(sidan 130)
- Areella och gröna näringar
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De naturolyckor som kommunen ska be-
akta i sin planering har alla en koppling till 
uppdraget om att klimatanpassa samhället. 
Klimatanpassning rör sig i stort inte om några 
nya risker, utan istället konsekvenserna och 
verkan av redan kända naturolyckor som 
samhället ska anpassas efter. 

Klimatanpassning och 
naturolyckor

Enligt SMHI:s länsvisa klimatanalyser kommer det 
framtida klimatet i kommunen att bli torrare och var-
mare under sommarhalvåret och mildare med ökad 
nederbörd samt perioder med stora flöden i vatten-
dragen under vinterhalvåret. Vädret förväntas dess-
utom bli mer extremt med perioder av värmeböljor 
och en ökad frekvens av skyfall. För att klara av det 
framtida klimatet måste Värnamo anpassas till dessa 
extrema vädersituationer. 

Kommuner ska i översiktsplanen ge sin syn på 
risken för skador på den byggda miljön som kan följa 
av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska 
eller upphöra. Kommunen ska redogöra för klimatre-
laterade riskområden för översvämning och skred.

Flera av de naturrisker som kommunen ska ta 
hänsyn till i sin planering kommer att påverkas av
klimatförändringarna. Det är dock viktigt att poäng-
tera att dessa risker även kan finnas för dagens för-
hållanden och bör beaktas i planeringen även på kort
sikt. Det rör sig om översvämning, risk för erosion, 
ras och skred. Andra klimatrelaterade risker såsom 
skyfall, värmebölja och torka har på senare tid upp-
märksammats mer i takt med att problematiken kring 
dessa klimatrisker har visat sig.
 

Översvämning
Klimatförändringarna kommer på sikt att innebära 
återkommande perioder med ökade flöden i Lagan 
samt Vidöstern och därtill ökad avrinning med 
påföljande risk för översvämningar. Detta innebär 
i sin tur ökad risk för erosion, ras och skred utefter 
strandlinjerna. 

Värnamo stads lokalisering vid Lagan gör att staden 
har en historia av återkommande översvämningar, 
vilket i sin tur har resulterat i att kommunen är relativt 
välrustat för översvämningar. Vissa anpassningar 
har redan gjorts med tekniska åtgärder såsom 
backventiler, pumpar och översvämningsvallar. 
Värnamo planerar och arbetar för att staden ska 
klara flöden med 100-års återkomsttid. Länsstyrel-
sen rekommenderar idag att man i planering beaktar 
200-års återkomsttid, vilket betyder att det i framti-
den kan finnas behov av fler åtgärder för att klara 
perioder med höga flöden i Lagan.  

Vid det senaste tillfället med höga vattenflöden i 
Lagan (februari/mars 2020) har de åtgärder som 
vidtagits fallit ut väl. Marköversvämningar har kunnat 
begränsas och har bara i mindre omfattning orsakat 
skador på fastigheter samt inneburit mindre tillgäng-
lighetsproblematik när gång- och cykelvägar/under-
gångar har översvämmats. 

I översiktsplanen finns en antagen lägsta nivå för 
golv vid nybyggnation vid Vidösterns stränder,  
+145,9 (RH 2000) som ska följas. Höjden är baserad 
på ett flöde med 100-års återkomsttid. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har 2019 uppdaterat underlaget Översväm-
ningskartering utmed Lagan med tillhörande kartor. 

Den visar vilka delar av tätorten som kommer att 
drabbas av marköversvämningar för olika dimension-
erade flöden. Kartorna redogör för översvämnings-
zoner vid flöden med en statistisk återkomsttid på 
50, 100 och 200 år samt ett beräknat högsta flöde 
(BHF). Dessutom har en anpassning gjorts utifrån 
förväntade flöden år 2098. Dessa kartor redogör 
för att det centralt belägna kvarteret Kärleken samt 
bebyggelse utmed Lasarettsgatan, Enehagsvägen 
och Skolgatan kan komma att översvämmas. Norrut 
kommer framför allt bebyggelse invid Finnvedsvallen 
och Sandgatan, men även på motsatt sida Lagan
i/vid Ljusseveka, att beröras. I BHF-scenariot skul-
le dessutom stora delar av Karlsdal och de södra 
delarna av Östermalm översvämmas. Kommunens 
ställning är att detta långsiktigt ska beaktas i plane-
ring och åtgärder ska vidtas. Samhällsviktig byggna-
tion och tillgänglighet ska prioriteras.

En följd av klimatförändringarna är en ökad risk 
för dammbrott. Lagan är reglerad och uppströms 
Värnamo förekommer två större dammar, som vid 
ett dammbrott skulle innebära att delar av staden  
översvämmas. Kommunen har tagit fram ett under-
lag som visar vilka områden som översvämmas vid 
ett dammbrott. Underlaget visar att det är samma 
områden som berörs av höga flöden i Lagan som 
berörs vid dammbrott. 

Erosion, ras och skred
Risk för erosion, ras och skred föreligger framförallt 
i mer finkorniga jordarter såsom finsand, silt och ler. 
Dessa jordarter har avsatts i vatten och förekom-
mer därav framförallt utmed Lagan och Vidösterns 
stränder och således är stora delar av Värnamo stad 
och dess omland belägen på dessa jordarter. Lagan 
har en meandrande sträckning genom staden. Längs 
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Lagans strand pågår en stor erosionsaktivitet längs 
delar av sträckan (huvudsakligen i dess ytterkurvor). 
För jordarten morän finns en viss skredbenägenhet, 
men generellt bör topografi eller närhet till vattendrag 
också sammanfalla för att skred ska uppstå i morän-
jord. Topografi och närhet till vattendrag är utöver 
jordart ytterligare en parameter som påverkar en 
jords benägenhet för skred. Ökad nederbörd medför 
också förhöjda grundvattennivåer och portryck i mar-
ken, vilket försämrar jordens hållfasthetsegenskaper. 
Skredrisker kan därmed finnas och uppstå i områden 
som inte ligger i anslutning till vattendrag. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har 2011 tagit fram underlaget Översiktlig 
stabilitetskartering inom fem kommuner längs 
Lagan. Värnamo kommun. Underlaget pekar ut 
platser i Värnamo stad där stabilitetsproblematik 
föreligger. Syftet med den översiktliga karteringen av 
stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden är 
att identifiera områden där det finns behov av att 
göra detaljerade geotekniska utredningar, eller 
översyn av tidigare utredningar och åtgärder. Un-
derlaget visar på flera områden, vanligen i Lagans 
ytterkurvor, som översiktligt inte kan klassas som 
tillfredsställande stabila. Dessa områden är inte 
heller tillräckligt utredda varför en detaljerad stabili-
tetsutredning rekommenderas. Fastigheterna utmed 
Lagan, Kvarnängsgatan och Finngatan är belägna 
i nära anslutning till sådana områden. Lokalgatan 
Ågatan och bebyggelse på delar av kvarteret Kro-
ken, är andra områden som finns utpekade där stabi-
liteten inte bedöms tillfredställande. SGI har gjort en 
övergripande kartläggning (skala 1:100 000) över var 
förutsättningar för skred i finkorniga jordarter förelig-
ger. Kartläggningen pekar framförallt på områden i 
den norra delen av staden samt utanför nuvarande 

tätortsutbredning. Det finns även mer centralt beläg-
na platser, såsom för delar av Apladalens norra och 
nordvästra delar, utmed Kust- till kustbanan, utmed 
Malmövägen mellan järnvägen och trafikplats Nöb-
bele och för bebyggelse väster om kvarteren utmed 
Mosslegatan. Utmed Vidösterns östra strand visar 
kartläggningen flera områden utmed väg 606 och ut-
med sjöns västra strand finns motsvarande områden 
utpekade, men i något mindre omfattning.

Skyfall
Skyfall förväntas i framtiden bli mer vanligt förekom-
mande. För Värnamo tätort finns idag kartlagt de 
huvudsakliga avrinningsvägarna, lågstråken samt 
potentiella översvämningsytor på markytan. I sam-
spel med naturliga vattendrag och dagvattenförande 
avloppsledningsnät avleds nederbörden längs med 
dessa avrinningsvägar mot Lagan. Ledningsnätet 
är konstruerat för att avleda normalt förekommande 
regn. Vid mycket kraftig ihållande nederbörd, där 
avledningskapaciteten i ledningsnätet överskrids, 
dominerar avrinning på ytan. Detta kan orsaka 
problem för den byggda miljön, där denna hamnar 
i konflikt med exempelvis rinnvägar och lågpunkter. 
Dessa skyfallskarteringar utgör ett gott planerings-
underlag och ger en god vägledning om var riskerna 
för översvämning är särskilt stora, som underlag för 
prioriteringar. Karteringen över Värnamo stad visar 
att framförallt stadens östra stadsdelar har problem 
som kräver att åtgärder vidtas. Kommunen har i 
samband med FÖP-arbetet tagit ytterligare ett steg i 
arbetet med skyfallshantering, genom att ta fram en 
utredning som identifierar, analyserar och ger förslag 
på tekniska åtgärder som bör genomföras. De större 
övergripande och mer betydelsefulla åtgärderna 
finns redovisade i FÖP:en. Av utredningen går att 
utläsa att det redan idag finns en rad olika skyfalls-

Höga vattennivåer i Apladalen, februari 2020. 
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Kartans sandfärgade ytor visar var det finns förutsättningar för 
skred. Kartans blå fält visar översvämmade ytor vid höga flöden 
i Lagan/Vidöstern.

stråk och översvämningsytor som måste beaktas i 
den vidare planeringen samt att även nya föreslås 
tillkomma. 

Länsstyrelsen har valt att använda återkomsttiden 
100- årsregn som vägledande för när en bedömning 
av översvämningsrisken ska göras. En klimatfaktor 
ska inkluderas för att bedöma översvämningsrisken 
i ett förändrat klimat. Lämplig klimatfaktor för ett 
regn med 100- års återkomsttid är utifrån dagens 
kunskapsläge 1,2-1,4, vilket innebär att regnvolymen 
väntas öka med 20-40 procent fram till år 2100.

Kartan visar översvämmningsdjup vid 100-årsregn med en klimat-
faktor på 1,25. Rosa stråk redogör för befintliga skyfallsstråk. Mörkt lila 
linjer visar på föreslagna skyfallsstråk. Mörkt gröna ytor är befintliga 
ytor för skyfall/dagvattenhantering. Ljust gröna ytor visar förslag på nya 
översvämningsbara ytor.
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Värmebölja
SMHI:s definition av värmebölja är en samman-
hängande period, då dygnets högsta temperatur är 
minst 25.0°C, minst fem dagar i sträck. Värmeböljor 
kommer bli vanligare i takt med klimatförändringar-
na. Forskare har beräknat att extremt varma tillfällen 
kommer inträffa allt oftare och att temperaturen kom-
mer att öka vid dessa tillfällen. Forskning har även 
kunnat påvisa att dödligheten ökar i befolkningen 
under perioder med extremt varmt väder, vilket gör 
betydelsen av att anpassa samhället till värmeböljor 
betydelsefullt. 

En viktig faktor vid fysisk planering är den så 
kallade värmeöeffekten i städer. Det gäller särskilt 
tätbebyggda områden, med hög andel hårdgjorda 
ytor och lite vegetation. I sådana områden kan såväl 
lufttemperatur som strålningstemperatur bli hög och 
där är risken högre att så kallade värmeöar bildas.

Värnamo kommun har enligt en metod av Folkhäl-
somyndigheten (2019) kartlagt var det riskerar att 
utvecklas höga temperaturer i Värnamo. Metoden ut-
går från data om marktäckning. Metoden utmynnar i 
en kartbild som översiktligt illustrerar vilka områden i 
tätorten som i högre grad riskerar att utveckla hälso-
skadlig värme och där åtgärder behöver sättas in 
först. Resultatet över riskområden för höga tempera-
turer kompletteras därefter med geografisk data om 
sårbara grupper. Analysen redogör för tre riskområ-
den där kommunen i vidare planering och beslutsfat-
tande ska beakta problematiken särskilt. 

Som ett komplement kan Länsstyrelsen i Jönköpings 
läns underlag, en satellitbild som ger en ögonblicks-
bild över temperaturen under en sommardag 2018 
i Värnamo stad, användas i planeringen. Bilden ger 

Markföroreningar och klimatförändringar
Förorenade områden kan påverkas av 
händelser i nutid, men som också kan öka 
genom klimatförändringar. Skyfall, översväm-
ningar, ras och skred samt torka kan exem-
pelvis påverka förutsättningarna för en förore-
ningsspridning i form av nya spridningsvägar, 
ökad rörlighet hos inlagrade föroreningar eller 
en ökad vindburen spridning med damm vid 
torrperioder.

I syfte att beakta denna problematik i den 
fortsatta planeringen har kommunen analys-
erat vilka markföroreningar i planområdet 
som sammanfaller med områden som riske-
ras att översvämmas vid höga flöden i Lagan/
Vidöstern, men även vid händelse av skyfall 
samt områden där en ökad risk för ras, skred 
och erosion föreligger. Kartan till höger redo-
gör för de områden där denna risk föreligger. 

Analysen visar att det finns flera markförore-
ningar i stadskärnan som ska beaktas ur ett 
klimatanpassningsperspektiv. Det förekom-
mer även föroreningar utefter Malmövägens 
västra sida samt i en bredare korridor norrut, 
utefter Jönköpingsvägen. Samtliga av dessa 
platser finns inom utpekade utvecklingsstråk 
som innebär att kommunen ställer sig bakom 
förtätnings- och omvandlingsprojekt i dessa 
områden. I de fall utvecklingsprojekt sam-
manfaller med någon av dessa markförore-
ningar, ska dessa i ett tidigt skede utredas 
samt undersöka vilka möjligheter som finns 
för sanering om nödvändigt. 

Kartan visar vilka områden där risken för översvämning, ras, skred och erosion sam-
manfaller med markföroreningar, även de oklassade. 
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kommunen en ungefärlig bild över vilka områden där 
så kallade värmeöeffekter kan uppstå och där åtgär-
der vid behov kan behöva prioriteras.

De åtgärder som kan bidra till att lindra perioder med 
värmebölja är bland annat att värna och verka för att 
befintlig grönstruktur bevaras och att ny tillkommer. I 
områden med hög exploatering eller i förtätnings-
lägen där grönyta tas i anspråk, kan denna kom-
penseras med bland annat gröna tak och väggar, 
plantering av träd med stora lövverk som genererar 
skugga eller ytor av armerat gräs istället för asfalte-
rade parkeringsytor med mera. Förtätning på grönyta 
ska generellt undvikas, speciellt för delar av staden 
som redan idag är belägna i områden som riskerar 
att bli väldigt varma. Vid planering bör även markan-
vändning som äldreboende, förskola och viss känslig 
service styras undan de varma lokaliseringarna, 
stadens värmeöar. Grönytor och skuggiga miljöer är 
framförallt viktigt att beakta invid lekplatser, förskolor, 
bostadsområden med flerfamiljshus, äldreboende, 
vårdcentraler och där människor generellt vistas. 

God tillgänglighet till stadens vatten och natur-
områden är viktigt att beakta. Speciellt de stadsnära 
badplatserna Prostsjön och Osudden är viktiga för 
att lindra de negativa hälsoeffekterna vid värmebölja. 
De vattennära miljöerna ska utformas så att alla in-
vånare ska ha möjlighet att ta sig till dem och kunna 
använda platserna. 

Bilden visar Värnamo stads riskområden för höga temperaturer som 
sammanfaller med riskgruppen. BIlden visar prioterade områden. 

Torka
En effekt av varmare klimat och förändrande neder-
bördsmönster är att perioder av torka befaras öka i 
framtiden. Långvariga perioder med liten eller ingen 
nederbörd medför att växtligheten hämmas, vilket 
påverkar jordbrukets skördar och skogstillväxten. 
Konsekvenserna förvärras om temperaturen sam-
tidigt är hög, eftersom avdunstningen då är stor. 
Långvariga perioder med låg eller ingen nederbörd 
medför låg vattenföring i vattendragen och lågt 
vattenstånd i sjöarna. Det kan leda till vattenbrist och 
konkurrens mellan olika användningar av vatten, till 
exempel dricksvattenförsörjning, industriell verksam-
het eller bevattning. Till följd av långvarig torka ökar 
även risken för bränder i skog och mark. Med ökad 
avdunstning och längre växtsäsong på grund av öka-
de temperaturer, kommer det troligtvis att bli vanlig-
are med låga vattenflöden och låga grundvattennivå-
er i södra Sverige.

Redan idag har kommunen och verksamhetsutövare 
fått anpassa sig till att hantera perioder med mindre 
vatten. Det finns inte så många åtgärder att vidta 
för att mildra effekterna av torka för Värnamo stad 
genom stadsutveckling och fysisk planering. Av stor 
betydelse är att säkra dricksvattenförsörjningen, 
exempelvis genom att vid lovgivning och planering 
följa restriktioner för vattenskyddsområden för de 
vattentäkter som är belägna inom staden.

Bilden visar temperaturen i Värnamo under ett tillfälle i juni 2018 
(Länsstyrelsen i Jönköpings län).
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Ställningstaganden
Klimatanpassning

Översvämning
I områden som hotas av 100-årsflöden, och i de fall inte 
åtgärder vidtas, bör det i princip inte tillkomma någon 
bebyggelse. Undantag gäller för enkla byggnader och 
anläggningar.

I områden som hotas av 200-årsflöden kan bebyggelse 
uppföras, men översvämningsrisken måste beaktas för 
att minimera eventuella skador. Bostadsområden med 
flerbostadshus eller kontor samt mindre industrier med 
obetydlig eller liten miljöpåverkan kan uppföras om de 
lokaliseras så att möjligheter finns för kommunen att 
uppföra tekniska åtgärder såsom invallningar etcetera. 
Nedre våningsplan bör utföras så att de tål viss över-
svämning.

Riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt 
bör lokaliseras i områden som inte hotas av så kallat 
beräknat högsta flöde (BHF). Det kan vara offentliga 
byggnader som till exempel sjukhus, vårdhem, skolor, 
infrastruktur av stor betydelse såsom riksvägar och 
andra vägar utan reella förbifartsmöjligheter, järnväg,  
VA-/avfallsanläggningar, el-/teleanläggningar samt 
industrier med stor miljöpåverkan eller andra industri-
områden.

Erosion, ras och skred
I efterkommande planering behöver den geotekniska 
stabilitetsfrågan utredas i de områden som berörs av 
risk för erosion och skred.

Ställningstaganden i
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035

Övriga underlag

Skyfall
Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller 
orsakar skada vid en översvämning från minst ett 
100-årsregn. Risken för översvämning från ett 100-
årsregn ska bedömas i planering och lovgivande och 
eventuella skyddsåtgärder säkerställas. Samhällsviktig 
verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras 
så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 
Framkomligheten till och från planområdet ska beaktas 
och vid behov säkerställas.

Befintlig bebyggelse ska skyddas vid händelse av 
skyfall genom att på allmänna platser, där behov och 
förutsättningar finns, utforma dessa för att begränsa 
störningar och skador. Det rör sig om att säkerställa och 
tillskapa nya rinnvägar, översvämningsbara ytor och 
andra tekniska åtgärder.

Värmebölja
Vid planering och lovgivande ska perioder med 
värmebölja beaktas och åtgärder vidtas för att lindra de 
negativa hälsoeffekterna. Särskilt ska beslut som berör 
särskilt utsätta riskgrupper och riskområden beaktas. 

5.4.1 Ställningstaganden ”En klimatanpassad kommun” 
(sidan 91)
- Planering och bebyggelse

5.5.1 Ställningstaganden ”Miljö & hälsosäker kommun”
(sidorna 101-102)
- Naturolycksrisker

Översvämningshantering, Plan för hantering av skyfall och höga flöden 
i Värnamo kommun (2020)
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Buller
Buller är den miljöstörning som berör flest människor 
i Sverige, inte minst i Värnamo där stora vägar som 
E4 och väg 27 möts och där Kust-till kustbanan 
passerar. Buller är oönskat ljud som vi människor 
blir störda av och är en starkt bidragande orsak till 
ohälsa, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och 
sömnproblem. 

Två av FÖP:ens huvudsakliga stadsbyggnads-
principer bygger på att utveckla staden innanför 
nuvarande tätortsutredning och att uppnå en mer 
blandad bebyggelse. Förtätning och omvandling 
kommer att innebära fler människor och ökade 
transporter på en mindre yta. En ökad andel blandad 
bebyggelse kommer också att leda till fler trans-
porter, även på mindre vägar och gator. En lyckad 
omställning till hållbara transporter kommer att vara 
avgörande, men buller kommer trots det vara en 
faktor att beakta.

Järnvägstrafiken på Kust- till kustbanan, men även 
på Halmstads-Nässjöbanan (HNJ-banan), förväntas 
öka i framtiden. Betydelsen av HNJ-banan förvän-
tas öka med mer godstrafik, då Halmstad hamn ska 
öppnas för färjetrafik. Satsningar på den så kallade 

För att säkerställa en god livsmiljö i Värnamo 
stad ska kommunen ta hänsyn till riskfaktorer  
vid planering och exploatering i staden. Trafik-
buller samt luft- och markföroreningar är 
några stora risk- och hälsofrågor för Värnamo 
stads utveckling. Avseende risker kopplade 
till naturolyckor hänvisas till föregående tema, 
”Klimatanpassning och naturolyckor”. 

Risk, hälsa och säkerhet
Baltic Link, där Kust-till kustbanan utgör en viktig 
länk, förväntas också  innebära mer järnvägstrafik 
genom Värnamo stad. Flera av de förtätningsom-
råden som FÖP:en tar upp kommer att påverkas av 
järnvägsbuller. Den idag centralt belägna rangerverk-
samheten föreslås i FÖP:en att utlokaliseras, vilket 
kommer leda till att centralt belägen mark för bebyg-
gelse och utveckling av Värnamo stadskärna frigörs. 
Likaså föreslås en större utveckling och omvandling 
kring Rörstorpsstationen. Denna utveckling kommer 
att kräva olika åtgärder avseende lokalisering och 
tekniska lösningar för att kunna följa riktlinjerna 
för buller, som kommunen ställt sig bakom. För att 
minska påverkan från buller kan åtgärder vidtas som 
påverkar källan, åtgärder mellan källan och mottaga-
ren eller åtgärder vid mottagaren. Det kan innebära 
att åtgärda väg-/järnvägsbeläggning, ljuddämping 
med bullerskärmar, vallar eller ljudisolerade fönster.  

Vid förtätning och utveckling i bullerutsatta miljöer 
kan bebyggelse utformas med skärmande fasader, 
sluten kvartersstruktur och genomgående lägenheter 
för att ge möjlighet till bullerskyddande innergårdar.

Luftkvalité 
Luftkvalitén kan påverkas negativt av ett stort antal 
föroreningar som kan förekomma som gaser eller 
partiklar i luften. De vanligaste luftföroreningarna 
består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon 
samt svävande partiklar av olika storlek, ålder och 
sammansättning. Luftföroreningarna uppstår framför-
allt vid förbränning, exempelvis från fossildriva 
motorfordon som även bidrar till ökad mängd luftbur-
na partiklar från förslitning av bromsar, hjul och väg-
banan. Idag är småskalig vedeldning och trafik den 
största orsaken till dålig luftkvalité i Värnamo stad. 
Generellt är luftkvalitésituationen i Värnamo god. 

Fram till 2019 har regelbundna mätningar utförts 
utefter några centralt belägna gator. Dessa mätning-
ar visar generellt att halterna för kväveoxid, bensen 
och partiklar är låga och att det utifrån lagstiftad 
miljökvalitetsnorm rör sig om godkända nivåer. 

Fördjupningen av översiktsplanen förespråkar fram-
förallt att staden ska utvecklas genom förtätning och 
omvandling. Utvecklingen kommer att leda till att fler 
människor bor på en mindre yta, högre bebyggelse 
och närmare mellan byggnaderna. Utvecklingen 
riskerar att leda till trånga gaturum som i sin tur kan 
orsaka dålig luftgenomströmning och därmed höga 
föroreningshalter i luften. I planering och exploate-
ring bör luftkvalitén och gaturummens ventilerande 
förmåga beaktas, så att framtida problem undviks. 
Störst möjlighet att påverka luftkvalitén i positiv rikt-
ning bedömer kommunen vara all planering och 
genomförande som bidrar till omställning mot ökad 
andel hållbara transporter. 

Vattenkvalité och miljökvalitetsnorm för vatten
Kommunen får inte planera eller fatta några beslut 
som kan inverka negativt på den miljökvalitetsnorm 
(MKN) som utpekade vattenförekomster har getts. 
Huvudsaklig recipient för dagvatten från Värnamo 
stad är Lagan och Vidöstern. Båda är bedömda 
vattenförekomster och båda har i nuvarande för-
valtningscykel 2017-2021 inte getts god ekologisk 
status. Vidöstern har getts en måttlig ekologisk 
status, bland annat på grund av parametrarna fisk, 
växtplankton och bottenfauna. Dessa tyder på 
stigande näringsnivåer, övergödningsproblematik 
och försurning. Påverkanskällor är bland annat urban 
markanvändning, reningsverk, jordbruk och enskilda 
avlopp som alla ger en belastning av näringsämnen 
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eller förorenade fyllningsmassor har behäftats med 
markförorening.

Markföroreningar som bedöms utgöra en risk ur 
miljö- eller hälsosynpunkt har högst prioritet för 
utredning och eventuell efterföljande åtgärd. Det 
rör sig bland annat om föroreningar som riskerar 
att förorena vattenförekomster och särskilt stadens 
vattentäkter, föroreningar lokaliserade i närhet till 
befintlig bostadsbebyggelse eller föroreningar som 
är lokaliserade inom ett område som riskerar att 
översvämmas vid höga flöden eller vid skyfall. 

Ett exempel är kvarteret Sarven i Värnamos norra 
stadsdelar. På kvarteret har det tidigare legat en 
kemtvättinrättning och delar av fastigheten är 
förorenad med klorerade alifater. Kvarterets läge 
invid bostadsbyggnation och dess position från 
kommunens vattentäkt, Ljusseveka, har bidragit 
till att sanering av kvarteret är angelägen. År 2012 
inleddes arbetet med saneringen och arbetet pågår 
fortfarande.

Kommunen har ett riskobjektsregister över riskklas-
sade markföroreningar. Riskklassningen går från ett 
till fyra utifrån hur stor risk föroreningssituationen 
innebär för människa och miljö. 

• Riskklass 1 - mycket stor risk
• Riskklass 2 - stor
• Riskklass 3 - måttlig
• Riskklass 4 - liten
 
Kommunen arbetar utifrån en nationell arbetsme-
tod, MIFO-metodiken, som resulterar i den ovan 
beskrivna riskklassningen. Klassningen ligger sedan 
till grund för arbetet med att prioritera förorenade 
områden. Det är framförallt objekt/områden med 

riskklass ett och två som utreds vidare med under-
sökningar och vid behov efterbehandling. I Värnamo 
finns endast en plats som har getts riskklass ett och 
det är kvarteret Sarven. Markföroreningar som har 
klassats i riskklass två finns på flera platser i staden. 
Mer information om hur kommunen arbetar med 
markföroreningar ur ett utvecklingsperspektiv finns i 
Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035.  

I takt med att Värnamo stad växer och förtätas 
kommer den mark som tas i anspråk i större ut-
sträckning att vara behäftad med potentiell 
markförorening. Utifrån ett strategiskt planerings-
perspektiv kommer det att vara betydelsefullt att 
prioritera utredning och eventuell efterkommande 
sanering av potentiella markföroreningar, när dessa 
sammanfaller med de utvecklingsplaner som kom-
munen har för bostadsbebyggelse eller för annan 
känslig markanvändning. 

Det finns några platser vars läge medför att riskob-
jekten, riskklass 2, kan komma att få en strategisk 
betydelse för stadens utveckling:

• Silkesvägens norra delar.
• Centralt, bland annat kvarteren Tre liljor,  

Pelikanen och Snickaren. 
• I närområdet kring Gummifabriken. 
• Utmed Expovägens södra delar. 

I kartan på kommande sida, redovisas områden som 
markerats med grå triangel. Dessa områden har 
ännu inte inventerats/undersökts enligt MIFO- 
metodiken, men där det tidigare pågått verksamhet 
som kräver inventering utifrån branschklassning. De 
områden/objekt som har markerats med grå triang-
el bedöms behöva inventeras och undersökas och 
därefter ges en klassning enligt MIFO-metoden. 

som kan leda till övergödning. 
 
Lagan bedöms ha måttlig ekologisk status. Bedöm-
ningen baseras på att vattenförekomsten är påver-
kad av konnektivitetsförändringar och flödesföränd-
ringar som kan inverka negativt på vattenlevande 
organismer. Hittills är det främst vattenkraft längre 
uppströms som har påverkat klassningen. Lagans 
dragning genom Värnamo stad innebär i sig vissa 
konnektivitets- och flödesförändringar såsom
broar, upprätning och stensättning. Dessa åtgärder 
är nödvändiga för stadens funktion och kommunen 
ser därav inga större möjligheter att i dessa fall bidra 
till MKN. Kommunen menar att i de centrala delarna 
är skadan redan gjord på vattendragets naturliga 
dragning och här kommer stadsutveckling och 
invånarnas tillgänglighet till Lagan att prioriteras. 
Stadsutvecklingen kan betyda att fler broar och 
åtgärder för att öka tillgängligheten till vatten behö-
ver göras. Vid dessa åtgärder är det dock viktigt att 
beakta Lagans naturliga dragning och att påverkan 
blir så liten som möjligt. I de södra och norra delarna 
av Lagan genom staden är kommunens utvecklings-
tankar förenliga med MKN.
 
Förorenad mark
Värnamo stad är likt många andra städer i regionen 
industrität och många verksamheter kan ha gett 
upphov till markföroreningar. Metallindustri, diverse 
kemiindustri såsom gummi, plast, kemtvätt och färg, 
drivmedel och bilvård är exempel på branscher i 
Värnamo som kan ha gett upphov till att föroreningar 
spridits till omgivningen. Det kan både röra sig om 
fastigheter med pågående verksamhet och platser 
där det tidigare funnits verksamhet inom en bransch 
som kan ge upphov till markförorening. Det kan även 
röra sig om platser som genom deponerat avfall 
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Det finns några områden i staden som har en relativt 
hög koncentration av oklassade markföroreningar. 
Av dessa har flera en strategisk betydelse avseende 
stadsutveckling. Utöver de platser som nämns ovan 
där objekt med riskklass två föreligger, finns fler 
oklassade markföroreningar på följande strategiska 
områden i staden:

• Fastigheter utmed Nydalavägen.
• Mellan Nydalavägen och Malmstensvägen. 
• Strax söder om Växjörondellen på kvarter Linden 

och Tallen. 

Deponier
I Värnamo stad finns ett stort antal deponier, avfalls-
anläggningar och andra kända platser där avfall av 
olika slag lagts upp. Dessa objekt finns utmärkta 
med stjärna i kartan. Vid eventuella projekt i anslut-
ning till en deponi, är det viktigt att från start grundligt 
utreda vilken typ av deponi det är, hur de platsspe-
cifika förhållandena ser ut och vilka åtgärder som 
krävs för att undvika risker.

Miljöfarlig verksamhet
Det finns en rad olika verksamheter som klassas 
som miljöfarliga verksamheter i Värnamo stad. 
Grundläggande för miljöfarliga verksamheter är att 
de styrs av miljöbalken och tillhörande förordningar 
samt föreskrifter. Några verksamheter kräver tillstånd 
eller anmälan, på grund av dess omfattning och om-
givningspåverkan. I processen görs bland annat en 
bedömning kring skyddsavstånd till befintlig bostads-
bebyggelse. Skyddsavståndet är till för att skydda 
närboende och närmiljön, men också för att garan-
tera verksamheterna att de kan fortsätta bedriva sin 
verksamhet och ges en viss utvecklingsmöjlighet. 

Område för mindre  
störande verksamheter 
med inslag av handel.

Område för mindre  
störande verksamheter.

Område för störande och 
miljöfarliga verksamheter.

Område som föreslås 
långsiktigt omvandlas till 
blandad bebyggelse.

Tillstånd och anmälnings-
pliktig miljöfarlig verksam-
het, A-B och C-klassad.

Miljöfarlig verksamhet utan 
krav på anmälan/tillstånd

Misstänkt förorenad mark
Riskklass 1
Riskklass 2
Riskklass 3
Riskklass 4
Oklassad

Deponi

Kartan visar miljöfarliga verksamheter samt verksamhetsområden 
i Värnamo stad med omland. 
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Beroende på verksamhetsslag och storlek, delas 
de tillståndspliktiga verksamheterna upp i A-, B- och 
C-anläggningar. Inom planområdet finns idag ingen 
A-klassad verksamhet, men 12 verksamheter med 
klassningen B-verksamhet. Det rör sig framför-
allt om större plast- och gummiindustri, verkstads-
industri, ytbehandling och avfallshantering. Dessa är 
i stor utsträckning belägna i befintliga eller föreslag-
na verksamhetsområden, men med något undantag. 
 
Det finns betydligt fler (cirka 70) verksamheter som 
klassas som C-verksamheter inom planområdet. 
Dessa bedöms vara mindre omgivningsstörande än 
de B-klassade verksamheterna, men är fortfarande 
av sådant slag att de ska hållas ifrån bostadsbebyg-
gelse. Lantbruk, fordontvätt/drivmedelsstation, viss 
plast- och verkstadsindustri finns bland de C-klas-
sade verksamheterna inom planområdet. Dessa är 
med några undantag belägna i utpekade verksam-
hetsområden (befintliga eller föreslagna) och har 
därmed en strategiskt viktig lokalisering. 

Utöver dessa anläggningar finns även U-anläggning-
ar vars verksamhet ger upphov till en så liten miljö-
påverkan att den inte kräver tillstånd eller anmälan. 
Dessa kan i många fall inordnas i blandad bebyg-
gelse och ha en mer central lokalisering. Miljöfarliga 
verksamheter som kan innebära betydande omgiv-
ningsstörning (A- och B-klass) och som genererar 
tunga och farliga transporter ska placeras i särskilt 
utpekade verksamhetsområden med god koppling till 
vägnätet för farligt gods. 

I Värnamo föreslås nyetableringar av denna typ av 
verksamhet på följande platser:

• Södra Bredastens industriområde.
• Sörsjö industriområde söder om väg 27. 
• Stomsjö industriområde, dit kommunen även har 

för avsikt att för de mer västliga delarna lokalise-
ra eventuella A-klassade verksamheter. 

Mindre störande verksamheter C föreslås etableras 
till:

• Vitarör industriområde.
• Margretelund industriområde (observera att vat-

tenskyddsområdet vid Ljusseveka ska beaktas) 
• Norregårds industriområde. 

Verksamheter som är besöksintensiva, har ett inslag 
av handel och samtidigt är mer förenliga med 
bostadsbebyggelse föreslås etableras till:

• Norra delarna av Bredastens industriområde. 
• Högalunds industriområde.
• Hornaryd industriområde.

I FÖP:en föreslås en utveckling av verksamhetsom-
rådet söder om väg 27 mot Sörsjö samt en utveck-
ling av Vitarör västerut. Vidare föreslås att ett nytt 
industriområde norr om Högalund utmed E4 etable-
ras. För dessa områden föreslås mindre störande 
verksamheter, som i en möjlig utblick 2050 ska vara 
förenliga med stadens utbyggnadsriktning mot even-
tuell ny järnvägsstation. För verksamheter som är 
förenliga med bostadsändamål, ska kommunen 
verka för att befintliga blir kvar och att nya verksam-
heter etableras framförallt till stadens utvecklings-
stråk och till strategiska noder.

En viktig del i FÖP:en som föreslås parallellt med 
förtätning är långsiktig och varsam omvandling av 
centralt belägna verksamhetsområden. Miljöfarliga, 
tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter på 
följande platser föreslås utlokaliseras till de ovan 
beskriva verksamhetsområdena:

• Norra delen av Silkesvägen.
• Verksamheter kring Rörstorpsstationen.
• Utefter Malmövägen.
• Vid Nydalavägen och Malmstenvägen. 
• Utefter Jönköpingsvägen.

En utlokalisering av miljöfarlig verksamhet leder 
till god hushållning med centralt belägen mark och 
att dessa markområden kan nyttjas för den mar-
kanvändning de är mest lämpade för. Utvecklingen 
bidrar till att möjliggöra för förtätning och blandad 
bebyggelse, men även att verksamheter ges bättre 
förutsättningar att utvecklas och expandera.

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora 
mängder av vissa kemikalier kan omfattas av 
Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
Det finns två anläggningar i Värnamo stad som om-
fattas av lagstiftningen. Det rör sig om två gasol-
tankar. Den ena finns i stadens nordvästra del och 
den andra finns i stadens sydvästra del. Anläggning-
arna ska vid planering och exploatering beaktas och 
tillräckligt skyddsavstånd upprätthållas.

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen och 
föremål som har så farliga egenskaper att de kan 
orsaka skador på människor, miljö och egendom om 
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de inte hanteras rätt vid transport. En olycka med 
farligt gods kan orsaka explosion, brand eller utsläpp 
av giftiga och frätande ämnen. Värnamo stad 
bedöms framförallt beröras av transporter med 
bensin och olja, men även andra farliga ämnen och 
gaser. En viss överrepresentation av transporter 
med farligt gods sker idag utmed E4 och Kust-till 
kustbanan.

Vissa vägar och järnvägar har från nationellt håll 
beslutats ha sådana egenskaper ur trafiksäkerhets-
synpunkt att de anses lämpliga för transport av 
farligt gods. Värnamo stad berörs av följande 
farligt-godsleder: Kust- till kustbanan, till viss del 
Nässjö-Halmstadjärnvägen, E4, väg 127 och väg 27. 
I Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035 omnämns 
Gröndalsleden och Ljussevekaleden som potentiella 
sekundära farligt godsstråk. Kringlederna avleder 
tung trafik och farligt godstrafik från att passera de 
mer centrala delarna av staden. 

Länsstyrelser i olika län har tagit fram rekommenda-
tioner kring hur och när riskerna ska beaktas i 
kommunal planering och de flesta är överens om 
att inom 150 meter från led med farligt gods ska en 
riskanalys göras. Som alternativ till riskanalys kan i 
vissa fall etablerade schablonmetoder nyttjas. Läns-
styrelsen i Jönköpings län förespråkar Hallandsmo-
dellen. Metoden resulterar i olika rekommendationer 
för skyddsavstånd från järnväg och väg till olika 
former av markanvändning beroende av vilka ytter-
ligare säkerhetshöjande åtgärder som vidtas. Sådan 
kan exempelvis vara brandskyddade fasader eller 
perrong/mur. 

Idag sker transporter av farligt gods på vägnätet i 
Värnamo stad. Generellt ska genomfartstrafik av 

farligt gods undvikas, men transporter får ske till 
målpunkter inom staden. Det bästa sättet är 
således att utlokalisera de verksamheter som 
genererar farliga godstransporter på de lokala 
vägnäten, till lokaliseringar vid lämpade vägar. Detta 
även då det farliga godset blir produktionskemikalie 
när det lastats av och de risker som ämnet innebär 
därmed inte försvinner helt (läs mer samt ställnings-
tagande under rubriken ”Miljöfarlig verksamhet”). En 
annan åtgärd som kommunen ska göra är att besluta 
om vägvalsstyrning och därmed reducera de möjliga 
transporterna med farligt gods genom staden. 
Eftersom transporter av drivmedel utgör en av de 
mer vanligt förekommande, är det angeläget att 
utlokalisera de centralt belägna drivmedels- 
stationerna.

I takt med befolkningsökningen och det därmed öka-
de bostadsbehovet i Värnamo stad, minskar andelen 
mark som ur hållbarhetsperspektiv, tät och samman-
hållen bebyggelse, är lämplig för bostadsbebyggel-
se. En del tillgänglig och centralt belägen mark ligger 
i närheten av vägar och järnväg, där det transport-
eras farligt gods. För Värnamo stadsutveckling är det 
framförallt Kust- till kustbanan som berörs. Utveck-
ling föreslås bland annat utmed Bangårdsgatan i och 
med att antalet spår kan reduceras och rangerings-
verksamheten utlokaliseras. Bebyggelseutveckling  
föreslås även runt Rörstorpsstationen. För att undvi-
ka järnvägens barriäreffekt och för att nyttja centralt 
belägen mark så effektivt som möjligt, föreslås 
bebyggelse komma järnvägen så nära som möjligt, 
varvid kommunen ska utreda hur detta ska möjlig-
göras. Andra farligt godsleder som FÖP:en berör är 
bland annat Gröndalsleden, där utveckling föreslås 
norr om vägen. I planförslagets utblick 2050 kommer 
även E4 och väg 27 att beröras, då stadens 

De lila linjerna i kartan visar de av länsstyrelsen utpekade farligt 
godsleder som berör Värnamo stad. De blå linjerna visar stadens 
två ringleder, där farligt gods transporteras. Inom 150 meter från 
utpekade leder bör en riskanalys göras.
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Djurhållning
Djurhållning i allmänhet medför olika typer av
påverkan på omgivningen. Ofta blir påverkan större 
ju fler djur som finns inom ett område. De mest 
typiska störningarna är lukt, flugbildning och höga 
ljud. I fråga om hästar tillkommer en befarad 
hälsorisk: risken för spridning av allergen. Hästallergi 
kan ge mycket svåra symtom hos personer som är 
överkänsliga. Nya studier kring hur allergenen sprids 
visar dock att spridningen är betydligt mindre än vad 
som tidigare befarats.    

Inom planområdet finns tre aktiva gårdar i Mossle 
utmed vägen till Åminne, två medelstora med kött-
djur samt en växtodlingsgård. I Nederby och i Hjäls-
hammar finns två större verksamheter med köttdjur, 
vars verksamheter har stor betydelse för det öppna 
landskapet och därav ska beaktas i planeringen.

Byarna Torp, Hjälshammar och Alandsryd är belägna 
i ett attraktivt, småskaligt kulturlandskap som 
upprätthålls i stor grad tack vare betande djur. För 
dessa byar är det därmed eftersträvansvärt att all 
utveckling och komplettering av bebyggelse ska 
vara förenligt och stödja fortsatt djurhållning. Häst-
hållning sker, i motsats till annan djurhållning, inte 
längre traditionellt på landsbygden, utan i allt större 
utsträckning i eller i närheten av tätorter, vilket även 
är fallet för Värnamo stad med omland. Generellt 
förekommer det många mindre hästgårdar i sta-
dens omland, med en viss koncentration till de ovan 
nämnda byarna.

Sydväst om nuvarande stadsutbredning, invid 

Sörsjön, finns Sörsjö ridskola. Verksamheten har en 
stor betydelse för stadens utbud av fritidsverksam-
heter och rekreation. Det är därav viktigt att anlägg-
ningens fortsatta drift och utvecklingspotential värnas 
i den vidare planeringen. 

Radon
Radongas finns naturligt i vissa grundvatten, jord-
lager och berggrunder. Om radongas kan tränga in 
i en bostad, utgör den en risk för människors hälsa.  
Det finns ett nationellt miljömål om att alla 
bostäder ska ha en radonhalt som understiger 200 
Bq/m³ senast 2020. Stora delar av Värnamo stad 
är belägna på områden som SGU har bedömt ha 
särskilt hög radonrisk. På båda sidor av Lagan finns 
högriskområden. I stadens västra stadsdelar är det 
framförallt de norra delarna av bebyggelsen utmed 
järnvägen som föreligger inom riskområde. Söderut 
är även Egnahemsområdet, Doktorn, bebyggelse 
utmed Silkesvägen samt delar av Hornaryd och sjuk-
husområdet berörda. I stadens östra stadsdelar är 
det framförallt ett område som berörs: Vråen-Rörs-
torp-Högalund samt de västra delarna av Bredasten 
som ligger inom högriskområde. I stadens omland 
förekommer det inga högriskområden för radon.

Elektromagnetiska fält
Avseende magnetfält finns inget bestämt skyddsav-
stånd. Istället bör försiktighetsprincipen tillämpas. 
Det innebär att man bör undvika långsiktig förhöjd 
exponering för lågfrekventa elektriska och magnet-
iska fält. Kommunens inställning är därav att i plane-
ring och exploatering undvika lokalisering av bebyg-
gelse där människor stadigvarande ska vistas invid 
magnetfält. Kraftledningar och transformatorstationer 
kan bland annat ge upphov till magnetfält som kan 
överskrida rekommenderade nivåer. 

Strålskyddsinstitutet rekommenderar gränsvärde 
under 0,4 uT. 

Värnamo stad berörs av två mindre och en större 
transformatorstation (ställverk). Den större är 
belägen strax norr om staden i ett externt läge, 
medan de mindre är belägna inom tätortsutbred-
ningen, i stadens östra del samt i stadens sydvästra 
del, i Hornaryds verksamhetsområde. Kraftledningen 
väster om Gröndalsleden och nuvarande tätortsut-
bredning, delar av kraftledning öster om E4 samt de 
kraftledningar som ansluter till de mindre trans-
formatorstationerna kan hamna i konflikt med före-
slagen bebyggelseutveckling. Värnamo energi AB 
har meddelat att man under en tioårsperiod planerar 
att bygga om sitt centralt belägna ställverk. Ombygg-
nationen kommer kraftigt reducera deras elktro-
magnetiska fält och därmed deras risk för omgiv-
ningen. 

huvudsakliga utbyggnadsriktningar är belägna bort-
om dessa vägar.

367



U
TV

EC
KL

IN
G

ST
EM

AN

84

Ställningstaganden 
Risk, hälsa och säkerhet

Luftkvalité
Ny tillkommande bebyggelse ska genom lokalisering, 
möjliggöra för fler att resa hållbart och till att luftgenom-
strömningen i gaturummen säkerställs.

Vattenkvalité, miljökvalitetsnorm
Lagan har getts måttlig ekologisk status, bland annat 
på grund av vattendragets passage genom staden. 
Kommunen ser små möjligheter att bidra till att uppnå 
god ekologisk status genom åtgärder som syftar till att 
bidra till vattendragets mer naturliga konnektivitet och 
flöden. Kommunens ställningstagande är att tillkom-
mande åtgärder inte ytterligare ska bidra till försämrad 
ekologisk status.  

Markförorening 
I efterkommande planering ska markföroreningar
utredas i tidigt skede.

Risken för markföroreningar ska för föreslagna utveck-
lingsområden vara en prioriteringsgrund för vidare utred-
ning och vid behov sanering.

Miljöfarlig verksamhet
Mer störande och miljöfarliga verksamheter lokaliseras 
till Bredasten södra, Sörsjö- samt till Stomsjö industriom-
råde. Något mindre störande och miljöfarliga verksamhe-
ter lokaliseras till Vitarör, Hornaryd, Margretelund och till 
de utpekade verksamhetsutbyggnadsområdena. På sikt 
flyttar även befintliga verksamheter med mindre lämplig 
lokalisering till dessa områden.

Endast verksamheter som inte går att inordnas staden 
lokaliseras till utpekade verksamhetsområden i syfte att i 
tätorten uppnå levande stadsmiljöer som kräver blandad 
bebyggelse. 

Farligt gods
Kommunen ska utreda hur bebyggelseplanering intill 
järnväg ska möjliggöras i syfte att använda marken så 
effektivt som möjligt. I utredningen ska de förutspådda 
ökade godstransporterna på järnvägsbanorna genom 
staden beaktas (läs mer under rubriken ”Trafik och 
omställning”).

Ställningstaganden i
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035

Kommunen ska utreda vilka leder kring Värnamo stad 
som är lämpliga för transport av farligt gods och vilka 
som inte är det. Detta görs i syfte att reducera transport-
er av farligt gods genom staden och fatta beslut om 
vägvalsstyrning. 

Djurhållning
Kommunen ska genom planering och lovgivande 
undvika att konflikt mellan ny bebyggelse och djur-
hållning uppstår. I stadens utbyggnadsriktningar, i 
utpekade utvecklingsstråk, ska stadsutveckling 
prioriteras vid eventuell konflikt med djurhållning och 
ny bostadsbebyggelse. Vid utveckling i stadens omland 
ska en fortsatt djurhållning prioriteras. 

Elektromagnetiska fält
Kommunen verkar för att stadsnära kraftledningar ska 
grävas ner där möjlighet finns och det är samhälls-
ekonomiskt försvarbart. 

5.5.1 Ställningstaganden ”Miljö & hälsosäker kommun”
(sidorna 101-103)
- Miljöfarlig verksamhet och farligt gods 
- Strålning
- Markradon
- Buller
- Markföroreningar
- Luftkvalité
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Vatten och avloppsförsörjning (VA)
Värnamo kommun har idag en antagen VA-plan och 
strategi som bland annat uttrycker att VA-utbyg-
gnaden ska samordnas med kommunens översikts-
plan. I VA-planen, som är en kommunövergripande 
plan, finns både den enskilda och allmänna vatten- 
och avloppsförsörjningen beskriven. Till planen har 
även en Dagvattenhanteringsplan tagits fram som 
redogör för kommunens arbete kring dagvattenfrå-
gor, ansvarsfördelning samt recipient- och dagvat-
tenklassning. I strategin finns de flesta ställnings-
taganden som berör utvecklingen av kommunens 
vatten- och avloppsförsörjning. Till VA-planen ämnas 
en åtgärdsplan tas fram som ska redogöra för vilka 
utredningar, åtgärder och utbyggnad av VA-systemet 
som ska genomföras de kommande två till tre 
decennierna. 

Den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen föreslås 
äga rum inom nuvarande tätortsutbredning i 
förtätnings- och omvandlingslägen (se tema 
”Bebyggelseutveckling”), vilket kräver kapacitets-
höjande åtgärder för befintligt VA-nät. Det kan röra 
sig om större matarledningar för spillvatten, vatten- 
och dagvattennätet och att pumpstationer måste 
byggas om. Stora delar av planområdet ligger inom 
eller i närheten till kommunalt verksamhetsområde. 

Stadens befintliga tekniska infrastruktur, 
bland annat i form av kraftledningar, avlopps-
rör, dagvattendammar och reningsverk, 
kommer under FÖP:ens planperiod att behöva 
byggas ut, underhållas och utvecklas. För att 
få störst nytta av det system vi har idag, behö-
ver det finnas ett samspel mellan bebyggelse-
utveckling och den tekniska infrastrukturen. 

Detta bland annat tack vare att kommunen genom 
överföringsledningar har kopplat samman bebyggel-
se i stadens omland. Fördjupningen av översikspla-
nen föreslår dock under planperioden utbyggnad 
på nedanstående platser, som därmed kommer att 
innebära behov av utbyggnad av verksamhetsområ-
de för vatten och avlopp:

• Norr om bostadsområdet Ekenhaga.
• Verksamhetsområde söder om väg 27 och väs-

ter om Halmstadsvägen.
• Utbyggnad av Vitarörs verksamhetsområde 

väster ut.
• Verksamhetsområde öster om E4 och norr om 

Högalund.

I utblick 2050 föreslår FÖP:en en utbyggnad söder 
om väg 27. Likaså föreslås utbyggnad öster om E4 i 
riktning mot läget för ny järnvägsstation, i det fall att 
ny stambana blir aktuellt. Dessa områden kommer 
även innebära utbyggnad av det kommunala verk-
samhetsområdet om än i ett längre perspektiv. 

För den samlade bebyggelsen som ligger utanför 
nuvarande tätortsutbredning och som också saknar 
förutsättningar att ansluta till kommunalt VA, ska, 
vid utveckling och komplettering vid lovgivning, 
lagen om allmänna vattentjänster (LAV) beaktas. 
Lagen reglerar bland annat kommunens ansvar för 
att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Alandsryd, Torp, Hjälhammar utgör exempel 
på bebyggelse som redan idag eller i framtiden kan 
omfattas av LAV § 6.

Teknisk försörjning
Dricksvattenförsörjning 
Vattentäkten Ljusseveka ligger inom planens norra 
delar utefter Lagans östra strand. Vattentäkten är 
en grundvattentäkt med stor kapacitet. Ljusseveka 
försörjer idag stora delar av kommunen med dricks-
vatten. Det gör vattentäkten viktig för stora delar av 
kommunens dricksvattenförsörjning. 

Vattenförekomsten som förser Ljusseveka vattentäkt 
med grundvatten är stor och sträcker sig i nord-
sydlig riktning från Vaggeryd ner mot sjön Vidöstern. 
Avseende vattenkvalitén finns vissa risker. Vatten-
förekomstens känsliga lokalisering bland annat 
under Värnamo stad, gör att det finns flera mark-
föroreningar och pågående markanvändning som 
riskerar att kunna kontaminera grundvattnet. 
Lokaliseringen invid Lagan gör även täkten 
känslig för infiltration av åvatten, vid perioder av 
höga flöden. Detta gör att arbetet med att hitta 
alternativa vattentäkter är angeläget. Vattentäktens 
kapacitet är mycket god, men den planerade
utbyggnaden och den befolkningsökning som 
kommunen planerar för kommer att kräva viss 
utbyggnad av vattentäkten och de anläggningar som 
krävs för att kunna leverera den mängd dricksvatten 
som en ökad befolkning kommer att behöva. De på 
senare tid mer vanligt förekommande torrperioder 
som har påverkat kapaciteten även i stora grund-
vattenförekomster, gör det också viktigt att bli bättre 
på att spara på dricksvatten och se till att vattnet i så 
stor utsträckning som möjligt används som dricksvat-
ten.

Sjön Hindsen är en reservvattentäkt och arbetet med 
att hitta alternativa vattentäkter pågår. År 2006 lades 
vattentäkten i Apladalen ned. Utredning pågår idag 
om den kan utgöra en vattentäkt.
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Vattenskyddsområden 
För att skydda Ljusseveka grundvattentäkt finns 
idag ett vattenskyddsområde (VSO) med tillhöran-
de vattenskyddsföreskrifter för tillrinningsområdet 
till täkten. Detta är beslutat enligt äldre lagstiftning 
och arbetet för att uppdatera vattenskyddsområdet 
inleddes 2020. Skyddsföreskrifterna innebär vissa 
restriktioner och VSO för Ljusseveka kommer att 
inverka på stadens bebyggelseutveckling, speciellt 
i stadens norra och centrala delar som är belägna 
nära täktens tillrinningszon och därav har särskilt 
stor inverkan på vattentäkten. Inom VSO kommer 
bland annat följande att begränsas: hantering av ke-
mikalier, petroleumprodukter, krav på källarfri bygg-
nation, anslutning till kommunal dagvattenhantering 
och hantering av schaktning m.m. 

Det nuvarande VSO Ljusseveka omfattas även av 
VSO för Apladalens vattentäkt som tar vatten från 
samma grundvattenförekomst som Ljusseveka. 
Denna vattentäkt togs ur drift på grund av förekomst 
av BAM (växtskyddsmedel) i vattnet. Brunnarna finns 
dock kvar och man hoppas idag att vattentäkten i 
framtiden kan komma att utgöra en vattentäkt varvid 
ett VSO för täkten kommer tas fram. 

Avlopp
Pålslunds avloppsreningsverk, som togs i drift 2015, 
tar hand om avloppsvatten från de abonnenter i 
planområdet som är anslutna till kommunalt vatten. 
Reningsverket försörjer, likt Ljusseveka, stora delar 
av kommunen med avloppsrening via överförings-
ledningar. Reningsverket är dimensionerat för att 
hantera den prognosticerade befolkningsutveckling-
en i kommunen och lite till. Pålslunds reningsverk 
är idag externt lokaliserat i det verksamhetsområde 
som kommunen har för avsikt att spara för de miljö-

farliga verksamheter som kräver en särskilt avskild 
lokalisering. Reningsverket beräknas inte hamna i 
konflikt med kommunens utvecklingsplaner för 
Värnamo stad. 

Dagvatten
En fråga som förväntas få stor betydelse i framtiden 
är omhändertagande av dagvatten. En ökad 
frekvens av kraftiga regn, skyfall och perioder 
med höga flöden i Lagan, gör att dagvattenfrågan 
kommer vara viktig och att dagvatten måste 
beaktas och plats säkerställas vid utveckling av 
staden. Även ur perspektivet att större krav ställs på 
att omhänderta och rena dagvatten innan detta når 
recipienten, gör att dagvattenhantering måste vara 
en del av planering och utveckling av staden. 
Dagvatten berör en rad olika frågor vilket FÖP:en 
avspeglar genom att frågan tas upp under flera 
teman. Under temat ”Klimatanpassning”, underrubrik 
”Skyfall” beskrivs bland annat den utredning och 
åtgärdsförslag som tagits fram parallellt med FÖP:en 
och som planen beaktar i sina utvecklingsförslag.

Värnamo stad och den utveckling som föreslås i 
FÖP:en är berörd av i huvudsak två huvudav-
rinningsområden. De allra västligaste delarna
av staden berörs av ett tredje huvudavrinnings-
område. För avrinningsområdena är det Lagan och 
sjön Vidöstern som är recipienter för dagvatten 
från planområdet. Båda är vattenförekomster och 
beskrivs under temat ”Risk, hälsa och säkerhet”, 
underrubrik ”Vattenkvalité och miljökvalitetsnorm för 
vatten”.

Avfall och återvinning
SÅM AB sköter avfall och återvinning i kommunen 
och de närliggande kommunerna Vaggeryd, Gnosjö 

och Gislaved. Målet med avfallsarbetet är att 
minska avfallet och öka andelen återvunnet material. 
Så kallat fyrfacksystem, fastighetsnära insamling 
(FNI) av förpackning och returpapper, införs stegvis i 
kommunerna. Samtidigt införs källsortering där 
matavfall sorteras ut. Systemet kommer innebära ett 
gradvis minskande behov av återvinningsstationer. 
Den centrala avfallsanläggningen finns i Sörsjö, strax 
sydväst om staden.

Bredband
Det kommunala bolaget Värnamo Energi AB 
ansvarar för att leda och samordna fiberutbyggnaden 
i kommunen. Kommunikationsinfrastruktur kommer 
att behöva kompletteras i takt med att staden växer 
och fler anläggningar kommer att krävas i de 
riktningar som staden byggs ut. 

Energi och värme
Värnamo Energi AB producerar och distribuerar fjärr-
värme i Värnamo. Stora delar av Värnamo stad är 
utbyggt med fjärrvärmenät. Nätet i staden försörjs av 
olika biobränsleeldade pannor och ett kraftvärme-
verk, Värnamoverket, som ligger söder om väg 27 
i Hornaryds verksamhetsområde. Detta värme-
kraftverk är i händelse av beredskap även viktigt 
för den nationella elförsörjningen. Tillkommande 
flerfamiljsbebyggelse och industrietableringar ska 
i så stor grad som möjligt erbjudas fjärrvärme. Ny 
villabebyggelse förväntas i mindre grad anslutas till 
fjärrvärmenätet på grund av utvecklingen med allt 
tätare hus som inte kräver samma energiåtgång för 
uppvärmning. Alternativet att installera egen anlägg-
ning såsom värmepump eller solfångare är attraktiva 
och hållbara lösningar för att värma upp småhus-
bebyggelse.  
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El
Värnamo stad berörs av två nätkoncessions-
områden: Värnamo Elnät AB och Eon Elnät AB. 
Merparten av planområdet försörjs av Värnamo 
energi. Eon försörjer den sydöstra delen, Bredasten 
och Vidösterns östra strand upp till E4 i höjd med 
Växjövägen. 

Norr om staden, i höjd med byn Torp, finns den 
övergripande fördelningsstationen, som försörjer 
staden med el. Inmatning till stationen sker genom 
två ledningar. Värnamo Energi försörjer staden från 
två mindre fördelningsstationer/ställverk. Utöver ställ-
verket vid Värnamo Energis huvudkontor finns även 
ett i verksamhetsområdet Hornaryd. Ställverkens 
lokalisering och de kraftledningar som kopplar sam-
man dessa med det lokala nätverket ska beaktas vid 
utveckling av staden. Den centralt belägna trans-
formatorstationen vid Värnamo Energis huvudkon-
tor finns i ett av utvecklingsstråken och utveckling 
i form av blandad bebyggelse/skola föreslås i nära 
anslutning till platsen. Värnamo Energi har meddelat 
att man inom en tioårsperiod har för avsikt att bygga 
om de centralt belägna ställverken, vilket kommer att 
reducera eventuella strålningsrisker vid utveckling 
i dess närhet. En annan sak att beakta är att enligt 
Strålskyddsmyndigheten, avseende 50 kV-ledning 
(såsom den som matar det aktuella ställverket), är 
den elektromagnetiska strålningen på 50 meters 
avstånd, densamma som strålningen som typiskt 
förekommer i ett hem. 

Det lokala nätet består i huvudsak av markkabel, 
men för vissa externa sträckor finns fortfarande 
luftledning. Vid planering av ny bebyggelse är det 
viktigt att se elförsörjningen som ett samman-
hängande system. Det är av stor vikt att beakta i 

planeringen att ett eventuellt behov av flytt av 
ledning är svårt och dyrt. För luftledningen, 50 kV 
Lagan, som tidigare har flyttats i och med utveckling 
av staden, finns ett behov av att markförlägga 
ledningen för den del av sträckningen som går 
genom nuvarande tätortsbebyggelse och som berör 
utbyggnadsplanerna i FÖP:en. Följande luftledningar 
ska beaktas och godtagbara säkerhetsmarginaler 
ska upprätthållas, då FÖP:ens utvecklingsförslag 
tangerar dem:

• Kraftledning som går väster om staden, rakt 
genom Alandsryd och passerar Vitarörs och 
Sörsjös verksamhetsområde.

• Kraftledning 50 kV, regionnätsledning öster om 
staden mot Gislaved.

• Kraftledning 50 kV som löper parallellt med 
väg 27 och ansluter till ställverket vid Mossle.

• Kraftledning 50 kV som ansluter E.ON Elnäts 
övergripande fördelningsstation med ställverket 
vid Kapellgatan.

• Kraftledning 50 kV som löper parallellt med 
E4:ans östra sida och passerar genom Höga-
lunds och Bredastens verksamhetsområde för 
att därefter följa väg.

• Sydvästlänken är en stamnätförbindelse från 
Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Kraftledning-
en är för sträckan som passerar Värnamo stads 
östra sida (utmed E4), nedgrävd.  

Planförslaget utgår till stor del från en bebyggelse-
utveckling inom nuvarande tätortsutbredning genom 
förtätning och omvandling. Utvecklingen kan inne-
bära vissa kapacitetshöjande behov.

• Nya matningsledningar vid byggnation av verk-
samhetsområde öster om E4.

Den el som finns tillgänglig i Värnamo stad ska an-
vändas på ett smart sätt, speciellt då nya behov kan 
komma att behöva fyllas i framtiden. Utvecklingen att 
i större grad utnyttja solenergi för att genom solceller 
producera el tros öka i framtiden och då framförallt 
med småskaliga anläggningar. Kommunen har idag 
flera anläggningar, men kommunens fastighetsin-
nehav, med flera lämpliga tak i staden, kan ses som 
en outnyttjad resurs för en större solcellsutbyggnad. 
Kommunen ser utvecklingen som positiv och vill 
både för befintlig bebyggelse, men även vid nybygg-
nation, ta till vara på  möjligheten att utvinna el ur so-
lenergi. Nya, större elproduktionsanläggningar kräver
anslutningsnät och ofta även förstärkningar av
såväl lokal-, region- som transmissionsnät.

MELLANKOMMUNALT INTRESSE, EL
För Ljungby och Alvesta kommuner är fördelnings-
stationen Värnamo norra ett mellankommunalt 
intresse, då stationen försörjer kommunerna med el. 
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Stamnätsförbindelse

Kraftledning, 50 kV

Kraftledning, 130 kV

Ställverk

Pålslunds reningsverk

Överförningsledning VA

Ljusseveka vattentäkt

Vattenskyddsområde Ljusseveka

Verksamhetsområde VA Kartan visar infrastruktur för el och VA i Värnamo stad med omland.

Ställningstaganden i
Översiktsplan Mitt Värnamo 2035

Övriga underlag

5.1.1 Ställningstaganden ”Långsiktig & hållbar teknisk försörjning” 
(sidorna 80-81)
- Dricksvatten
- Dagvatten
- Spillvatten
- Elförsörjning
- Avfall

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun (2018)
- VA-översikt
- VA-strategi
- VA-dagvattenhantering

Kommunal vattenförsörjningsplan (2017)

Ställningstaganden 
Teknisk försörjning

Ställningstaganden finns i kommunens översiktsplan 
samt i VA-strategi. Inget ytterligare behov av ställnings-
taganden har konstaterats. 
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Fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad består av följande handlingar:

- Planbeskrivning (antagandehandling)
- Bilaga I: Miljökonsekvensbeskrivning inklusive särskild sammanställning
- Digital karta, StoryMap
- Tillgänglighetsanpassad version 
- Samrådsredogörelse
- Särskilt utlåtande inklusive länsstyrelsens granskningsyttrande
- Illustrationsunderlag: Utvecklingsområden (antas inte av kommunfullmäktige)

Alla planhandlingar finns tillgängliga på kommunens webbsida: 
https://kommun.varnamo.se/miniwebbar/oversiktsplanering.html
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Sammanfattning
Fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Värnamo stad är ett vägledande dokument 
som anger kommunens långsiktiga utvecklingsstrategi och grunddragen i användningen av 
bebyggelse, mark- och vattenområden för centralorten med omland. FÖP:en utgår från lokala, 
regionala och nationella mål och strategier, omvärldsanalyser samt medborgardialoger som 
hölls tidigt i planprocessen. 

Fördjupningen av översiktsplanen tar sikte mot år 2035, men innehåller även en utblick  
mot 2050. Till FÖP:en hör förutom planförslaget en bilaga, miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) samt ett illustrationsunderlag med utvecklingsområden. Samrådsredogörelsen  
redovisar de yttranden som kommit in under samrådet samt kommunens kommentarer och 
redogörelse för hur dessa har resulterat i revideringar av planförslaget. 

Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad var utställt för granskning  
från den 24 maj till 23 augusti 2021. Under granskningsperioden kom totalt 28 yttranden in. 
I det här dokumentet redovisas de inkomna yttrandena samt hur synpunkterna kommer att 
tillgodoses. 

Det omarbetade förslaget planeras att först godkännas av planens politiska styrgrupp, sam-
hällsbyggnadsnämnden, för att sedan överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför ett 
eventuellt antagande i kommunfullmäktige. Fördjupningen av översiktsplanen planeras att bli 
antagen av kommunfullmäktige under det första kvartalet 2022.
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Inledning
Planförslaget utgår från lokala, regionala och nationella mål och strategier och tidiga  
medborgardialoger. Fördjupningen av översiktsplanen utgår från kommunens Översiktsplan - 
Mitt Värnamo 2035. Planhorisonten är satt till 2035 med en utblick mot 2050.

I detta särskilda utlåtande redovisas de yttranden och synpunkter som kommit in under  
planens granskning samt hur och i vilken omfattning kommunen har valt att tillgodose dem. 

Vad är ett särskilt utlåtande?
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vid upprättandet av en översiktsplan samråda 
denna med länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala organ som har ansvar för regionalt 
tillväxtarbete och planering av transportinfrastruktur. Kommuninvånare, föreningar och andra 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget ska också ges tillfälle att delta i 
samrådet. 

Planförslaget ställs därefter ut för granskning och parterna ges möjlighet att stämma av  
planförslaget efter samrådet och att återigen inkomma med synpunkter. Kommunen ska efter 
avslutad granskning sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Det särskilda 
utlåtandet redovisar inkomna synpunkter och hur kommunen har tillgodosett dessa. Det  
särskilda utlåtandet ska efter planens antagande vara en bilaga till översiktsplanen.

Detta dokument utgör det särskilda utlåtandet för Värnamo kommuns fördjupning av  
översiktsplan för Värnamo stad.

Hur har granskningen gått till?
Värnamo kommuns förslag till ny fördjupning av översiktsplanen har under perioden  
24 maj - 23 augusti 2021 varit utställd för granskning. Olyckligtvis har granskningsperioden 
förlagts under semestern, vilket inneburit att den obligatoriska två månadernas gransknings-
period har utökats med en månad. Den för tiden pågående pandemin har naturligtvis också 
påverkat granskningen och vilka kommunikationsinsatser som har kunnat genomföras. 

Kommunen publicerade kungörelsen på kommunens digitala anslagstavla den 22 maj och 
införde en tidningsannons i Finnveden.nu den 24 maj. Utöver kungörelsen har information 
om granskningen gått ut via kommunens sociala mediekanaler, Facebook och Instagram. Alla 
notiser har hänvisats till kommunens miniwebb för översiktsplanering, där ytterligare  
information och planförslagets olika handlingar har funnits tillgängliga. Granskningen har, 
under hela perioden den pågått, återkommande uppmärksammats genom samma kanaler.

Fysiska utställningar av planförslaget har under perioden funnits tillgängliga för allmänheten 
på stadsbiblioteket, FIGY-gymnasiet, Värnamo simhall och i stadshuset. Utöver de fysiska 
utställningarna har planen funnit tillgänglig på kommunens miniwebb för översiktsplanering, 
https://kommun.varnamo.se/miniwebbar/oversiktsplanering.html
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Under granskningsperioden har ett antal riktade, digitala informationstillfällen erbjudits olika 
intressegrupper. Ett tillfälle riktades till stadens näringsliv och genomfördes i samverkan med 
Värnamo Näringsliv AB. Värnamo Näringsliv stod för inbjudan, anmälan samt plattformen. 
På mötet deltog omkring 30 näringsidkare. Ett annat tillfälle riktades till stadens olika  
föreningar. För tillfället skickades riktade inbjudningar till några utvalda föreningar: Värnamo 
hembygdsförening, Historiska Sällskapet, Åkrokens Kolonistugsförening och Aktiva seniorer. 
Ett dialogtillfälle anordnades i samarbete med kommunens mark- och exploateringsavdelning 
för koloniträdgårdsföreningarna på Sörsjö. Utöver dessa riktade dialogtillfället erbjöds också 
ett tillfälle för en bredare allmänhet. En uppmaning om att anmäla sig till tillfällena  
annonserades i Finnveden.NU, sociala medier och på webbplatsen. På grund av för få 
anmälningar ställdes mötet riktat till allmänheten in. 
 
En åtgärd för att nå ut under granskningen som har varit möjlig tack vare pandemin är att en 
enklare broschyr skapades och fanns tillgänglig i samband med vaccinering i Gummifabriken.

Granskningsperiodens ”Cykelfokus” 
Planförslaget har en tydlig målsättning om att uppnå en hållbar utveckling. Denna målsättning 
tydliggörs bland annat av flera ställningstaganden i syfte att öka andelen som väljer att  
transportera sig med cykel i staden. Tiden för granskningen sammanföll även med andra  
kommunala projekt i samma syfte.

I syfte att nå ut till allmänheten och fråga hur man vill se utvecklingen av cykelinfra- 
strukturen, togs en digital enkät fram med några få frågor. Det vidare syftet var att under-
söka hur betydelsefull frågan är för Värnamoborna och därmed vilken vikt den bör ges i den 
efterkommande planeringen. Enkäten innehöll dels flervalsfrågor av strategisk karaktär, men 
även öppna frågor för att genom platsspecifika exempel peka på vilken utvecklingspotential 
man såg för stadens cykelinfrastruktur. Utvecklingsavdelningen hade sytt upp drygt 100 
cykelsadelskydd av återvunnet tyg i samarbete med ett arbetsmarknadsprojekt. Information 
om enkäten och en hänvisning med QR-kod fästes på cykelsadelskydden, som därefter  
placerades ut på parkerade cyklar invid järnvägsstationen, större arbetsplatser och besöksmål.  

Resultatet av cykelenkäten
Vad som särskilt framgår av enkätsvaren är den ovärderliga kunskap och det engagemang som 
Värnamoborna har i frågan. Vidare att det finns en vilja att cykla i större utsträckning och att 
satsningar i stadens cykelinfrastruktur hade bidragit till det. 

Totalt har 119 Värnamobor valt att svara på enkäten som har funnits på kommunens webb-
plats under sommaren. På flervalsfrågan ”Vad som skulle få dig att cykla mer” har flest  
kryssat för alternativen: ”sammanhängande cykelvägnät” (81 st), ”fler separerade cykelvägar” 
(77 st), ”bättre möjlighet att ställa cykeln på väderskyddad plats med möjlighet att låsa fast 
den” (66 st) och ”tryggare cykelöverfarter” (61 st). Alternativen ”cykelgarage”, ”bättre  
möjlighet att duscha och byta om på arbetsplatser”, ”skolor och bättre belysning” menar färre 
(omkring 15 st/fråga) skulle påverka dem att i högre grad cykla. 

Flera har valt att utveckla sitt svar och då framkommer bland annat att om man ska vara villig 
att investera i en dyrare cykel, såsom lådcykel eller elcykel, måste det även finnas säkrare 
cykelparkeringar på strategiska platser i staden. Flera framför även önskemål om tydligt  
separerade cykelvägar som är vigda för cyklister.
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Av de svarande har 83 stycken även valt att peka ut en plats på kartan där man hade velat se 
förbättringar för cyklister. Åtgärderna varierar i omfattning och handlar mestadels om vilka 
sträckor man hade velat se en separat cykelväg eller vilken plats där man anser att en cykel-
överfart hade varit lämplig. Det finns några platser i staden där många hade velat se cykel-
infrastruktursåtgärder. En sådan plats är förbi järnvägsstationen som upplevs som svår och 
otrygg för cykling. En annan plats är den centrala passagen över järnvägen. Här har både  
synpunkter rörande viadukten och cykeltunneln under järnvägen givits. Förbindelsen framförs 
som betydelsefull för cyklister och att det finns behov av att, ur ett cykelperspektiv, förbättra 
kopplingen.

Många har valt att peka ut platser och åtgärder som saknar en direkt koppling till staden. 
Många föreslagna åtgärder handlar dock om att kunna ta sig från stadens omland såsom  
Hörle, Åminne, Fryele och Tånnö in till Värnamo med cykel. Fler synpunkter handlar även 
om att förbättra kopplingen mellan omlandet och stadens cykelvägnät med trygga överfarter. 

Enkätresultaten och de inkomna synpunkterna kommer nu att fördelas ut till olika delar av 
kommunens organisation som arbetar med cykelfrågor. De strategiska, mer övergripande,  
synpunkterna kommer att behandlas inom denna processen, att ta fram en ny fördjupning av 
översiktsplanen för Värnamo stad. Synpunkterna kommer, i den grad som är möjlig, att 
arbetas in i förslaget. I efterkommande planering såsom detaljplaner och bygglov kommer 
kommunen sedan att behöva förhålla sig till vad som bestämts i FÖP:en och på så sätt  
kommer synpunkterna långsiktigt att realiseras. 

De synpunkter som berör utveckling på en specifik plats kommer att tas upp i den kommande 
kommunala cykelstrategin och framförallt åtgärdsplan för cykling, som kommunen har som 
ambition att ta fram. I åtgärdsplanen kommer utvecklingsförslag att listas samt tidsättas och 
man kommer även kunna knyta den till en budget. 

Slutligen kommer de synpunkter som inkommit som berör driften av stadens nuvarande  
cykelinfrastruktur lämnas till den avdelning på tekniska som arbetar med dessa frågor.

Granskningsförslaget 
Fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad består av en huvudsaklig del, plan-
förslaget och till denna två kopplade bilagor. Efter samrådet har den fördjupade delen kring 
utvecklingsområden samt konsekvensbeskrivningen bilagts planförslaget. Syftet var att 
tillgängliggöra planförslaget och underlätta dokumentets läsbarhet. Eftersom bilagan med 
utvecklingsområdena är en utveckling av de ställningstaganden som tas i planförslaget, sågs 
detta som möjligt. 

Planförslaget i sin tur består av tre delar:
• En inledande del som tar upp bakgrund och syfte, förutsättningar, hållbar utveckling och 

de scenarier eller alternativ vi har arbetat fram under programsamrådet.
• Den andra delen tar upp planförslagets målbild/strukturbild som principiellt sammanfattar 

önskad utveckling av Värnamo stad. 
• Den tredje delen inleds med den sammanfattande mark- och vattenanvändningskartan 

som redogör för föreslagen användning under planperioden fram till 2035. Förutom denna 
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består kapitlet av nio utvecklingsteman. Dessa är tematisk indelade och tar upp de för 
planförslaget betydelsefulla övergripande frågor såsom: ”Bebyggelseutveckling”, ”Trafik 
och omställning” och ”Klimatanpassning”. 

• Bilaga I: Planförslagets miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Delen behandlar de  
betydande konsekvenser som planförslaget kan förväntas att ge upphov till. 

• Ullustrationsunderlag: Innehåller planens 27 utvecklingsområden. Varje område beskrivs 
utifrån nuläge samt med ett utvecklingsförslag. 

En digital berättelsekarta (StoryMap) har tagits fram. Berättelsekartan ska ses som ett  
komplement till planförslaget som beskrivs ovan. I kartan finns bland annat de kartor som 
också förekommer i granskningshandlingen. Verktyget möjliggör att zooma i kartorna och 
lägga till och ta bort information, för att underlätta läsbarheten av kartorna. Till kartorna finns 
även viss information, men berättelsekartan enskilt utgör inte granskningshandlingen utan kan 
ses som en kortversion av den.

Slutligen finns en tillgänglighetsanpassad version av granskningshandlingen som bland annat 
synskadade personer kan tillgodogöra sig. Denna version är även bättre webbanpassad och 
kan med fördel läsas i en mobil enhet. 
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Vilka har lämnat synpunkter?
Utöver de som svarat på enkäten har det inkommit 28 yttranden över granskningshandlingen. 
Det begränsade antalet kan tolkas som att många är nöjda med planförslaget, men troligen 
beror det på ett bristande intresse och brister i hur kommunen når ut med information om 
granskningen. Många har valt att svara på cykelenkäten, vilket kan tolkas som en väg fram för 
hur kommunen ska verka för ett bredare representation. Det måste vara enkelt och lätt att sätta 
sig in i förslaget och tycka till. 

Relativt många intresseorganisationer har inkommit med synpunkter, vilket ses som positivt 
då dessa representerar många invånare. Av dessa utmärker sig de tre koloniträdgårdsförening-
arna på Sörsjö som har reagerat på förslaget som skulle kunna innebära förändrade förutsätt-
ningar för deras verksamhet i Sörsjö. 

Att granskningsperioden har sammanfallit med 2021 års semester tros ha bidragit till att 
många valt att begära förlängd svarstid. Under perioden har cirka tio ansökningar inkommit 
och lika många har beviljats. Sista svarsdag beviljades till och med den 17 september. Trots 
semestern, görs slutsatsen att granskningsperioden skulle ha varit längre, samtidigt som det 
finns fördelar med att hålla den långa processen att ta fram en översiktsplan så samlad och 
kort som möjligt.  

Synpunktslämnande grupp Antal 
synpunkter

Övrigt

Externa myndigheter och  
kommuner

7

Intresseorganisationer, föreningar 
och politiska partier

11

Interna myndigheter och bolag 3
Övriga inkomna synpunkter 6
Totalt 28
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Behov av kompletterande förankring med  
politiken inför antagande
Under arbetet med att sammanställa synpunkterna efter avslutad granskning har den politis-
ka arbetsgruppen uppmärksammat ett behov av kompletterande förankringsarbete. Detta i 
syfte att uppnå en önskvärd, bred politisk enighet i en rad frågor inför att planen blir antagen i 
kommunfullmäktige. 

En förankringsprocess har inletts där den styrande alliansen har framfört en rad synpunkter 
på i huvudsak de ställningstaganden som finns i planbeskrivningen efter varje tematiskt 
kapitel. Det rör sig framförallt om ställningstagande kring planförslagets fokus på omställ-
ning mot mer hållbara transporter. Den parallellt pågående processen att arbeta fram Plan för 
trafik, bland annat i enlighet med kommunens intentioner i planförslaget till ny fördjupning, 
har ökat förståelsen och satt fokus på frågan vilket har inneburit ett förankringsbehov mellan 
oppositionen (Socialdemokraterna) och den styrande alliansen. Detta har lett till att vissa 
ställningstaganden omformulerats.

Projektledningsgruppen har därefter konsulterat arbetsgruppen kring de önskemål som  
framförts och huruvida dessa är möjliga att genomföra utan att planen ska ställas ut för ny 
granskning samt om de är förenliga med planförslagets huvudsakliga syfte om hållbar utveck-
ling. Efter detta har förslag på revideringar redogjorts för oppositionen, som i sin tur har ställt 
sig bakom dem. 

Nedan återfinns, under respektive temas rubrik, de revideringar som föreslås genomföras 
inför antagande. Förvaltningens kommentarer och förslag till revideringar återfinns under 
”Kommentar”.

Övergripande synpunkt
Den politiska majoriteten önskar se ett initialt ställningstagande som klargör att det i huvud-
sak är de i planförslaget förekommande ställningstaganden som antas i kommunfullmäktige. 

Svar: Det finns en risk för missförstånd om ställningstagandena inte läses tillsammans med 
övrig textmassa. Skrivningar och tillhörande kartor med mera leder fram till de ställnings-
taganden som redovisas sist i varje tema. Det är svårt att författa ställningstaganden som 
omfattar all nödvändig bakgrund. Idag finns en läshänvisning inledningsvis i dokumentet 
som klargör och beskriver att de politiska ställningstagandena återfinns sist i varje tema. Detta 
kommer att betonas för att förtydliga ställningstagandenas särskilda politiska betydelse i  
dokumentet.  

Bebyggelseutveckling
Den politiska majoriteten vill att orden: integration, jämställdhet och jämlikhet läggs till ställ-
ningstagandet.

• Förtätning i staden ska medverka till att skapa en blandning av bostadstyper. 

Kommentar: Nytt ställningstagande. Förtätning i staden ska medverka till att skapa en bland-
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ning av bostadstyper vilket bland annat kommer att bidra till mer integration, jämställdhet och 
jämlikhet.

• Kommunen ska verka för att utlokalisera verksamheter som inte är förenliga med blandad 
bebyggelse till ett av stadens verksamhetsområden. 

Kommentar: Nytt ställningstagande. Kommunen ska i samverkan med näringslivet verka för 
att centralt belägna verksamheter som inte är förenlig med blandad bebyggelse omlokaliseras 
inom planområdet till ett av stadens verksamhetsområden.  

Trafik och omställning
• Kommunen ska tillskapa fler gång- och cykelkopplingar förbi järnvägen och Lagan. 

Kommentar: Nytt ställningstagande. Kommunen ska tillskapa fler gång- och cykelkopplingar, 
broar och tunnlar över järnvägen och Lagan.

• Kommunen ska skapa bättre möjligheter till cykling mellan Värnamo stad och dess  
omland, inklusive kranstätorter.  

Kommentar: Nytt ställningstagande. Kommunens ska verka för bättre möjligheter till cykling  
mellan Värnamo stad och dess omland, inklusive kranstätorter.

• Vid utbyggnads-, förtätnings- och omvandlingsprojekt ska trafikinfrastruktur säkerställas, 
kvalitén höjas och fler funktioner tillföras trafikrummet. 

Kommentar: Förtydligande. Vid utbyggnad-, förtätnings-, och omvandlingsprojekt inom sta-
den ska fler funktioner såsom klimatanpassningsåtgärder, gång- cykelväg, sociala ytor och ytor 
för kollektivtrafik tillföras trafikrummet. 

• Kommunen ska minimera kapacitetshöjande åtgärder för bilen. 
 
Kommentar: Ställningstagandet avlägsnas. Det bedöms möjligt och i linje med planförslagets 
huvudsakliga syfte, hållbar utveckling. Arbetsgruppens bedömning är att förslaget om att er-
sätta det med en skrivning kring att säkerställa viss infrastruktur för bilen är svårare att förena 
med planförslagets syfte.

• I vidare planering ska en detaljplan tas fram i syfte att lösa framtidens eventuella  
parkeringsbehov i centrum. Detaljplanen ska förläggas enligt kriterier i fördjupningen av 
översiktsplanen för Värnamo stad. Ett genomförande av detaljplanen ska initieras först när 
behov finns. 

Kommentar: Ordet ”eventuella” stryks i ställningstagandets första mening. 
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Skola, omsorg och sociala värden
• Kommunen ska verka för att antalet förskoleplatser speglar befolkningsökningen. 

Kommentar: Ny skrivning. Kommunen ska verka för att antalet förskoleplatser speglar  
behovet.

• Kommunen ställer sig positiv till att Värnamo sjukhus exploaterar parkeringsplatser för 
bebyggelseutveckling av olika boendetyper för komplettering av sjukhusverksamheten. 

Kommentar: Ny alternativ skrivning. För att tydliggöra sjukhuset som målpunkt i staden ställer 
sig kommunen positiv till att nya byggnader inom sjukhusområdet placeras i anslutning till i 
planförslaget utpekade utvecklingsstråk, om det är lämpligt för verksamheten. 

• Platser och stråk i stadsnära rekreationsmiljöer ska tillgängliggöras genom anpassad slinga 
med hög tillgänglighet, tillgänglighetsanpassade faciliteter och möblering. 

Kommentar: Förtydligande. Platser och stråk i stadsnära rekreationsmiljöer ska göras tillgäng-
liga för alla kommuninvånare, bland annat genom stigar anpassade för invånare med funk-
tionsnedsättning. 

• Kommunen ska i fortsatt planering verka för ett nytt samlat område för inomhusidrott 
(ishall, simhall och multisporthall). Platsen för området ska vara utpekad och redo att  
exploateras 2035.  

Kommentar: Ny reviderat ställningstagande. Kommunen ska i fortsatt planering verka för 
ett nytt samlat område för inomhusidrott. Platsen för området ska vara utpekad och redo att 
exploateras 2035. 

• Kommunen ska ta fram en utredning om Ljussevekas framtid som utomhusidrottsområde. 
Områden för utomhusidrott i staden ska säkerställas. 

Kommentar: Ställningstagandet delas upp i två separata. Förslag på nya ställningstaganden.  
Kommunen ska ta fram en utredning om Ljussevekas framtid som utomhusidrottsområde. 
Större, stadsnära områden för utomhusidrott ska säkerställas. 

Arkitektur och kultur
• Kommunen ska ta fram en arkitekturpolicy/arkitekturprogram med syfte att uppmuntra till 

attraktiv utformning av ny bebyggelse i staden. 

• I samband med ny bebyggelse, förtätning och omvandling av befintlig bebyggelse, och till 
dess att kommunen har en gällande arkitekturpolicy, bör riktlinjer för gestaltning arbetas 
fram vid markanvisning, detaljplanering och projektering för respektive område eller stads-
del, framförallt för lite större projekt.  

Kommentar: Förslag till alternativ skrivning för de två ovanstående ställningstagandena. 
Kommunen ska ta fram en arkitekturpolicy med syfte att stärka stadens attraktivitet. Policyn 
ska vara vägledande och syfta till att uppmuntra en god arkitektur i staden samt tillföra ett hel-
hetsperspektiv i gestaltningsfrågor. 
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• Medborgare ska ges möjlighet att påverka gestaltningen av offentliga rum.

Kommentar: Kommuninvånare ska ges möjlighet att påverka gestaltningen av offentliga rum.

• I planering ska kulturmiljöunderlag användas och nytt underlag tas fram och ajourhållas. 

Kommentar: Ställningstagandet stryks. Det bedöms av arbetsgruppen som möjligt eftersom  
likvärdigt ställningstagande finns i Plan för kulturmiljö.

• Kommunen ska verka föra att utpekade kulturmiljövärden och kulturarv inom Värnamo 
stad med omland ska bevaras, brukas, utvecklas och tillgängliggöras för allmänheten. 
Planbestämmelser ska vid behov användas för att möjliggöra förändring i kulturhistoriskt 
värdefulla områden. 

Kommentar: Förtydligande. Kommunen ska verka för att utpekade kulturmiljövärden och  
kulturarv inom Värnamo stad med omland ska bevaras, brukas, utvecklas och tillgängliggöras 
för allmänheten. Kulturhistoriska värden ska bevakas vid bygglovsprövning. Skydds- eller 
varsamhetsbestämmelser ska vid behov införas i detaljplanering.

Natur, rekreation och miljö
• Stadens sex gröna kilar ska respekteras och upprätthållas. Dess olika karaktärer ska  

klargöras, förtydligas och kopplas samman med stadens gröna stråk. 

Kommentar: Kartmaterialet hörandes till grönkilarna förtydligas och ses över.

• I ett längre perspektiv ska del av grönkilen vid Sörsjö i planering lovgivande och 
exploatering beaktas som stadens nya friluftslivsområde.  

Kommentar: Förslag till förtydligande. I utblick 2050 ska en del av grönkilen vid Sörsjö i  
planering, lovgivande och exploatering beaktas i syfte att utveckla ett nytt och till Borgen 
kompletterande friluftsområde för staden.  
  
• Stadens södra gräns för sammanhållen, blandad bebyggelse ska under planperioden fram 

till 2035 utgöras av väg 27. Jordbruksmark belägen söder om väg 27 ska undantas stads- 
bebyggelse. Jordbruksmark belägen norr om väg 27 kan komma att tas i anspråk för stads-
utveckling i form av sammanhållen, blandad bebyggelse. 

Kommentar: Ett tillägg görs till ställningstagandet enligt följande. Stadens södra gräns för  
sammanhållen, blandad bebyggelse ska under planperioden fram till 2035 utgöras av väg 27. 
Jordbruksmark belägen söder om väg 27 ska undantas stadsbebyggelse. Jordbruksmark belägen 
norr om väg 27 och inom nuvarande tätortsutbredning kan komma att tas i anspråk för stads- 
utveckling i form av sammanhållen, blandad bebyggelse. 
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Klimatanpassning 
• I områden som hotas av 100-årsflöden och i det fall inte åtgärder vidtas, bör det i princip 

inte tillkomma någon bebyggelse. Undantag gäller för enkla byggnader som garage och 
uthus. Mindre vägar och cykelvägar liksom aktivitetsytor kan anläggas. 

Kommentar: Förslag till ny skrivning. I områden som hotas av 100-årsflöden och i det fall inte 
åtgärder vidtas, bör det i princip inte tillkomma någon bebyggelse. Undantag gäller för enkla 
byggnader och anläggningar.

Risk, hälsa och säkerhet
• I arbetet med förtätnings- och omvandlingsprojekt i Värnamo stad ska luftkvalitén beaktas 

utifrån att undvika att ny bebyggelse inverkar negativt på luftkvalitén. Ny tillkommande  
bebyggelse ska bidra till ökad andel hållbara transporter i staden och ska inte inverka  
negativt på luftgenomströmning.  

Kommentar: Förslag på förtydligande. Ny tillkommande bebyggelse ska genom lokalisering,  
möjliggöra för fler att resa hållbart och till att luftgenomströmningen i gaturummen säkerställs. 

• Riskområden för markföroreningar som berörs av planförslagets utvecklingsförslag ska 
utöver risk ur miljö- och hälsosynpunkt utgöra en prioriteringsgrund för vidare utredning 
och vid behov sanering. 

Kommentar: Förslag på förtydligande. Risken för markföroreningar ska för föreslagna utveck-
lingsområden vara en prioriteringsgrund för vidare utredning och vid behov sanering. 
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FÖP:en efter granskning
I detta avsnitt sammanfattas synpunkter som rör viktiga strategiska frågor som har lyfts fram i  
inkomna yttranden. Här beskrivs också vilka större ändringar som föreslås inför att planför-
slaget kommer att läggas fram för antagande i kommunfullmäktige. Utöver detta helhetssvar 
kommenteras enskilda synpunkter i en sammanställning av samtliga yttranden sist i dokumen-
tet.

Två tillkommande större projekt med påverkan på den fysiska utvecklingen
Under processen att ta fram ett förslag till ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad, 
som inleddes under 2019, har flera projekt aktualiserats. Två av större betydelse för planför-
slaget är behovet av en fotbollsarena lämpad för allsvenskt spel 2021 samt viaduktens framtid 
2020. Det är kommunens bedömning att dessa projekt kommer att behöva drivas parallellt 
med antagandeprocessen av planförslaget och att dessa, så långt som möjligt, ska beakta 
förslaget, men att de olika processerna inte ska hämma varandra. Vid den första översynen av  
fördjupningen av översiktsplanen under nästkommande mandatperiod, kommunens första  
antagande av planeringsstrategi enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap. 23 §, kommer dessa 
projekt att behöva arbetas in i fördjupningen. 

Omställning till mer hållbara trafikslag
Ett i granskningshandlingen förekommande ställningstagande rörande hur kommunen ska 
verka för omställningen mot mer hållbara trafikslag avlägsnas. Ställningstagandet som avlägs-
nas är följande: ”Kommunen ska minimera kapacitetshöjande åtgärder för bilinfrastrukturen.” 
Bedömningen är att åtgärden är möjlig då det förekommer andra ställningstaganden för hur 
kommunen avser verka för omställning samt då ställningstagandet inte ersätts med ett i  
betydelse att kommunen ska verka för kapacitetshöjande åtgärder för bilen. 

Grundskolor
Av barn- och utbildningsnämndens granskningsyttrande framkom att man hade kvarvarande 
synpunkter på planförslaget. Synpunkterna härrörde av oro kring behov av grundskoleplatser 
under planperioden, 2035.  Synpunkterna kommer innebära att ytterligare ett förslag på möjlig 
lokalisering tas upp i planförslaget. Planförslaget kommer även kompletteras med en skrivning 
om att samhällsbyggnadsförvaltningen har ett parallellt pågående uppdrag från 2019 om  
lokalisering av en ny grundskola i Värnamo stad som oavsett planförslaget ska genomföras.

Apladalen
Hembygdsföreningen har i sitt granskningsyttrande flaggat för ett behov av att förbättra Apla-
dalens skydd från utveckling som skulle påverka den centralt belägna natur- och kulturparken 
negativt.  Planförslaget kommer i detta syfte kompletteras med ett ställningstagande om att 
kommunen ska ta fram ett planeringsunderlag kring natur- och friluftslivsvärden som finns 
inom parken och i området i övrigt. Planförslaget kommer även att kompletteras med en skriv-
ning som särställer parkens betydelse från Lagandalen i övrigt. 

Stadsnära odling 
Flera av stadens kolonistugeföreningar har reagerat under både planförslagets samråd och 
granskning. De har framfört synpunkter om att man önskar att kommunen säkrar stadens nu 
förekommande områden för odling och framför även önskan om ökade förutsättningar för
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stadsnära odling. Kriterier för lämpliga lokaliseringar för odling förs in i planförslaget i syfte 
att verka för ökad möjlighet för odling för stadens invånare.

Inga principiella ändringar har gjorts avseende planens inriktning och mål. Med de föreslagna 
revideringarna av planhandlingarna kommer planförslaget läggas fram först för godkännande 
i samhällsbyggnadsnämnden, därefter för beredning i kommunstyrelsen och för antagande i 
kommunfullmäktige.
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Länsstyrelsens granskningsyttrande
Länsstyrelsen i Jönköping har en särskild granskande roll av översiktsplanen i enlighet med plan- och 
bygglagen och redovisas därav under egen rubrik. Myndighetens granskningsyttrande kommer i sin helhet 
att vara en del av översiktsplanen efter planens antagande och redovisas i sin helhet sist i detta dokument. 
Av yttrandet ska det framgå om förslaget inte uppfyller lagkraven vad gäller riksintressen, miljö-
kvalitetsnormer, redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal 
samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande till hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen noterar att det endast är översikts-
planens huvudrapport som antas och att bilagan 
Utvecklingsområden därmed ska betraktas som ett 
planeringsunderlag. Det är viktigt att detta är  
tydligt i samband med att planen antas. Läns-
styrelsens granskningsyttrande är skrivet med 
denna utgångspunkt.

Riksintresse
Flera av de områden där översiktsplanen föreslår en 
utvecklad markanvändning berörs av riksintresset 
Lagan nedströms Hörledammen. Det går inte att 
utesluta att en exploatering inom riksintresset kan 
innebära en påtaglig skada. Påverkan på riksintres-
set är beroende av vilken typ av åtgärder som ska 
genomföras och detta måste utredas i kommande 
detaljplanearbete. Inom vissa delar av riksintresset 
gör länsstyrelsen bedömningen att värdena kan 
vara relativt låga, exempelvis inom den föreslagna 
nya stadsdelen öster om Lagan mellan järnvägen 
och väg 27. Påverkan på riksintresset behöver dock 
även i detta fall utredas i kommande planprocesser. 

Planhandlingen redovisar MSA-yta samt stopp-
område för höga objekt från Hagshults övningsflyg-
plats under riksintressen för kommunikation. Det är 
felaktigt. Dessa påverkansområden hör istället till 
riksintressen för totalförsvarets militära del.

I övrigt har riksintressen behandlats på ett tillräck-
ligt sätt i översiktsplanen.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
MKN för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten har i huvudsak  
behandlats på ett relevant sätt i översiktsplanen. 
Det är dock viktigt att den fortsatta stadsutveck-

Kommentar:

MSA-yta samt stoppområde för Hagshults  
övningsflygplats kommer att redogöras för under 
rubriken ”Riksintresse totalförsvaret”. 
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lingen sker utan påverkan som kan riskera försäm-
ring av den ekologiska eller kemiska statusen för 
vattenförekomsterna Lagan, Vidöstern och Härån.
Viktiga frågar att hantera vid åtgärder i och intill 
Lagan är påverkan på de hydromorfologiska kvali-
tetsfaktorerna (flöde, konnektivitet och morfologi).

Vid all exploatering är dagvattenpåverkan en viktig 
fråga att hantera.

MKN för luft
Miljökvalitetsnormer för luft behandlas på ett till-
räckligt sätt i översiktsplanen.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Denna fördjupning av översiktsplanen anger inga 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen.

Mellankommunal samordning
Planförslaget innehåller inga förslag som föran-
leder länsstyrelsen att ställa särskilda krav på  
mellankommunal samordning.

Hälsa och säkerhet, risken för olyckor, 
översvämning eller erosion
Förorenade områden har behandlats på ett bra sätt i 
översiktsplanen. Det saknas dock ställningstagande 
om förorenade områdens hantering i detaljplane-
processen. I kommande detaljplaneläggning är det 
viktigt att förorenade områden utreds i tidigt skede 
i planprocessen. I efterföljande detaljplanering 
behöver stabilitetsfrågan utredas i de områden som 
berörs av risk för erosion och skred. Det saknas 
ställningstaganden kring hur risken för erosion och 
skred ska hanteras.

I övrigt har frågor om hälsa och säkerhet samt 
risken för olyckor och översvämning hanterats 
bra på en övergripande nivå i planen. Flera av 
områdena där kommunen anger en förändrad eller 
utvecklad markanvändning, berörs dock av de olika 
riskerna. Det är inte förrän samtliga relevanta 
riskfrågor utretts som det är möjligt att bedöma 
markens lämplighet för det som nu är föreslaget i 
planen. Det innebär att hänsyn till flera olika risk-
frågor kommer att behöva tas i framtida planering.

Planförslaget kompletteras med de två ställnings-
taganden som länsstyrelsen saknar för hur markför-
oreningar och risk för ras och erosion ska hanteras 
i efterkommande planering.  
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Övrigt
Länsstyrelsen gör följande medskick inför framtida 
prövningar om upphävande av strandskydd. Flera 
av områdena där kommunen anger en förändrad 
eller utvecklad markanvändning berörs av strand-
skydd. Det är inte möjligt att utifrån den över-
gripande redovisningen i översiktsplanen ta ställ-
ning till om det finns särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet inom de föreslagna utvecklings-
områdena. För att det särskilda skälet ”angeläget 
allmänt intresse” (tätortsutveckling) ska kunna 
tillämpas behöver det finnas en utredning om 
alternativa lokaliseringar, det vill säga en 
motivering till varför det allmänna intresset 
tätortsutveckling inte kan tillgodoses någon 
annanstans. En sådan redovisning saknas i
översiktsplanen och behöver därför redovisas i 
kommande prövning.

Planförslaget kompletteras med skrivning om att 
alternativa lokaliseringar behöver utredas i efter-
kommande planering för att kunna motivera varför 
det allmänna intresset om tätortsutveckling inte kan 
ske någon annanstans. 
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Granskningsyttranden
Nedan finns alla yttranden som inkommit under granskningen samlade under några övergripande 
rubriker. Här finns även samhällsbyggnadsförvaltningen kommentar och en redogörelse för hur
synpunkterna kommer att innebära revideringar av planförslaget. 

Övriga externa myndigheter, företag samt grannkommuner
De externa myndigheter som har lämnat synpunkter är Region Jönköpings län, Trafikverket,  
E.ON Eldistribution AB samt kommunerna Sävsjö, Hylte, Gnosjö och Ljungby. Samtliga, förutom 
regionen, har svarat att man inte har något att erinra.

Region Jönköpings län

Sammanfattning
Region Jönköpings län gavs möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget under samrådet och 
kan i granskningen konstatera att regionens 
synpunkter tillgodosetts. Dock har regionen
några synpunkter på sådant som bör förtydligas
i fördjupningen av översiktsplanen.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län har tagit del av gransk-
ningsförslaget till ny fördjupning av översikts-
planen för Värnamo tätort. Under samrådet, som 
ägde rum hösten 2020, gavs regionen möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. Regionen lämnade 
en synpunkt rörande jordbruksmark i planförslaget 
och senare lämnade regionen ett kompletterande 
yttrande om tätortstrafiken.

Regionen anser att granskningsförslaget uppvisar 
att regionens synpunkter från samrådet har tillgodo-
setts eftersom texten om jordbruksmark har för-
tydligats, liksom målsättningen att minsta möjliga 
jordbruksareal ska tas i anspråk, och då texten om 
stadstrafiken har ändrats.

Granskningshandlingens skrivningar gällande 
möjliga effekter av ny linjedragning för stads-
trafiken i Värnamo, aktualiserar behovet av den 
utvärdering av stadstrafiken som regionen beslutat 
om.

I handlingen bör det framgå att även persontrafik 
nyttjar järnvägssträckan Göteborg/Kalmar. 

Kommentar:

Kommunen noterar att regionen har ändrat 
inställning i frågan kring att planförslaget föreslår 
en linjenätsöversyn som ska ta hänsyn till 
föreslagen bebyggelseutveckling. 

Kommunen vill upplysa regionen om att det 
framgår av texten att persontrafik förekommer på 
Kust- till kustbanan, sidan 56.
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Vidare framgår det av texten att rangerbangården 
ska utlokaliseras och det är önskvärt att det av 
texten framgår tankar eller förslag på eventuell ny 
lokalisering.

Regionen önskar att fördjupningen av översikts-
planen arbetar med järnvägsstationen med målsätt-
ningen att utveckla stationsområdet genom att förse 
området med service och göra det lättillgängligt så 
att stationen på ett naturligt sätt binds samman med 
stadskärnan och blir en naturlig mötesplats. Ökad 
tågtrafik och eventuella framtida uppställningsspår 
i Värnamo kan antas medföra ökat buller. Därför 
måste det tydligt framgå i planen att kommande 
exploatering intill järnvägen och stationen ska 
utformas så att bullerfrågan hanteras på ett bra
sätt i kommande planer och bygglov.

Enligt en nyligen genomförd åtgärdsvalstudie 
(ÅVS) finns det på sikt behov av dubbelspår på 
sträckan Alvesta-Hillerstorp. Därav bör kommunen 
i sin strategiska planering säkra ytor utmed den 
delen av järnvägen ifråga som ingår i planområdet.

Trafikverket
Trafikverket framförde synpunkter under samråds-
skedet och har inget ytterligare att tillföra vad 
gäller planförslagets granskningshandling.

Gnosjö kommun
Gnosjö kommun har tagit del av förslaget till 
fördjupning av översiktsplanen för Värnamo 
kommun. Kommunens samhällsutvecklare har 
till undertecknad framfört att vi inte har något att 
erinra mot det upprättade förslaget.

Vidare att det i planförslagets utblick 2050 föreslås 
ett triangelspår norr om Värnamo stad som även 
skulle kunna ha funktionen av rangering mellan 
järnvägsbanorna. Förslaget beskrivs dels under 
framtidsbilden, men även under utvecklingstemat 
för trafik och omställning. 

Planförslaget föreslår utveckling kring båda 
stationer i staden som är i linje med vad regionen 
föreslår. I kommunens kommunövergripande över-
siktsplan förekommer även ställningstagande kring 
betydelsen av att tillgängliggöra centralstationen 
och utnyttja Rörstorpstationens potential bättre.  

Trafikbuller från stadens järnvägstrafik och utveck-
lingen av staden omnämns under planens tema för 
risk och säkerhet som en fråga som måste hanteras 
och lösas i förhållande till lagstiftning och tidigare 
kommunala ställningstaganden för att den före-
slagna utvecklingen ska kunna äga rum. I det till 
planen bilagda planeringsunderlaget, Utvecklings-
områden, omnämns trafikbuller som en risk att 
hantera vid utveckling kring järnvägen. 

Planförslaget kommer att kompletteras med infor-
mation om att utvecklingen av partiellt dubbelspår 
på järnvägsbanan mellan Hillerstorp och Alvesta 
på sikt kan komma att påverka markanvändningen 
(särskilt invid Rörstorpstationen) i linje med 
triangelspåret.

Kommentar: -

Kommentar: - 
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Hylte kommun
Hylte kommun har fått förlängd svarstid till 
2021-09-03. Hylte kommun har tagit del av 
handlingarna till fördjupning av översiktsplanen
för Värnamo stad och har inget att erinra. Plan-
området gränsar inte till Hylte kommun och 
bedöms inte heller på annat sätt påverka 
kommunen genom exempelvis kollektivtrafikför-
bindelser, viktiga vägar/väganslutningar, service-
utbyte med mera. Inga mellankommunala intressen 
med Hylte kommun omnämns i planen.

Ljungby kommun
Ljungby kommun ställer sig positiv till den för-
djupning av översiktsplanen för Värnamo stad som 
Värnamo kommun har tagit fram. Förslaget är 
aktuellt och väl genomarbetat vilket ger goda 
förutsättningar till en positiv utveckling och ett 
mellankommunalt samarbete.

Förslaget lyfter och utvecklar flera av de frågor 
som är viktiga för ett mellankommunalt samarbete 
och som gynnar även grannkommuner. Det bidrar
till en bredare arbetsmarknadsregion och utvecklar 
kommunikationerna med närliggande kommuners 
huvudorter. Ljungby kommun vill även framföra 
det mellankommunala intresset vad gäller den 
planerade höghastighetsjärnvägen då dess sträck-
ning påverkar både Värnamo och Ljungby 
kommun. För Ljungby kommun är det av yttersta 
vikt att det finns ett lättillgängligt stationsläge för 
höghastighetsjärnvägen i Värnamo och ser positivt 
på att Värnamo kommun har ett tydligt ställnings-
tagande kring den framtida tilltänkta höghastighets-
jämvägens dragning och stationsläge.

Eon Elnät AB
Har tittat igenom det omarbetade förslaget och för 
Eon:s del har vi inget att anmärka på. Tycker att 
våra synpunkter har hanterats på ett tillfredställande 
sätt. Redogörelsen om elledningar på sidan 81 och 
82 gör en bra sammanfattning av vilka anlägg-
ningar som finns och hur de förhåller sig till 
exploateringsområdena. Med det har vi på Eon 
inget mer att erinra.

Kommentar: -

Kommentar:
Värnamo noterar Ljungbys synpunkter och kan 
konstatera att man finner planförslaget förenligt 
med kommunens egna tankar kring utveckling av-
seende mellankommunala intressen. Synpunkterna 
resulterar inte i några förändringar av planförslaget. 

Kommentar: -
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Socialdemokraterna
För att fördjupningen av översiktsplanen ska bli 
ett långsiktigt hållbart styrdokument krävs en bred 
politisk dialog och förankring.

Socialdemokraterna instämmer i att översiktsplanen 
bör ses över varje mandatperiod för att planen ska 
vara ett levande och aktualiserat dokument och 
därmed också fördjupningen av översiktsplanen. 
Dock krävs en längre tid för markplanering och
andra strategiska frågor, ofta längre än en mandat-
period på fyra år, och därför är det av vikt att ha en 
bred politisk förankring rörande de ställningstagan-
den som tas upp i dokumenten.

Socialdemokraterna tycker att strukturbilden är ett 
bra planeringsverktyg för hållbar utveckling och 
vi motsätter oss inte i stort. Det är också bra att 
planen är indelad i olika områden. Det hjälper till 
att förtydliga fördjupningen av översiktsplanen och 
skapar struktur.

Vi kan inte komma ifrån att förtätning är vägen 
att gå för att maximalt kunna utnyttja befintlig 
infrastruktur och hålla nere andel jungfrulig mark 
och skog som annars måste exploateras. Vi håller 
med om att vi ska bygga samhället inifrån och ut. 
Dock måste man vid förtätning vara ytterst noga 
med att bygga in grönskan och öppna mötesplatser. 
Grönytor behövs som mötesplatser, lekytor och 
rekreationsområden, men ska också fungerar som 
en attraktionskraft i kommunen. Det är viktigt att 
vi kan kombinera grönska och gatunät för säker-
het vid översvämning. Vid förtätning är det också 
av vikt att man ser över hur kombinationen med 
maximalt markutnyttjande och människors trivsel 
ska se ut.

Intresseorganisationer, föreningar och  
politiska partier
Ett politiskt parti har valt att lämna synpunkter på granskningshandlingen. Många föreningar har valt att 
lämna synpunkter. Bland dessa de tre aktiva koloniträdgårdsföreningarna på Sörsjö samt Åkrokens koloni-
trädgårdsförening.  

Kommentar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) överens-
stämmer kring betydelsen av grönstruktur och 
mötesplatser i samband med förtätning. Det är 
betydelsefullt bland annat ur ett socialt hållbarhets-
perspektiv, men även för att hantera klimatföränd-
ringar. Det har varit SBF:s intention med planför-
slaget att svara upp emot dessa båda utmaningar. 
I planen finns ställningstagande som beskriver 
att vid förtätning ska grönyta säkerställas. Likaså 
finns ställningstaganden och utpekande av gröna 
kilar, noder och stråk vars syfte i huvudsak är att 
säkerställa grönstrukturen i utvecklingen av staden. 
Det finns även ställningstaganden och utpekanden 
för klimatanpassning. Planen beskriver rinnvägar, 
översvämningsbara ytor och områden med särskilt 
stora risker vid händelse av värmebölja.
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Fler parkeringsplatser behöver vi redan idag och 
vi kommer trots det att se ett ökat behov, även om 
vi drar ned på biltrafiken till fördel för den hållba-
ra trafiken är vi i Värnamo kommun fortfarande 
beroende av bil för arbetspendling och handel. Vi 
tänker oss att behovet av parkeringsplatser för både 
besökare och boende kommer att öka, särskilt i takt 
med den planerade förtätningen i centrum. Därför 
måste fler kombinationer med både allmän och bo-
endeparkering kunna ske i bottenvåningen på nya 
bostadshus för att begränsa parkeringar på gata som 
i sin tur hindrar trafikflödet.

För en attraktiv och hållbar stad är det viktigt att 
skapa trygghet och tillit för att undvika utanförskap 
och för att kommunens invånare ska kunna växa 
och utvecklas som människor men också bidra 
till kommunens fortsatta utveckling. Socialdemo-
kraterna vill gärna se fler exempel på integration, 
jämlikhet och jämställdhetsperspektiv i planerings-
processen förutom blandad bebyggelse. Socialde-
mokraterna vill också gärna att medborgare och 
ungdomar särskilt inkluderas i framtagningspro-
cessen av stadsområdens utformning, arkitektur 
och kulturell gestaltning. Vi anser att det är viktigt 
att det i fördjupningen av översiktsplanen finns en 
redovisning över hur barn och unga har varit invol-
verade i FÖP-processen.

Socialdemokraterna instämmer med behovet av 
att utveckla ett system som ger förutsättningar för 
hållbara transporter. När man pratar om kollektivt 
resande är säkerhet och tillgänglighet nyckelbe-
grepp, men också smidighet. Det är dock viktigt att 
uppmärksamma den ekonomiska tillgängligheten 
och komma ihåg att avgifter kan stänga ute. Därför 
borde kommunen bevaka att taxorna hålls låga.

Bebyggelseutveckling:
I stycket om ”Bebyggelse”, anser vi, ska det läg-
gas till att byggande i trä har en god energifaktor i 
jämförelse med stål och betong. Värnamo kommun 
saknar tyvärr fortfarande en träbyggnadsstrategi. Vi 
ser gärna att kommunen får en sådan.

Vid förtätning är det viktigt att öppna mötesplatser 
och grönytor byggs in då de har en attraktivitets-
kraft, men är också ett måste för klimatets skull. 

Planförslaget föreslår avseende omställningen mot 
mer hållbar trafik att det framförallt är de trafik-
rörelser som händer i staden som både går och kan 
ställa om. Planförslaget verkar inte för att ställa om 
bilresorna till och från landsbygden där det ofta 
inte heller finns alternativ. SBF menar att det är 
de korta resorna som sker inom staden där vi har 
en möjlighet att tänka om kring. Enligt nationell 
resevaneundersökning står de korta resorna för en 
stor del av resorna idag och en reducering av dessa 
hade därmed inneburit en stor förändring, exempel-
vis frigjort många p-platser. Planförslaget föreslår 
att beläggningsgraden på våra parkeringsplatser ska 
bevakas och om denna tenderar att bli oaccep-
tabel ska nybyggnation av p-platser initierats. 
SBF understryker dock att fram tills att vi har ett 
parkeringsbehov, i syfte att få till den nödvändiga 
beteendeförändringen för de korta bilresorna, att 
kommunen prioriterar utbyggnaden av infrastruktur 
för de hållbara trafikslagen

Planförslagets stora fokus på de hållbara trafiksla-
gen, gång, cykel och kollektivtrafik, är ett exempel 
på hur planförslaget bidrar till en ökad integration, 
bland annat genom fler mötesplatser, men även för 
en ökad jämställdhet och jämlikhet. Det senare
eftersom vi statistiskt vet att kvinnor i större ut-
sträckning använder de hållbara transportmedlen 
och då gång, cykel och kollektivtrafik ur ett privat-
ekonomiskt perspektiv är transportmedel som alla 
har tillgång till. Inte minst ur ett barnperspektiv 
är de hållbara alternativen de enda alternativet för 
barn att röra sig i staden.

SBF ser inte att en eventuell träbyggnadsstrategi 
behöver vara en del av planförslaget utan menar att 
denna kan om politiskt stöd finns tas fram i efter-
kommande planering, exempelvis i den arkitektur-
policy som planföreslaget föreslås ska tas fram. 

Se tidigare kommentar. 
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Det är viktigt att vi kan kombinera grönska och 
gatunät för säkerhet vid översvämning. Ovan ska 
framgå i ställningstagande vid förtätning.

Arkitektur och kultur:
Socialdemokraterna instämmer i värdet av en aktiv 
kultur. Arkitektur och kultur är så mycket mer än 
vackra byggnader och utsmyckning. De är ett fo-
rum för att människan att uttrycka sig och utveck-
las, och dess påverkan förändrar hela samhällen. 
Kulturen är en stor attraktionskraft, men framför 
allt är kulturen en demokratibärare och en inklude-
rande faktor.

Vi anser att det är viktigt att i det femte ställnings-
tagandet skriva in att förutom medborgare ska 
särskilt barn och unga ges möjlighet att påverka 
gestaltningen av offentliga rum.

Skola, omsorg och sociala värden:
Socialdemokraterna tror inte att behovet av äldre-
boenden kommer att stagnera utan tvärtom öka om 
några år då befolkningen blir äldre och omsorgs-
behovet mer komplicerat. Istället tror vi att det är 
viktigt att man i planering av nya områden även 
planerar olika typer av boendeformer för en åldran-
de befolkning. Vi anser därför att det ska skrivas 
under ställningstaganden att kommunen ska verka 
för fler äldreboenden liksom trygghetsboenden
i Värnamo stad i blandad bebyggelse.

Gällande skolbyggnationer är ett stort identifierat 
problem det nya planerade bostadsområdet vid 
sjukhuset. Vi anser att FÖP:en bör ta ställning till 
det. När man planerar och bygger ett nytt bostads-
område ska tomt reserveras för förskola och
man ska också analysera var barnen ska gå i skola. 
Det är viktigt att redan nu tittar ut lämpliga plat-
ser för skolor även om behovet i nuläget inte är så 
stort. För ska Värnamo växa så måste förskola ‐ 
skola finnas med i planeringen. Det är också viktigt 
att berörda förvaltningar/nämnder får vara med 
redan i planeringen. Samarbete över förvaltnings-
gränser är viktigt och nödvändigt. Vi anser att dessa 
vagt beskrivs i de översta två ställningstaganden. 

Socialdemokraterna anser också att man som ett av 
ställningstaganden under ”Sociala värden” skriver 

Planförslaget kompletteras i enlighet med syn-
punkt.

Inledningsvis i arbetet med att ta fram planförsla-
get har omsorgsförvaltningen tillfrågats kring vilka 
behov man under planperioden 2035 och utifrån 
sin verksamhet ser att förslaget ska svara upp emot. 
Omsorgsförvaltningen har framfört att man inte ser 
ett behov av att öka antalet platser för äldreboende 
(särskilt boende), däremot ett stort behov av att 
öka antalet trygghetsboende och tillgänglighets-
anpassade boenden. Detta eftersom befolkningen 
blir allt äldre och andel äldre kommer fortsätta öka 
men samtidigt ser man att gruppen äldre blir allt 
friskare och att både viljan och möjligheten att bo 
kvar i eget boende kommer att öka. Behovet av 
äldreboenden måste naturligtvis följas upp konti-
nuerligt och ett eventuellt ökat behov fångas upp i 
aktualiseringen av planen. I dagsläget förekommer 
inte ett sådant behov som bör adresseras i planen. 
Omsorgsförvaltningen flaggar redan nu för att 
man i framtiden (längre fram än 2035) kan komma 
att behöva fler demensboenden eller kanske om-
byggnation av äldreboende till mer specialiserade 
demensboenden. 

Planförslaget kompletteras i enlighet med syn-
punkt.
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att kommunen ska verka för att föra in perspektiven 
integration, jämlikhet och jämställdhet i planerings-
processen av nya områden som också ska redovi-
sas.

Trafik och omställning:
Vi instämmer, liksom i översiktsplanen ”Mitt 
Värnamo”, i att Värnamo kommun ska arbeta stra-
tegiskt för hållbar trafikutveckling. Även ortssam-
manbindande GC-vägar ska ha ett underlag som 
innebär att det är ”lättrampat” samt bra och säkra 
cykelparkeringar. Men det är också att se helheten i 
trafiksystemen, även för biltrafiken och att finna hu-
vudleder avsedda för dess ändamål. Vi instämmer 
den analys som översiktsplanen gjorde, att bilen 
fortsatt kommer att vara ett viktigt transportmedel, 
framför allt för möjliggörande av boende på lands-
bygd och arbetspendling. Om kommunens befolk-
ning ska växa med 6 000 invånare kommer också 
biltrafiken och behovet av parkeringsyta att öka.
Därför instämmer vi inte i ställningstagandet att 
kommunen ska minimera kapacitetshöjande åtgär-
der för bilinfrastruktur utan anser att detta bör göras 
strategiskt och parallellt med utvecklingen av den 
hållbara infrastrukturen.

Samåkningsparkeringar är, instämmer vi, något 
som behöver finnas vid strategiska kommunika-
tionspunkter. Men vi anser också att parkeringsplat-
ser för handel och boende behövs. Vi tror inte att 
behovet av parkeringsplatser kommer att minska 
utan tvärtom öka även inne i Värnamo stad och där-
för är det viktigt att man inte minskar antal parke-
ringsplatser eller stagnerar i utvecklingen av dem, 
utan bygger smarta lösning vid nya boenden. Det 
som brukar framhållas ur klimatsynpunkt är parke-
ringsplatser där regnvatten kan sippra ner samt att 
det finns planterade träd som utöver grönskan ock-
så ger skugga. Därför anser vi att parkeringsplatser 
i övrigt bör skrivas in jämte pendlingsparkeringar.

Natur, rekreation och miljö:
Socialdemokraterna motsätter sig de ställningsta-
gande att som rör upphävande av strandskyddet. 
Strandskyddet skall beaktas. 

Utvecklingsområden:
För att fördjupningen av översiktsplanen ska vara 

Se kommentar på sidan 11.

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar syn-
punkten och hänvisar till det svar som gavs under 
samrådet. 
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ett hållbart och långsiktigt strategiskt styrdokument 
krävs en bred politisk förankring där man tar hän-
syn till kommunens bästa.

För de områden som inte omnämns med synpunk-
ter har socialdemokraterna inget ytterliga att kom-
mentera. 

1. Stadskärnan
I planförslaget står det att stadskärnan ska förtätas 
och utvecklas med blandad bebyggelse genom att 
exploatera parkeringsplatser och lucktomter. Då vi 
ser att det kommer att ske en ökning av biltrafiken, 
trots utvecklingen av hållbar trafik, är det viktigt 
att ersätta parkeringsplatser och inte stagnera i dess 
framtagande. Vi påminner om att det inte kommer 
att sluta köras bil i Värnamo de närmsta tio åren.
Därför måste man bevara en mängd parkeringsplat-
ser, både för de boende som pendlar med bil men 
också för dem som åker in med bil och handlar.
Planförslaget pekar ut viadukten som en viktig väg 
och det anges att viaduktens nuvarande funktion 
bibehålls genom ersättande konstruktion eller reno-
vering. Socialdemokraterna skulle gärna vilja se ett 
förslag på hur viadukten ska dras och var den
ska mynna ut i stadskärnan.

2. Trälleborg
Folkets parks funktion som grön nod i staden ska 
tas till vara och utvecklas. Socialdemokraterna an-
ser att texten ska förstärkas och tydligt peka ut Fol-
kets parks kulturhistoriska värden under rubriken 
”Möjlig utveckling” samt att parkens gestaltning i
form av scenladan och rotundan ska bevaras.

3. Västhorja och Gröndal
Det framgår av planförslaget att en av riskerna i 
området är farligt gods som transporteras på Grön-
dalsleden. Hur står detta i relation till att en ny 
skola och förskola planeras att byggas längst med 
Gröndalsleden/Sveavägen? Om FÖP:en identifierar
Gröndalsleden bör en ordentlig avskärmning från 
skolan göras.

5. Ljusseveka
Socialdemokraterna tolkar att det i planförslaget 
inte föreslås någon förtätning förutom den planera-
de stadsdelen i Prostsjöområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunk-
ten och hänvisar till den tidigare kommentaren 
kring parkering. 

Det till planförslaget tillhörande illustrations-
underlaget ”Utvecklingsområden” kompletteras 
för utvecklingsområde 2 under rubriken ”Möjlig 
utveckling”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar syn-
punkten och hänvisar till det svar som gavs under 
samrådet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar syn-
punkten och hänvisar till det svar som gavs under 
samrådet. 
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Socialdemokraterna föreslår att man placerar 
stadens nya idrottsområde för inomhusidrott här 
istället för ett bostadsområde.

8. Vråen och Rörstorp
I nulägesbeskrivningen är det viktigt att peka ut att 
det i Vråen centrumområdet idag även finns vård-
central och folktandvård. Bra med en skola till på 
expoområdet, troligtvis den snabbaste möjligheten 
till en ny skola. Men det kommer att bli många 
barn med skolorna och ny stadsdel. Så en konst-
gräsbana och kanske även ett utomhusbad vore 
fantastiskt. Framförallt om vi inte kan behålla badet 
vid sjukhuset.

13. Hornaryd, Vitarör och Sörsjö
Söder om väg 27 i Halmstadsvägens förlängning 
föreslås utveckling av Hornaryds verksamhetsom-
råde för att längre söderut mer omfatta komplet-
terande småhusbebyggelser och omvandling av 
kolonihusområde. Socialdemokraterna är osäkra på 
det här förslaget. Kommer verksamhetsområdet att 
inkräkta på kommunens framtida utveckling.

20. Nöbbele/ Hjälshammar
Socialdemokraterna är negativa till bebyggelse vid 
strandlinjen, men mellan gamla och
nya E4 går bra.

Värnamo hembygdsförening
Värnamo Hembygdsförening (VHF) har tagit del 
av granskningshandling med bilagor i rubricerad 
översiktsplan samt erhållit direktinformation från 
projektledningen för Apladalen specifikt.

Yttrande
VHF ser det som angeläget att i detta planskede se 
över och renodla begreppet Apladalenområdet. Det 
är önskvärt att Apladalens kärnområde i fortsätt-
ningen kan utgöra ett eget planeringsområde och 
inte som idag i plansammanhang beskrivas som en 
del av Laganstråket.

Apladalen är fortfarande Värnamos främsta varu-
märke. Naturparken är såväl kommunalt som regio-
nalt unik både när det gäller kulturhistoriska bygg-
nader och värdefull natur. Den har en stor framtida 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunk-
ten och kan konstatera att det i det till planförslaget 
hörande illustrationsunderlaget ”Utvecklingsom-
råden” finns en beskrivning över den service som 
finns i Vråens centrum. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunk-
ter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunk-
ter.

Kommentar: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar hembygds-
föreningens syn på att Apladalen ska särskiljas från 
Lagandalen i syfte att parken ska ges en särställ-
ning i plansammanhang. Förvaltningen överens-
stämmer i hembygdsföreningens syn på Apladalens 
betydelse för staden, framförallt med tanke på 
planförslagets målsättning om att staden i stor grad 
ska utvecklas inom nuvarande  tätortsutbredning. 
Vidare ser förvaltningen att värdet av Apladalen är 
särskilt stort ur ett rekreation- och friluftslivsper-
spektiv som tätortsnära naturområde varav parkens 
sammanhang med Lagandalen är av stor betydelse. 
Även ur ett naturvärdesperspektiv är kopplingen 
till Lagandalen av stor vikt, spridningskorridor för 
arter kopplade till den värdekärna av ädelslövsträd 
som förekommer i stadens södra delar. 
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potential i att under ekars djupa grönska fortsätta 
vara en livgivare, traditionsbärare och trygghets-
skapare så nära stadskärnan.

Alla dessa värden som Apladalen uppvisar är ett 
arv från tidigare generationer. I en föränderlig värld 
känner VHF en stark oro för hur Apladalens natur- 
och kultur ska bevaras, men också utvecklas väl 
för kommande generationer. Det är tyvärr inte alla 
inom de kommunala förvaltningarna som känner 
ansvar för och omsorg om kulturarvet, låt oss väl-
villigt kalla det för hemmablindhet. VHF vill därför 
fortsätta diskussionen med samhällsbyggnads-
avdelningen om att förstärka det planmässiga 
skyddet av Apladalen samt öka samverkan med 
regionala myndigheter för att bland annat lyfta de 
speciella naturvärden som redovisades i länsstyrel-
sens naturinventering 1978.

Värnamo Naturskyddsförening
Vi anser följande:
• Jordbruksmark ska inte exploateras eller frag-

menteras. Denna mark är allt för värdefull och 
kan inte återställas.

• Strandskydd ska respekteras.
• Naturvårdsfrågorna och bevarandet av den bio-

logiska mångfalden måste komma på agendan 
igen.

• Dricksvattenfrågan är helt avgörande för om 
det ska vara möjligt för Värnamo stad att kunna 
växa sett till antal invånare. Det oroar oss att 
det bara finns en huvudvattentäkt, vilket ger en 
mycket sårbar dricksvattenproduktion.

En vädjan!
Gå varligt fram med Värnamo. Var rädd om Vidös-
terns stränder. Var rädd om det omväxlande land-
skapet med bördiga jordbruksmarker, det små-
brutna kulturlandskapet, betande djur som håller 
landskapet öppet, stenmurarna och åkerholmarna. 
etta landskap är en del av Värnamos själ.

Trots att sambandet är av betydelse så överens-
stämmer SBF om att Apladalen även ska hante-
ras som sin separata del. SBF ser inget hinder att 
båda perspektiv finns representerat i planförslaget. 
Planförslaget kompletteras med en skrivning under 
temat för ”Natur, rekreation och miljö”. Ur ett 
kulturvärdespektiv menar SBF att beskrivningen 
under temat ”Arkitektur, kultur och kulturmiljövär-
den” är tillräcklig. Liksom utvecklingsområdet i 
illustrationsunderlaget ”Utvecklingsområden” där 
Apladalen i utvecklingsskissen är utpekad som del 
av friluftslivsområdet Lagandalen. 

Planförslaget kommer även kompletteras med 
ställningstagandet att en  natur- samt friluftslivs-
värdesinventering ska tas fram för Apladalen, men 
även för det större området ned mot Osudden. 
Inventeringen ska utgöra ett planeringsunderlag i 
vidare planering och beslutsfattande för Aplada-
len. Indirekt menar SBF att inventeringen kommer 
innebära ett förbättrat skydd av bland annat Apla-
dalen genom fördjupad och aktualiserad kunskap 
och en eventuell öppning för att i framtiden införa 
ett kommunalt reservat för området. 

Kommentar:
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunk-
terna kring jordbruksmark och strandskydd och 
menar att planförslaget i stort svarar upp emot 
dessa. Enbart i undantagsfall, där det allmänna 
intresset av att exploatera kan anses vara mer ange-
läget ska strandskyddad mark och jordbruksmark 
kunna tas i anspråk. 

Angående att prioritera naturvårdsfrågorna har 
kommunen ett ställningstagande att en kommun-
övergripande naturvärdesinventering  ska tas fram. 
Fördjupningen av översiktsplanen kommer att 
kompletteras med att en naturvärdes- samt fri-
luftslivsvärdesinventering för Lagandalen mellan 
Apladalen och Osudden. 

Dagens dricksvattenförsörjning med Ljusseveka 
vattentäkt bedöms inte avseende kvantitet utgöra 
en hinder för utveckling. Däremot finns vissa risker 
kopplade till kvalitèen av dricksvattnet varav det 
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En effektiv och hållbar markanvändning handlar 
om att låta staden växa med förnuft. Man måste 
inte ta varje öppen lucka i anspråk för byggande 
bara för att den råkar ligga i närheten av en sjö 
eller inom cykelavstånd till Värnamo. I Värnamo är 
även det näst bästa läget bra nog.

Värnamo näringsliv AB
Synpunkter på fördjupning av översiktsplanen för 
Värnamo stad utifrån ett näringslivsperspektiv.
Nedan har vi sammanfattat viktiga punkter som vi 
vill förstärka och lyfta fram från Värnamo
Näringslivs AB:s (VNAB) sida. Utifrån ett närings-
livsperspektiv och attraktivitet för Värnamo stad. 

Vi vill gärna ha ett kontinuerligt samarbete i nutid 
och framtid gällande dessa punkter då VNAB nu-
mer har funktionerna företagslots och näringslivs-
utvecklare som innan fanns hos Värnamo kommun.

Utvecklingsstråk
• Verksamheter inom exempelvis service och 

handel bör tidigt tas med i planeringen för en 
ny stadsdel samt ge förutsättningar för redan 
befintliga stadsdelar och besöksmål möjlighet 
att bedriva desamma verksamheter.

• När man planerar för offentliga anläggningar 
inom samhällsservice/tjänster vill vi se en sam-
ordning/samarbete för serviceverksamhet som 
kan utlokaliseras och bedrivas i privat regi.

• Vi ser det som positivt att industriområden 
omvandlas och förflyttas för att tillgängliggöra 
för transporter och göra kringliggande bostads-
områden mer attraktiva

• Planering för infrastruktur som är anpassat för 
verksamheternas öppettider är av stor vikt för 
att tillgängliggöra för att få personal till arbetet 
på ett hållbart sätt särskilt när det gäller kollek-
tivtrafik. Annan viktig infrastruktur är GC-väg-
ar, samåkningsplatser och laddinfrastruktur.

• Vad gäller plan för ökad hållbar utveckling av 
infrastruktur och utökade gång och cykelstråk 
är det av vikt att säkerställa säkra stråk, över-
gångar och passager, särskilt områden kring 
skolverksamhet.

• Barnomsorg och skolor. Kategorin som nyttjar 
denna infrastruktur är av stor vikt för samhäl-
lets utveckling både gällande kompetensför-

vore önskvärt med en alternativ dricksvattentäkt. 
Detta är en fråga som hanteras i parallella proces-
ser. 

Kommentar: 

Förvaltningen noterar och överensstämmer i syn-
punkten av betydelsen av fortsatt samarbete mellan 
VNAB och plan- och byggavdelningen i det kom-
munala arbetet med strategisk fysisk utveckling.

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar syn-
punkterna och menar att planförslaget är förenligt 
med dessa. I vidare planering av Plan för trafik 
med tillhörande åtgärdsplan ska utvecklingen av 
tillgängligheten till arbetsplatser för de hållbara 
trafikslagen utvecklas. 

Se kommentar ovan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunk-
terna och menar att planförslaget är förenligt med 
dessa. 
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sörjning till Värnamos verksamheter, men även 
för skatteintäkter. Därav är planeringen, service 
och attraktivitet av området och byggnader av 
stor vikt.

• Grönområden behövs för rekreation, för Värna-
mos attraktivitet och för att gynna folkhälsan. 
På så sätt är möjlighet till friska medarbetare 
större.

• Bygga arenor i samband med redan befintliga 
attraktiva områden/arenor. Om det sprids ut 
över staden finns risk för minskade synergief-
fekter i form av samordning till exempel servi-
ce, tjänster, omklädningsrum med mera.  
 
 
 

Industrimark
• Plan för framtida områden. Idag är mycket av 

industrimarken redan såld och nya områden 
behöver beredas inom snar framtid för att inte 
tappa nyetableringar.

• Infrastruktur kommer att bli viktig gällande till 
exempel att busshållplatser förläggs strategiskt 
och att tidtabeller är anpassade så att så många 
verksamheter som möjligt har nytta av dem, att 
gång- och cykelstråk finns, tillgängliga pend-
lingsparkeringar och att det finns en bra plane-
rad laddinfrastruktur.

Bostadsområden
• Som tidigare nämnts är det viktig att planering-

en för service och tjänster påbörjas tidigt för att 
få till bra nyetableringar.

• I bostadsområden behöver planering för trygg-
het göras och samarbeta med experter inom 
området.

• I de olika bostadsområdena ge förutsättningar 
för att lätt tillskansa sig friskvård.

• Vid planering ta med de unga vuxnas önskemål 
om ett attraktivt boende. Både för att göra det 
attraktivt att bo kvar eller att komma tillbaka 
till efter studier.

• Tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre, 
men även göra så att bostäderna och området 
blir attraktivt för andra ålderskategorier.

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunk-
terna och menar att planförslaget är förenligt med 
dessa. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser vissa nyttor av 
att samförlägga fritidsanläggningar. Däremot ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv ser förvaltningen även 
viss problematik hörande till storskaliga arenaom-
råden. Dessa ger många gånger otrygga och 
oattraktiva stadsmiljöer och brister i tillgänglighet 
för barn och för övriga invånare som inte är bil-
burna. Sammantaget menar samhällsbyggnadsför-
valtningen att ett sådant område skulle bidra lite till 
folkhälsan.

Planförslaget möjliggör för en utveckling av verk-
samhetsområden för olika typer av verksamheter. 
Bland annat norr om Högalund samt invid Sörsjö 
och Vitarör.

Se tidigare kommentar.

 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen 
att planförslaget tillsammans med kommunens 
övriga ställningstagande i den kommunövergripan-
de översiktsplanen svarar upp mot de synpunkter 
kring utveckling av nya/befintliga bostadsområden 
som framförs av VNAB.
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City
• Parkeringsplatser. Skapa samarbete med fastig-

hetsägare i parkeringsfrågan. Både användandet 
av parkeringarna dagtid, men också för plane-
ring av ett eventuellt parkeringshus.

• Samråd/samarbete med fastighetsägare i plane-
ring av centrumbilden.

• Skyltning som redan idag kan ordnas bör kom-
ma på plats omgående gällande parkeringsfaci-
liteter.

• Utnyttja Lagan i centrala delarna för verksam-
heter i grönstrukturen.

• Önskemål från näringslivet har framkommit om 
att sammanfoga västra delen, ovanför viadukten 
med innerstaden. En annan fördel för stadens 
inre kärna vore att bättre binda ihop östra delen 
av åbron med den västra. Bra med plan för för-
tätning av banområdet, men annan infrastruktur 
behövs innan den planen sätts i verket. 
 

 
 
 

Värnamo företagareförening, VFF

Värnamo kommuns vision:
• Ökad tillväxt och attraktivitet.

Transport och drivmedel:
• Placering hållbara bränslen perifert, menas tank-
ställen av biodrivmedel? Flytande gas är önskvärd 
enligt transportsektorn. 

• Strategi för elbilar och allmänna elbilpooler, via 
appbokning i centrala Värnamo och vid stations-
området. Finns det tankar på det? (Kan påverka 
P-normen positivt). 

• Bussar. Kan man tänka ett alternativt erbjudande 
av kollektivtrafik inom kommunen, Länstrafik typ 
UBER-modell? Bussarna är oftast ganska tomma i 
staden.

• ”Det hållbara Värnamo stad skapar också goda 
möjligheter för fler att resa hållbart inom regionen”, 
vad menas här? 

Samhällsbyggnadsförvaltningen överensstämmer i 
synpunkten och betydelsen av att detta samarbete 
initieras. Planförslaget kompletteras med en skriv-
ning som beskriver denna önskvärda utveckling 
och att kommunen i efterkommande planering, 
bland annat Plan för trafik fortsätter att verka för 
detta. I ett parallellt pågående arbete, Centrumplan, 
har visst samarbete ägt rum och kommer att fortsät-
ta för stadskärnans fysiska utveckling.

Att skylta parkering är en åtgärd i enlighet med 
planförslaget och som bör tas upp i efterkommande 
planering, Plan för trafik med tillhörande åtgärds-
plan.

Synpunkten att tillgängliggöra Lagan och i större 
utsträckning nyttja Lagan med strandområde är för-
enligt med planförslaget och med övrig planering i 
området, plan för grönstruktur och Laganstråket. 

Sent i planprocessen, efter samrådet, väcktes frå-
gan om viaduktens framtid. Ett parallellt pågående 
projekt har initierats i syfte att utreda ny central 
förbindelse.  

Kommentar:
Planförslaget pekar ut fyra övergripande, lämpli-
ga lokaliseringsförslag för fossilfria tankställen. 
Samtliga förekommer invid ”ringleden”: Grön-
dalsleden-Ljussevekaleden-väg 27) kring Värnamo 
stad. Vidare har kommunen valt att ta fram ett antal 
riktlinjer för framtida lokalisering framförallt i 
syfte att lokaliseringen ska vara ett attraktiv alter-
nativ för många och därmed bidra till att fler ställer 
om och därmed till minskade utsläpp. 

För synpunkten kring diverse strategier för elbilar 
såsom allmän elbilspool anser kommunen att detta 
i huvudsak bör vara en fråga för den privata sek-
torn. 

Kring synpunkten om ”UBER-bussar”, är detta 
en intressant tanke som bör framföras till huvud-
mannen för kollektivtrafiken i Värnamo, Regionen 
och  JLT. Kommunen vill upplysa att regionen 
erbjuder en liknande modell, men för landsbygden, 
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• Transport med järnväg behövs en containertermi-
nal om järnvägstransporter ökas? 

• Cykelvägar/trottoarer: Idag saknas sammanlänk-
ning av många cykelvägar samt att det på väldigt 
många ställen finns nivåhinder från bil- till cykel-
väg och tvärtom. Gäller även för rullstolsbunden 
trafik samt att det ofta är ojämnheter i trottoarerna 
som försvårar framförandet av dessa och även ger 
obehag för den som färdas i rullstolen. 

• Viadukten, vilka tankar med den? Om den ersätts 
kan man inte bygga en bredare kombinerad bro 
med highlinepark och trafikspår (förlänga gångfart-
sområdet från Bruno Mathsons plats till toppen av 
viadukten) och därigenom sätta Värnamo på 
kartan? 

• Effektivisering och reglering av stadens parke-
ringsplatser, hur tänker kommunen här? 

• Finns det strategier för utbyggnad av elladdning 
avsett för bud- och lastbilar?

Eventuellt stationsläge vid Bredasten:
• Hämmar ett eventuellt uteblivit beslut om etable-
ring Värnamos vision 40 000 invånare 2035? 

• Hämmar ett ev. uteblivit beslut om etablering 
exploatering av industrimark?

Staden:
• Förtätning av staden är bra, P-hus behövs om det-
ta ska vara görligt + översyn av gällande P-norm. 
Speciellt om byggnadshöjderna ska öka. 

• Levande stadskärna, kompletterande handel/säl-
lanköp utanför centrum, är bra.

• Kommunen ska verka för hållbar arkitektur, hur, 
vilka krav vågar man ställa?

• Omvandling av centrum från arbetsplats till 
bostadsplats. Vilka tankar har Värnamo kommun 
specifikt med hänsyn till detta?

Närtrafik. Planförslaget avser att verka för god 
tillgänglighet till olika omstigningspunkter mellan 
trafikslag såsom p-platser, pendlingsparkering, 
busshållplatser och järnvägsstation.

I planförslagets  utblick 2050 föreslås ett triangel-
spår tillkomma norr om Värnamo. En utveckling 
av ett triangelspår mellan Kust-till kustbanan och 
HNJ-banan skulle möjliggöra vissa rangerings-
möjligheter. 

Frågan kring viaduktens framtid har lyfts sent i pl-
anprocessen. Den hanteras i ett parallellt pågående 
projekt och har initierats i syfte att utreda ny cen-
tral förbindelse. Planförslagets ställningstagande är 
att kommunen ska verka för att viaduktens funktion 
som central koppling för hållbara trafikslag ska 
finnas kvar i staden. 

Frågan ska lyftas i parallellt pågående Plan för 
trafik och till den hörande åtgärdsplan. 

Synpunkten anses inte höra hemma i planförslaget 
som i huvudsak är av en strategisk karaktär. 

Planförslaget har tagits fram utifrån idag kända för-
utsättningar där kommunens antagna vision är en. 
I efterkommande planeringsstrategier av kommu-
nens översiktsplan (som ska genomföras en gång 
under varje mandatperiod) kan delar av planförsla-
get behöva revideras när nya förutsättningar upp-
dagas. Stationsläget vid Bredasten bedöms tillkom-
ma efter 2035 och påverkar därför i mindre grad 
planförslaget.   

VFF synpunkt noteras. Planförslaget möjliggör för 
utveckling av utbyggnad av centrala parkerings-
platser. Planförslaget låser sig dock inte vid en spe-
cifik teknisk lösning och lyfter samtidigt behovet 
av att verka för ett minskad parkeringsbehov. 

I efterkommande föreslagna Arkitekturpolicy ska 
en god arkitektur uppmuntras samt ett helhetsper-
spektiv tas i gestaltningsfrågor. 

Frågorna hanteras i  parallellt pågående projekt, 
Centrumplan.
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• Ställplats för husbilar med mera vore önskvärt att 
utpeka ganska centrala områden nära centrum = 
positivt för handeln.

Skola, omsorg och sociala värden:
• Vem har yttersta ansvaret för att jobba med ”Håll-
bara Värnamo”? Det känns som att ansvaret ligger 
på många händer/fragmenterat uppdrag. Kan det 
vara en fördel att tillsätta en tjänst som bevakar och 
jobbar dagligen med: social, ekologisk och ekono-
misk hållbarhet på Värnamo kommun?

• Samlad yta för FIGY:s yrkesprogram är bra, hur 
går tankarna där?

• Trygghetsboenden, hur tänker kommunen verka 
för fler?

• Samlat område för inomhusidrott 2035, är bra. 
Vad tänker man med existerande sportbebyggelse?

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna är glada att se en mycket bra 
fördjupningen av översiktsplanen där man också 
tydligt har lyft de komplexa förutsättningar vi alla 
står inför med den klimatpåverkan vi alla bidrar 
till både som offentliga organisationer, företag och 
privatpersoner.

Mycket positivt att det i översiktsplan lyfts upp 
de möjligheter och behov av förtätning som finns 
i Värnamo och att man lyfter ett inifrån och ut 
perspektiv. Viktigt är att kommunen också kring 
förtätning och förändring av redan befintliga struk-
turer, låter näringslivet vara med och bidra där ett 
fastighetsbolag kan vilja bygga ut eller bygga på 
befintliga fastigheter.

Synpunkten bör hanteras i efterkommande pla-
nering för centrums utveckling. Se ovanstående 
kommentar kring Centrumplan.  

Noterar synpunkter. Hållbar utveckling är ett ge-
mensamt ansvar som kommuninvånare, närings-
liv, kommunala förvaltningar och bolag delar. 
Kommunen har en anställd hållbarhetsstrateg som 
framförallt håller ihop arbetet med kommunens 
hållbarhetsarbete. 

Kommunen ser vissa synergier av att samla yrkes-
utbildningarna. Synergierna finns främst i de delar 
av utbildningen som är gemensam med övriga 
yrkesprogram och övriga program. 

Kommunen ser att det finns ett intresse från nä-
ringslivet att investera och bygga trygghetsboen-
den. Kommunen kan tänka sig att hyra delar av bo-
stadsprojekt och på så sätt erbjuda en viss trygghet 
för investerare.

Kommunen vill se en utbyggnad av idrottsområden 
i olika funktionella kluster utspridda över staden. 
Efter planförslagets granskning har lokaliseringen 
av nuvarande sim- och ishall invid Apladalsskolan 
ingått i utredningen av potentiella lokaliseringar 
för ny grundskola i Värnamo stad. Området utgör 
ett av flera lämpade lägen för att utveckla stadens 
grundskoleverksamhet. 

Kommentar:

Kommunen noterar fastighetsägarnas generella 
synpunkt kring behov av samarbete med näringsli-
vet i utvecklingen av staden. Planförslaget föreslås 
kompletteras under temat ”Bebyggelseutveckling” 
med en skrivning om betydelsen av samarbete mel-
lan näringsliv och kommun avseende förtätnings- 
och omvandlingsprojekt. Kommunen vill framföra 
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Flera rapporter bland annat Cityindex som Fastig-
hetsägarna och HUI årligen gör visar att Värnamo 
jämfört med andra liknande städer har förutsätt-
ningar för att förtäta stadskärnan. Det skapar vikti-
ga flyttkedjor och skapar också förutsättningar av 
att den service och handel som finns i stadskärnan 
kan finnas kvar. Positivt är att man också syftar till 
att skapa en mer blandad bebyggelse, men det mås-
te också brytas ner på respektive områdes förutsätt-
ningar och mätbara mål är ett sätt att verkligen se 
hur man har lyckats med det man har förutsatt sig 
att göra.

Vi ser positivt på en kommande arkitekturstrategi 
och att den ska tydliggöra kommunens ambitioner 
ännu mer. Fastighetsägarna vill poängtera behovet 
av samarbete med det lokala näringslivet kring 
utveckling av Värnamo stad. Ett bra och viktigt 
forum är Värnamo city som samlar näringslivet i 
staden och där det är viktigt att kontinuerligt föra 
en dialog.

Vi noterar också att kommunen anger att man ser 
ett behov av att se över parkeringsnormen. Även 
där är det viktigt att man har en tät dialog med 
näringslivet och med tanke på den stora förändring 
och teknikutveckling som pågår att man ser att i 
olika delar av Värnamo kommun och där Värnamo 
stad har helt andra förutsättningar kring parkering 
jämför med andra delar.

IFK Värnamo
Vi är väldigt positiva till utredningen som ska göras 
i Ljusseveka, men väldigt angelägna om att det 
forceras då IFK Värnamo vill utveckla och investera 
i sin verksamhet.

Vi anser att jordbruksmarken i Ljusseveka är fel-
beskriven. Det är ingen jordbruksmark utan åker-
mark. Vattentäkten gör att åkermarken inte går att 
gödsla och därav har ett lågt värde. Delar av åker-
marken är sankmark och obrukbar.

Idrottsplatsen och aktivitetsytorna på Ljusseveka 
har IFK Värnamo nu använt sig av i 100 år. Fot-
bollsplanerna räcker inte till idag och då är det 
framförallt konstgräsplanen. Med kommunens 
ambition att växa till 40 000 invånare 2035 måste 

att det redan idag förekommer dylikt samarbete och 
att planförslaget föreslår mer samarbete i efterkom-
mande planering. 

Kommentar:
För mer kortsiktig utredning kring Ljussevekas nu-
varande fritidsfunktion/anläggningar vill samhälls-
byggnadsförvaltningen hänvisa till tekniska för-
valtningens uppdrag om att undersöka nuvarande 
verksamhet på Ljussevekas potential att utvecklas. 

För mer långsiktig och strategisk utveckling av 
Värnamo avseende fritidsanläggningar äger sam-
hällsbyggnadsförvaltningen frågan och kommer 
bland annat i en kommande utredning utreda loka-
liseringen av ny simhall som även kan komma att 
behöva beakta verksamheten på Ljusseveka. 

Beskrivningen av jordbruksmarken i utveck-
lingsområdet, i det till planförslaget hörande 
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fotbollsplanerna bli än fler.

Vi anser att samhällsintresset för en aktiv fritid och 
åkermarkens centrala läge är betydligt högre än den 
låga produktionen åkermarken på Ljusseveka ger. 
Den hade varit idealisk för fler aktiviteter, odlings-
lotter med mera. 

Vi ställer oss väldigt positiva till den föreslagna 
kopplingen mellan Sarven och Ljusseveka och anser 
att Sarven bör förtätas med fotbollsarena, skola och 
idrottshall och inte blandbebyggelse.

Värnamo Volley
Jag deltog ikväll på ”Dialogmöte: ny fördjupad över-
siktsplan för Värnamo stad” och kan konstatera att 
ni i förslaget helt utelämnat beachvolleybollplaner/
sandplaner. Våra elitspelare är idag hänvisade till 
Ljungby (11 planer), Jönköping eller Habo för att 
sköta sin träning. Den enda plan som finns är på 
Tinas Ö och den är oftast upptagen (det finns ju 
bara en) och nät/stolpar är undermåliga. För att 
som elitvolleybollförening kunna vara konkur-
renskraftiga är det ett krav att kunna erbjuda våra 
medlemmar också beachvolleyboll. Beachvolleyboll 
är dessutom en attraktiv aktivitet för spontanidrott 
vilket vi kan se bland annat i Ljungby.

Åkrokens koloniträdgårdsförening
Vid dialogmöte den 17 augusti 2021 mellan sam-
hällsbyggnadsförvvaltningen och Värnamo stads 
föreningar om stadens utveckling (plan för 2035) 
framkom att det inte fanns något område som var 
avsatt för framtida koloniområden/odlingslottsom-
råden. Vi tror det är viktigt att områden för stads-
nära odling finns med i planen. Det finns många 
saker som talar för odling: hållbarhet, integration, 
rekreation med mera. Intresset är för nuvarande 
stort och vi tror att det kommer att öka i framtiden. 
Värnamo behöver kunna erbjuda många olika fri-
tidsaktiviteter/mötesplatser för att kunna locka till 
sig nya invånare i framtiden.

Förslag: Lägg in planlagda områden för stadsnära 
kolonilotter/odlingslotter.

illustrationsunderlaget, kompletteras med hur 
dricksvattentäkten påverkar brukningsvärdet av 
jordbruksmarken inom området. 

Avseende IFK:s behov av att utöka antalet fotbolls-
planer, hänvisas till kommunens tekniska förvalt-
nings fritidsavdelning.

Kommunen har beslutat att lokaliseringen av ny 
fotbollsarena, för att möjliggöra allsvenskt spel, 
ska ske parallellt med processen att anta förslaget 
till ny fördjupning av översiktsplanen. Lokali-
seringen ska ta hänsyn till fördjupningen och de 
ställningstagande avseende bebyggelseutveckling 
som föreslås i den. 

Kommentar:
Fördjupningen av översiktsplanen är en långsiktigt 
strategisk plan för stadens utveckling. Det förkom-
mer därav en begränsad möjlighet och det är heller 
inte lämpligt att hantera mer detaljerade önskemål 
kring markanvändningen i denna plan. Kring 
dagens behov av volleybollplaner hänvisas därför 
till tekniska förvaltningens fritidsavdelning. 

Kommentar:
Samhällsbyggnadsförvaltningen överensstämmer i 
betydelsen och de värden som utpekas i yttrandet. 
Planförslaget kommer under temat ”Natur, miljö 
och rekreation” kompletteras med en text kring 
att kommunen aktivt ska verka för en utökning av 
områden för stadsnära odling. Av stycket kommer 
det att framgå vilka kriterier som bör beaktas vid 
lokalisering av nya områden avsedda för stadsnära 
odling i Värnamo stad. 

Vidare vill samhällsbyggnadsförvaltningen fram-
föra att kommunen i sin övergripande översikts-
plan tagit ställning för att verka för att invånarnas 
möjligheter att kunna odla ska öka. Denna kombi-
nation hoppas förvaltningen kommer leda till att 
mark avsätts för odling  i efterkommande beslut 
och att andelen mark kommer ökas i Värnamo stad 
framöver. 
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Koloniträdgårdsföreningen Idyllen
Bevara vår Idyll och vårt koloniområde.

Vårt koloniområde är en tillflykt för rekreation och 
umgänge för många människor, kanske till och  
med begreppet oas passar bra in här enligt oss. Här 
samlas vi, folk med olika bakgrunder, etniciteter 
och förutsättningar. Trots olika kulturer och språk 
så delar många av oss samma passion, nämligen att 
odla och att umgås. Många av oss spenderar myck-
et tid och så klart även en del pengar på våra lotter 
och stugor. Att odla sin egen mat, eller att plantera 
blommor och växter för att locka pollinerare är 
något som verkligen ligger i tiden. Ordet närodlat 
kommer knappast mer till sin rätt än i detta sam-
manhanget.

Många drömmer om ett eget hus med en egen träd-
gård att påta i. Men med dagens utveckling med 
allt mer stigande priser på bostäder i kommunen, 
så förblir detta just bara en dröm för många. Därför  
anser vi att kolonier är ett bra alternativ och något 
som är värt att satsa på och att utveckla mer även 
i framtiden. Oavsett vart man befinner sig på det 
ekonomiska planet, är en kolonistuga och en lott ett 
långt mycket mer nåbart mål att uppnå rent ekono-
miskt för en bredare skara. Med sina ofta små mått 
skänker den minst samma stora lycka som ett hus 
och en trädgård för oss.

I våran förening är vi som tidigare nämnt från olika 
kulturer. Vi har även alla hunnit olika långt i livet. 
En del av oss är unga, några mitt i livet, andra 
pensionärer. Några är ensamstående, andra har part-
ner eller kanske familj. Men tillsammans är vi en 
och samma familj. För våra äldre medlemmar som 
kanske bor ensamma i en liten etta, finns det inget 
bättre än att komma ut och träffa andra på området 
och sköta om sin stuga och sin lott. För både våra 
äldre och yngre medlemmar bidrar även kolonilivet 
med ett visst mått av friskvård, både fysiskt och 
psykiskt. Finns det någon bättre form av vardags-
motion än att arbeta i en trädgård? Eller att efter en 
hektisk och stressig dag kunna koppla av i sin oas? 
Där blandas verkligen nytta med nöje!

Med oro så har det kommit till vår kännedom att 
kommunen planerar att eventuellt ta bort koloniom-

Kommentar:
Planförslagets mark- och vattenanvändningskarta 
kommer att revideras avseende delar av Sörsjö 
koloniträdgårdsområde. Området kommer även 
fortsättningsvis vara planlagt för blandad bebyg-
gelse, vilket ändamålet kolonistugsområde bedöms 
vara förenligt med. De raster (svarta tunna linjer) 
som avser omvandling och förtätning avlägsnas i 
syfte att kolonistugsområdet ska beaktas och beva-
ras som en betydelsefull del i en utveckling inom 
området. Området kommer bland annat att utgöra 
en möjlig buffert mellan ny bostadsbebyggelse och 
det verksamhetsområde som planeras för och den 
hästverksamhet som finns inom området. 

Parallellt är det fortfarande kommunens målsätt-
ning att långsiktigt och organiskt utveckla delar 
av Sörsjöområdet mot en större del blandad be-
byggelse, bostäder och verksamheter. Detta bland 
annat då Sörsjö ligger i ett utvecklingsstråk som i 
framtiden planeras utgöra en utbyggnad av staden 
söderut.
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rådet inom en snar framtid. Vi vill därför med detta 
brev få er i kommunen att inse det stora värdet för 
oss och tillika för kommande generationer att be-
vara koloniområdet uppe på Sörsjö. För många är 
att vara en ”kolonist” en livsstil. Att istället kolla på 
en plan för att utöka koloniområdet ser vi som en 
bättre lösning, som verkligen ligger rätt i tiden med 
odling och rekreation som passar för alla. Vi ser 
därför att man planerar bebyggelse på någon 
annan plats i Värnamo eller inom kommunen. 
Kanske borde man även titta på möjligheterna att 
utveckla samt bygga ut andra orter i kommunen?

Backsippans koloniträdgårdsförening
I förslaget finns det planer på att omvandla Sörsjös 
koloniföreningar till annat ändamål. Detta upp-
fattas som ett hot mot vår verksamhet på kort och 
lång sikt, bara att det finns i nuvarande förslag har 
skadat oss.

För att föreningsverksamheten ska kunna utvecklas  
måste föreningarna känna att vi har kommunens 
stöd, även om detta är långt in i framtiden. Att 
utveckla sin lott är en viktig del för kolonisten, kan-
ske måla om, sätta ny panel eller plantera fruktträd 
att ständigt förbättra och försköna. Föreningarna 
och dess kolonister investerar pengar men inte 
minst själ och hjärta i sin verksamhet och detta kan 
slås sönder om planen som den ligger blir fastsla-
gen och näst intill omöjligt att överlåta kolonilot-
ter, vem vill ta över en lott som snart kommer att 
försvinna. Utvecklingen kommer att stagnera.
Sörsjö koloniföreningar har ett stort antal lotter 
med ett ännu större antal människor som tillbringar 
stor del av sin fritid i grönska och rekreation.

I dessa dagar diskuteras mycket kring odling i 
stadsnära miljöer, friskvård och rehabilitering med 
odling och trädgårdsarbete, en helande effekt på 
kropp och knopp. Att det skulle finnas något som är 
viktigare för så stort antal människor har vi svårt att 
se och detta på ett miljömässigt nära avstånd från 
stan.

Så stor riktig grönska och mångfald är svårt hitta i 
Värnamo kommun och naturlig odling för vanliga 
människor och social samvaro över etniska och po-
litiska gränser, men visst vi attraherar kanske inte 

Kommentar: 
Se kommunens svar till Åkrokens och Idyllens 
kolonistugeföreningar. 
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den yttersta så kallade eliten i samhället även om 
ett intresse från lite yngre människor börjat visat ett 
intresse för koloniverksamhet.

Det ligger i tiden att odla och veta vad man stoppar 
i sig och då måste Värnamo kommun hoppa på 
tåget och stimulera kolonistverksamheten på Sörsjö 
och utveckla området med mer mark för kolonister 
istället för avveckling.

Vi vill bjuda in kommunen att vara med oss och 
utveckla, förbättra och förnya Sörsjö koloniområde 
i framtiden, som en del av staden.

Ekbackens koloniträdgårdsförening
Under den rådande pandemin har vårt koloniom-
råde varit ett tillflyktsområde inte bara för oss 
som har våra kolonilotter, utan även många andra 
kommuninvånare har här då promenerat, cyklat och 
bara njutit av lugnet.

Vi välkomnar Värnamo kommuns invånare att 
besöka oss. Vi är inte främmande för en blandad 
bebyggelse runt vårt koloniområde, dock med så 
lite inskränkningar som möjligt.

På vårt område finns fornlämningar och ekbestånd 
som bör bevaras. Här finns även en stor biologisk 
mångfald av blommor, fruktträd samt mängder av 
bin med mera. Vi har även vår egen biodlare som 
producera Sörsjöns egna honung.

Området är redan idag ett område där många finner 
som rekreaktionsområde och här finns möjligheter 
till än mer av det.

Det är även en mångkulturell förening med gott 
samarbete. Vi kolonister har lagt ner mycket tid 
och arbete för att skapa vår egen oas och sätter 
stort värde i att även i fortsättningen kunna odla, 
bygga samt umgås mångkulturellt utan några större 
inskränkningar.

Kommentar: 
Se kommunens svar till Åkrokens och Idyllens 
kolonistugsföreningar. 
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Kommunala förvaltningar
Bland kommunens egna förvaltningar/nämnder har tre stycken valt att inkomma med synpunkter. Dessa 
är kulturförvaltningen, tekniska förvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämnden
Fördjupningen av översiktsplanen syftar till att ge 
stöd i planering och utveckling av Värnamo stad. 
Den ska peka ut områden som kan utvecklas och 
bevaras. Planen ska fungera som en vägledning för
Värnamos politiska styrning och kommunala 
verksamheter i beslutsfattande om staden. Planen 
sträcker sig fram till 2035, med en utblick mot 
2050. Utvecklingstemat ”Skola, omsorg och soci-
ala värden” tar upp de delar som berör barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att över-
lämna följande synpunkter till granskning för för-
djupning av översiktsplanen för Värnamo stad: 

• Placeringsförslaget som heter kommunförrådet, 
Nydalavägen anges som lämplig för såväl gym-
nasieskola som grundskola.  

• Kommunstyrelsens uppdrag till samhällsbygg-
nadsnämnden från 2019, att reservera och 
förbereda ett markområde för ytterligare en ny 
skola, tas upp och tydliggörs i fördjupningen av  
översiktsplanen.  

• Ytterligare ett, centralt placerat, område tas 
fram som lämplig för byggnation av ny grund-
skola inom tidsramen för planperioden. Planen 
anger att det är lika viktigt att förtäta staden 
med skolplatser som att förtäta staden med 
bostäder.  

• Ytan där nuvarande ishall är placerad idag, an-
ses som en lämplig placering för en grundskola. 

• Vid fortsatt planarbete alltid ta hänsyn till och 
planeras för grundskola och förskola i samband 
med att nya bostadsområden planläggs.

Kommentar:

Planförslaget revideras enligt synpunkt. Förslaget 
kommer även att placeras i planförslagets utblick 
2050. 

Planförslaget kompletteras med informationen 
om det parallellt pågående uppdraget. SBF vill 
dock understryka att detta uppdrag till följd av den 
brådskande karaktären ska ske i fristående process 
från planförslaget. 

Den till planförslaget hörande lokaliseringsutred-
ningen kommer att kompletteras med platsen för 
nuvarande sim- och ishall, vid Apladalsskolan och 
föras in i planförslaget som en möjlig lokalisering 
för en ny grundskola. 

SBF instämmer i ställningstagandet, men menar att 
detta är av en övergripande och generell karaktär 
och därför bör finnas i den kommunövergripande 
översiktsplanen. I denna plan förekommer en lik-
värdig skrivning varvid SBF menar att planförlaget 
överensstämmer med BUN:s synpunkt. 
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Tekniska utskottet
Värnamo kommun håller på att ta fram en ny 
fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad. 
Planförslaget är ute på granskning fram till den 23 
augusti. Tekniska utskottet beslutade den 15 juni att 
överlämna ärendet till kommande sammanträde.
Tekniska förvaltningen har läst och kommenterat 
förslaget både utifrån ett samhällsbyggnadsper-
spektiv och utifrån tekniska förvaltningens an-
svarsområde. Ett antal större frågeställningar har i 
tidigare samrådsskede diskuterats med tekniska ut-
skottet: dokumentets storlek, flytt av verksamheter, 
plats för kommunala verksamheter, kollektivtrafik 
(bil-, gång och cykeltrafik), varsamhet gällande 
kulturmiljö, arenaområde samt folkhälsoperspekti-
vet.

Planförslaget har omarbetats sedan samrådsskedet 
och dess omfattning, läsbarhet och tillgänglighet 
är i granskningsversionen mycket bra. Tekniska 
förvaltningen ser att flera av de synpunkter som 
lämnats i samrådsskedet har hanterats och återfinns 
justerade i granskningshandlingarna. 

Dock kvarstår ett antal frågeställningar som behö-
ver diskuteras vidare: 

• Flytt och omlokalisering av befintliga verksam-
heter och den process som krävs. Stora investe-
ringar över tid är gjorda av både kommun och 
privata verksamheter. Exempelvis är det direkt 
olämpligt att kommunförrådet på Nydalavägen 
flyttas från dess logistikmässigt fördelaktiga 
läge. 

• Nytt bostadsområde vid Rörstorps station,  
öst/väst om Malmövägen. Det är viktigt att 
järnvägens barriäreffekt mot staden hanteras på 
bästa vis. Markförhållandena i väst mot koloni-
området är problematiska både ur ett bärighets- 
och översvämningsperspektiv. Att bygga där 
kan visa sig vara svårt och dyrt.

• Arenaområde för inomhusidrott utpekas (gamla 
reningsverksfastigheten). Finns här plats även 
för bostäder, skola etcetera? Ett arenaområde 
bedöms inte få plats på denna yta tillsammans 
med övrigt föreslagna byggnationer.

Kommentar:

Planförslaget revideras avseende tidsaspekten för 
förslaget om att omvandla kommunförrådet till 
skolverksamhet. Förslaget förläggs i planförslagets 
utblick 2050. Dock kvarstår förslaget eftersom 
man ur ett långsiktigt och allmänt perspektiv ser att 
platsen är mer lämpligt för skolverksamhet. 

SBF överensstämmer i TU:s synpunkt. Utbyggna-
den kommer att behöva avgränsas i efterkommande 
planering i enlighet med vad som kan anses rimligt, 
bland annat ur ett ekonomiskt perspektiv. I gransk-
ningshandlingen har föreslaget utbyggnadsområde 
närmst Lagan avgränsats i väst och syd delvis på 
grund av markförhållandena och andra intressen. 

Underliggande lokaliseringsutredning har utgått 
från de behov fritidsavdelningen har framfört avse-
ende utrymme för ny sim- och ishall samt ytterliga-
re byggnation. Planförslaget möjliggör i efterkom-
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• Plats för expanderande utomhusidrott för både 
skola och föreningsliv bör studeras vidare. Det-
ta är utrymmeskrävande verksamheter som bör 
ligga nära och lättillgängligt för brukare. 

• Borgen Outdoor får inte ”naggas i kanten” av 
alltför högt exploateringstryck. Verksamheten 
är beroende av stora sammanhängande områden 
med kontakt till omgivande naturmark. Marken 
norr om Borgen bör säkras för friluftslivsända-
mål för kommande generationer. 

• Förväntad ökad godstrafik på Halmstad-Nässjö-
banan är glädjande. Hur hanterar staden/kom-
munen eventuella framtida rangeringsbehov?

Planförslaget har genomgått flera ändringar sedan 
samrådsskedet och är idag än mer genomarbetat, 
läsbart och tillgängligt. Dokument kommer ge goda 
förutsättningar att utveckla ett attraktivt och funk-
tionellt Värnamo över tid.

Kulturnämnden
Planförslaget till ny fördjupning av översiktsplanen 
för Värnamo stad är ute på granskning. Med anled-
ning av detta har kulturnämnden föredragits plan-
förslaget och givit i uppdrag till kulturförvaltningen 
att sammanställa vissa synpunkter inom nämndens 
ansvarsområde.

Kulturförvaltningen har sammanställt synpunkterna 
under rubriken ”Förslag till yttrande”.

Beslutsförslag
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden beslu-
ta:

• att godkänna förslaget till yttrande gällande för-
djupning av översiktsplanen för Värnamo stad,

• att överlämna yttrandet till samhällsbyggnads-
förvaltningen.

mande planering att även mark avsatt för blandad 
bebyggelse kan användas för fritidsanläggningar 
varvid platsen till större eller mindre grad kan 
nyttjas till fritidsanläggningar. SBF vill framhålla 
att kommunens övergripande ställningstagande för 
bebyggelseutveckling är att blandad bebyggelse är 
eftersträvansvärd. Detta i syfte att skapa levande 
och därmed trygga samt attraktiva livmiljöer.

SBF överensstämmer i synpunkten kring bety-
delsen av att utreda utomhusidrottens existens i 
staden. Ställningstagandet avseende att pågående 
verksamheter (fotbollsplaner med mera) på Ljusse-
veka ska utredas utifrån risk för huvudvattentäkten 
kommer stå kvar, men delas upp i två. Det andra 
ställningstagandet kommer att fokusera på att kom-
munen generellt ska utreda och säkerställa plats för 
utomhusidrott i staden. 

SBF överensstämmer i Borgens betydelse och 
menar vidare att planförslaget speglar detta. Sport-
område och närliggande natur är planlagda för 
dessa ändamål. 

Ett eventuellt framtida rangeringsbehov föreslås 
möjliggöras i och med utbyggnaden av det i plan-
förslagets utblick 2050 föreslagna triangelspåret 
mellan Kust- till kustbanan och HNJ-banan.

Kommentar: 
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Förslag till yttrande
Kulturnämndens ansvarsområde behandlas främst 
på sidorna 29-30 i planförslaget. Meningen  
”Vidare bör den offentliga konsten utformas så att 
människor kan interagera med den” bör strykas. 
Varje konstnärlig gestaltningsprocess måste utgå 
från den platsens förutsättningar och den konstnär-
liga friheten ska värnas.

En referens till Policy för konstnärlig gestaltning 
enligt enprocentsregeln kan med fördel infogas.
Synpunkter gällande ställningstaganden (sidan 38):
I enlighet med ovan bör ställningstagandet ändras 
till: ”Offentlig konst ska nyttjas som ett verktyg i 
fysisk planering”. Vidare bör följande mening info-
gas: ”Policy för konstnärlig gestaltning enligt en-
procentsregeln ska vara en utgångspunkt i arbetet.”

Tillägg under ”Kulturmiljövärden” efter första 
meningen: ”Ställningstaganden från Plan för kul-
turmiljön i Värnamo kommun ska integreras och 
beaktas i den ordinarie verksamheten.” 

Tillägg under ”Övriga underlag”: Kulturmiljöin-
ventering och karaktärisering av Värnamo stads 
landsbygd.

Följande stycke kan infogas på sidan 30 över  
”Värdefulla kulturmiljöer:

”Kommunen har möjlighet att definiera vissa om-
råden som särskilt värdefulla kulturmiljöer ur ett 
lokalt perspektiv. Inom dessa kulturmiljöer finns 
även så kallade värdekärnor utpekade, som särskilt 
väl illustrerar områdets kulturhistoriska innehåll.
För kulturmiljöer ska kulturhistoriska värden beva-
kas vid detaljplanering och bygglovsprövning.”

Meningen avlägsnas. 

 

Planförslagets kompletteras enligt synpunkterna 
om enprocentsregeln. 

Planförslaget kompletteras i enlighet med syn-
punkt.

Planförslaget kompletteras i enlighet med syn-
punkt.

Planförslaget kompletteras i enlighet med syn-
punkt.

416



44

Synpunktslämnare 1
Då vi har ett intresse av att bevara kulturmiljön i 
Västhorja by, undrar vi varför inte alla byggnader 
som tidigare omnämnts i Värt att värna - Värnamo 
socken finns med i FÖP:en och den nya beskriv-
ningen av värdefulla byggnader och objekt.
I den gamla skrivningen finns de tre gårdarna på 
västra sidan av Rusthållarevägen, Laglässaren 1-3 
samt Häradsdomaren 1 beskrivna i Värt att värna - 
Värnamo socken.

I det nya förslaget till FÖP finns enbart Härads-
domaren 1 och Lagläsaren 3 med som värdefulla 
byggnader. Hur kommer det sig att det har föränd-
rats? Byggnaderna har inte förändrats och är lika 
gamla och borde därmed ha samma eller större 
kulturellt värde än de har haft tidigare. Historiskt 
sett har Västhorja by sett ut på samma sätt sedan 
cirka 1850.

Bilaga 1 : Utklipp från Värt att värna - Värnamo 
socken

Synpunktslämnare 2
Jag skummade delar av den ‐ mycket att läsa, men 
bra att den också finns tillgänglig i pappersform.
Ville mest kolla vad som sägs när det gäller grön-
struktur. Det som skrivs där låter mycket bra och 
jag bara hoppas att det ligger fast och att det följs. 
Jätteviktigt med närhet till parker, promenadstråk 
och natur.

Synpunktslämnare 3
Jag har läst en hel del av förslaget till framtids-
plan. Trodde jag hade läst hela, men har nog missat 
en del. Det jag saknade var hur ni ska möta det 
starkt ökade trädgårdsintresset och viljan att odla 
åtminstone en del av sin egen mat? De som bor i 

Övriga inkomna synpunkter
Under planens granskningsperiod har sex privatpersoner inkommit med synpunkter. Hälften av dessa 
synpunkter har lämnats av medlemmar i Sörsjös olika koloniträdgårdsföreningar, som är oroade över att 
koloniområdet kommer påverkas negativt av planförslaget. 

Kommentar:
Planeringsunderlaget Värt att värna (2000) kom-
mer även fortsättningsvis vara ett underlag i kom-
munens beslutsfattande. Västhorja finns utpekad 
som en värdefull kulturmiljö i planförslaget till-
sammans med en förenklad beskrivning av värde-
na. Planförslaget kompletteras med information om 
att ytterligare information om områdenas värdebe-
skrivning finns i Värt att värna. 

I samband med arbetet att ta fram planförslaget 
har en inventering av värdefull bebyggelse gjorts. 
Inventeringen pekar utöver särskilt värdefull 
bebyggelse (PBL 8:13) också ut bebyggelse med 
allmänt bebyggelsevärde och högt bebyggelsevärde 
enligt PBL 8:17. Övrig bebyggelse som efterfrågas 
i synpunkterna har i inventeringen kategoriserats 
som allmänt bebyggelsevärde och som högt be-
byggelsevärde. Av redovisningstekniska skäl har 
inte alla kategorier kunnat redovisas. Planförslaget 
kompletteras med informationen om de övrigt före-
kommande kategorierna. 

Kommentar:
Kommunen noterar synpunkten.

Kommentar:
Planförslaget kommer att kompletteras med en 
skrivning kring att kommunen ska verka för att 
utöka möjligheterna för stadsnära odling. 
Planförslaget kommer inte att kompletteras med 
utpekande av platser, i stället kommer riktlinjer för 
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villa har ju möjlighet, om inte tomterna är för små, 
men även de som bor i lägenhet kan vilja komma 
ner på marken och odla. Bra för kropp och själ och 
mycket bra för integrationen! Och förstås även för 
insekter och djur och för att suga upp regn.

Jag hittade inga förslag till odlingslotter eller nya 
kolonilotter, tvärtom ska de två koloniområdena tas 
bort(?!)

Lotterna bör inte heller ligga för långt ut från cen-
trum för att vara lätta att ta sig till efter jobbet.
Mitt förslag är att man behåller eller utökar Sörsjö 
koloniområde och området vid Lagan och planerar 
för odlingslotter vid flerfamiljshusområden.

 
 
Synpunktslämnare 4
Lyssnade på och var med i det digitala mötet den 
18 augusti och är något orolig. Vi köpte en stuga på 
Sörsjö förra året och har hittills investerat över  
60 000 kr med köpet. Det ska ju tillkomma tillstånd 
för att kunna använda kamin och besiktning, tanken 
är också att koppla stugan till elnät plus andra saker 
att fixa. Vi tror att när allt är klart så blir kostnaden 
en bra bit över 100 000 kr. Nu blir man lite tveksam 
om det är värt att investera om Värnamo kommun 
tänker eventuellt bygga där och att vi blir förlorare. 
Jag vet att Värnamo stad måste utvecklas. Allting 
utvecklas och förbättras. Vet inte om det är så 
pass smart att utveckla ett område som ligger nära 
tippen, reningsverk, motocross bana, industri med 
många tunga fordon, ridskola och så vidare. 

Var i fredags i stadshuset för att hämta ansökan och 
fråga om tillstånd för eldstad, men är det smart att 
betala avgiften om ni nu tänker om nått år att be oss 
flytta därifrån? Om det skulle bli så får vi ersätt-
ning? Att dra el och koppla den kostar cirka  
40 000kr också en fråga ska vi göra det eller inte.

lämplig lokalisering att redogöras för:

1. mellan bostadsbebyggelse och verksamhetsom-
råden
2. i utpekade grönkilar 
3. i samband med utpekade gröna stråk
4. med god tillgänglighet till kommuninvånare, 
särskilt till bostadsområden som saknar egen träd-
gård

Planförslaget föreslår inte att koloniområden ska 
tas bort. Åkroken har planlagts som natur med 
utökad användning (kolonistugeområde) och 
Sörsjö för blandad bebyggelse som är förenlig 
med kolonistugeområde. I granskningshandlingen 
har ett raster som symboliserar omvandling legat 
över Sörsjöområdet. Detta kommer avlägsnas inför 
antagandet, vilket innebär att planförslaget inte 
kommer att verka för en omvandling av Sörsjö 
koloniträdgårdar till mer permanent bostadsbebyg-
gelse. Koloniområdet planeras att bibehållas som 
en buffert mellan det växande verksamhetsområdet 
vid Sörsjö och eventuell ny permanent bostads-
bebyggelse i närheten av koloniområdet. 

Kommentar:
Planförslaget kommer att revideras och det om-
vandlingsraster som legat över Sörsjö koloniområ-
de kommer avlägsnas inför antagandet. Det medför 
att den pågående verksamhet som idag förekommer 
på platsen både är planenlig och att kommunen inte 
under planperioden, fram till 2035, kommer verka 
för en långsiktig omvandling mot mer permanent 
bostadsbebyggelse på platsen för Sörsjös tre kolo-
niträdgårdsföreningar. 
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Sörsjö är ju ett ställe att fly buller och stadsmiljö 
för att vara lite i lugn och ro. Man borde utveckla 
den inte se till att det försvinner i framtiden. Man 
borde kanske satsa på asfaltering till Sörsjö koloni-
förening. Vägen är ofta full med djupa hål. Lysen 
för bättre framkomlighet, turistanvisningar, eventu-
ellt övernattningsmöjligheter för turister, en prome-
nad-/cykelväg runt sjön. Sverige har ett svalkande 
klimat, ren natur, stolta och hjälpsamma medborg-
are, vilket i framtiden kommer öka turismen för att 
helt enkelt svalka sig i Sverige. Värnamo kommun 
borde satsa mer på det eller ge chansen till privat 
aktör att etablera en sån verksamhet.

Hoppas att Värnamo kommun väljer ett annat om-
råde att utveckla och utöka bostäder. Bygg högre är 
också ett bra sätt att utnyttja marken.

Många känner som jag, hur ska det bli i framtiden. 
Vart ska man bort från buller i framtiden? Får vi 
vara kvar?

Synpunktslämnare 5
Som kolonist vid Sörsjö koloniförening Backsip-
pan vill jag efter att ha tagit del av översiktsplanen 
för Värnamo stad och det digitala dialogmötet ge 
följande synpunkter.

Det är viktigt att Värnamo kommun snabbt utre-
der om Sörsjö koloniområde får vara kvar där det 
ligger idag eller om det ska flyttas till annan plats. 
Vid en flytt, även skyndsamt utreda vilken plats för 
koloniområde som kan bli aktuell i framtiden.
Som kolonist vill man ha sin kolonilott nära sitt 
boende. Om man bor hos Finnvedsbostäder är det 
numera minst tre års kötid som krävs för att kunna 
byta till önskat boende. Jag planerar att kunna flytta 
till en lägenhet ännu närmare Sörsjö. Det är en för-
del om man inte behöver vara beroende av bil utan 
även har möjlighet att ta sig till sin kolonilott på 
cykel eller med allmänna kommunikationsmedel. 

Det finns gång‐ och cykelväg ända fram till koloni-
området samt busshållplats vid Citygross. Det finns 
en annan miljöaspekt också att ha med sig gällande 
om det blir flytt eller inte. Sörsjö bildades 1967 då 
man fick flytta ifrån ett koloniområde i staden som 
skulle bebyggas med bostäder. Vad jag förstår så 

 
 
Kommentar:
Kommunen noterar synpunkterna och hänvisar till 
det svar som givits synpunktslämnare 4. 
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har därför en del av stugorna redan flyttats en gång 
till Sörsjö. Håller stugan för ännu en flytt? Hur 
mycket vågar man investera i sin kolonilott för att 
få en trevlig vistelse där dagtid med underhåll på 
gamla byggnader inklusive staket och trädgård?
Jag har valt att investera i en miljövänlig toalett, 
separett med kompostering (och fick mycket snabb 
och bra handläggning av tillståndet för detta av 
Värnamo kommun). Funderar på luftvärmepump 
och eventuellt solel för att få ett behagligt klimat i 
stugan varma sommardagar samt bättre och kanske 
billigare underhållsvärme på vintern.

Miljövänliga lösningar och ett gynnande av mång-
falden är saker som intresserar mig, men det kostar 
ofta mer att välja de mer miljövänliga alternativen.
Vi kolonister får inte ROT‐avdrag eftersom det inte 
räknas som fritidsboende. Det känns angeläget att 
få veta om vi får vara kvar på Sörsjö eller inte.

Jag ser också gärna att Värnamo kommun är
tydliga gällande kommande ändringar i arrende-
avtalet och kring eventuella åtgärder kring bristen 
på bygglov. Det är gamla byggnader som uppförts 
av tidigare generationer kolonister. Med en bra 
dialog kan det bli bra överenskommelser för alla 
parter.

Jag tycker att det var väldigt bra att Värnamo 
kommun bjöd in Sörsjö koloniföreningar till en 
fördjupad digital dialog. Jag tyckte nämligen inte 
det framkom i översiktsplanen att förändringarna 
skulle påverka Sörsjö koloniområde. Det digitala 
mötet var en bra start på fortsatt dialog kring fram-
tida utveckling i Sörsjö. Hur kan vi tillsammans 
med kommunen gynna koloniområdets utveckling 
som är en viktig del i staden?

Synpunktslämnare 6
I förslaget finns det planer på att omvandla Sörsjös 
koloniföreningar till annat ändamål. Koloniområdet 
har funnits sedan 50-talet och Backsippans område 
flyttades från centrala delar i Värnamo till Sörsjö 
1967. Sedan dess har ytterligare ett område vuxit 
fram. Totalt har vi närmare 150 kolonilotter som 
brukas av intresserade odlare, njutare av rekreation 
och samlar många nationaliteter under tre förening-
ar.

Kommentar:
Kommunen noterar synpunkterna och hänvisar till 
det svar som givits synpunktslämnare 4. 
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För att föreningsverksamheten ska kunna utvecklas  
måste föreningarna känna att vi har kommunens 
stöd, nu och även i framtiden. Vikten av att det 
finns möjligheter till närodling även för dem som 
inte har egna trädgårdar är också av vikt för att öka 
attraktiviteten för invånare i kommunen.

I övrigt finns det mycket som kan funderas på, 
vilka konsekvenser kan uppstå, om man ändrar 
strukturen för mycket i området. Sörsjösjön har 
också unika biotopiska djurarter att ta hänsyn till. 
Då är det bättre med ett rekreationsställe som fler 
kan få ta del av än att det blir egna tomter runt 
omkring. Soptipp, reningsverk och motorcrossbana 
är också viktiga delar att ta hänsyn till. Dessa ökar 
inte attraktiviteten och kan i framtiden istället bli 
saker som stör ett permanent boende. Strax intill 
går även en högspänningsledning som skulle vara 
negativ sett ur boendeperspektiv. Runt omkring 
Sörsjö finns också betes- och hagmarker för Sörsjö 
stall/ridskolas hästar. Var ska ridhuset/stallets hästar 
beta om marken försvinner till annat? Var ska 
uppställningsplats för hästar/vagnar med mera vara 
när de arrangerar tävlingar? Företrädelsevis är det 
flickors idrott som skulle kunna påverkas negativt 
av ändrade förutsättningar för stallet och ridskolan. 
Kommunen har också plöjt ner mycket pengar i 
stallets omgivningar och för deras behov. I närom-
rådet finns även industrier och fraktföretag med 
mycket trafik. Var ska industrier få plats i Värnamo 
om man först tillåter byggnation, men sedan ändrar 
förutsättningarna och vill att företag etablerar sig 
på annat anvisat ställe?

Om Värnamo ska få attraktiva företag och arbets-
givare där de 40 000 invånarna kan få sin inkomst 
och kommunen skatteintäkter, måste man bestäm-
ma var företag/industrier långsiktigt kan etablera 
sig. Låt området vara en bra plats för dessa företag, 
som då ligger vid en infart och därför inte behö-
ver dras ner genom staden för att lasta/lossa gods, 
vilket också ger miljöfördelar.
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Bilaga: Länsstyrelsens granskningsyttrande
Nedan visas Länsstyrelsen i Jönköpings läns granskningsyttrande i sin helhet. 
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INLEDNING

INLEDNING, LÄSANVISNING
Översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner 
bedöms enligt miljöbalken alltid innebära en betyd-
ande miljöpåverkan vilket medför att en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Syftet med 
en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och 
beskriva de effekter som kan uppstå av en åtgärd 
och beskriva vilka konsekvenser som åtgärden kan 
leda till för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 
klimat, landskap och kulturmiljö, samt hushållning 
med mark och vatten och annan hushållning med 
material, råvaror och energi. Värnamo kommun har 
valt att konsekvensbeskriva även andra effekter än 
miljökonsekvenser i detta dokument för att ge en 
helhetsbild över översiktsplanens konsekvenser. 

Eftersom alla översiktsplaner till sin karaktär är stra-
tegiska och visar på önskvärda utvecklingsriktningar 
och inte på konkreta förslag för en specifik plats är 
också konsekvensbeskrivningen resonerade och 
beskriver tänkbara effekter och konsekvenser som 
kan uppstå av planens genomförande, snarare än 
konkreta effekter. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har lagts upp utifrån 
de fem stadsbyggnadsprinciper som har formulerats 
i Stadsbyggnadsvision för Värnamo stad, antagen av 
Kommunfullmäktige 2019-02-28. Stadsbyggnads-
visionen är tänkt att fungera som ett vägledande 
dokument i framtagandet av fördjupningen av över-
siktsplanen och visa vilken typ av stadsmiljö vi vill 
uppnå. Det är därför lämpligt att bedöma fördjupning-
ens konsekvenser mot stadsbyggnadsprinciperna för 
att avgöra om utvecklingen är på rätt väg.  

AVGRÄNSNING
Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen följer avgränsningen 
av fördjupningen av översiktsplanen, se bild. I stora 
drag ingår tätortsområdet för Värnamo stad som 
ett visst intilliggande omland. Avgränsningen är en 
avvägning mellan exploateringstryck och bevarande-
intressen kring tätorten. 

Tidsmässig avgränsning
Tidshorisonten för fördjupningen av översiktsplanen 
är densamma som för den kommunövergripande 
översiktsplanen, det vill säga år 2035. Dessutom 
finns det utblickar mot år 2050. Miljökonsekvensbe-
skrivningen följer den tidsmässiga avgränsningen av 
fördjupningen av översiktsplanen. 

Betydande miljöpåverkan
Ett tidigt avgränsningssamråd har hållits med 
Länsstyrelsen 2019-05-08. Efter detta har relevanta 
frågeställningar som kan medföra betydande mil-
jöpåverkan och särskilt ska belysas avgränsats till 
ianspråktagande av jordbruksmark och förorenad 
mark. Därutöver kommer frågor rörande riksintres-
sen, klimatpåverkan, hushållning med naturresurser, 
natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, miljö 
samt hälsa- och säkerhet att konsekvensbeskrivas. 

Alternativ
Tre rimliga utvecklingsalternativ för Värnamo stad 
har tidigt identifierats i projektet; Sammanhållna Vär-
namo, Villastaden Värnamo och Värnamo byar. Al-
ternativen kommer att ligga till grund för planförslag, 
nollalternativ och jämförelsealternativ i miljökonse-
kvensbeskrivningen. Alternativen beskrivs under 
rubriken Alternativ nedan. Under alternativ beskrivs 
också ett antal förkastade alternativ.

METODIK
Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen är en 
strategisk miljöbedömning och har skett integrerat 
med framtagandet av planförslaget. Avsikten har 
varit att arbetet med miljökonsekvensbeskrivnigen 
därmed ska kunna påverka planförslaget i positiv 
riktning. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram paral-
lellt med arbetet med program och planbeskrivning. 
I programskedet omfattades endast de inledande 
kapitlen och den egentliga konsekvensbeskrivningen 
kommer togs fram i samrådsskedet då utvecklingsal-
ternativ har valts.  

För att olika konsekvenser ska vara jämförbara 
kommer både positiva och negativa konsekvenser 
bedömas enligt nedanstående skala: 

Konsekvens   Beskrivning
Positiva konsekvenser  Tydligt positiva konsekvenser som sträcker sig över ett större område   
    än en avgränsad plats.

Måttligt positiva konsekvenser  Positiva konsekvenser men i begränsad omfattning och ofta lokala. 

Neutralt    Varken positiva eller negativa konsekvenser. 

Måttligt negativa konsekvenser Negativa konsekvenser men i begränsad omfattning och ofta lokala.

Negativa konsekvenser  Tydligt negativa konsekvenser som sträcker sig över ett större område  
    än en avgränsad plats.
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ALTERNATIV
Under programsamrådet har tre alternativa ut-
vecklingsscenarier varit utgångspunkt för stadens 
utveckling. Ett slutgiltigt scenario arbetas fram efter 
programsamrådet. Det slutgiltiga förslaget kommer 
att utgå ifrån ett av scenarierna, alternativt innehålla 
element från alla tre scenarier. De tre scenarierna är 
de tre alternativ som utgör utgångspunkt för planför-
slag, nollalternativ och jämförelsealternativ i miljö-
konsekvensbeskrivningen. 

Sammanhållna Värnamo 
Scenariot innebär att Värnamo stad förtätas, och blir 
en tät, blandad stad som genererar liv och rörelse. 
Stadens grönytor och mötesplatser bevaras i hög 
mån, men vissa ytor behöver bebyggas. Den täta 
staden gör det lätt för människor att förflytta sig inom 
staden – korta avstånd möjliggör för hållbart resan-
de, för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kringliggande 
mark kan i hög utsträckning bevaras.

Villastaden Värnamo 
Scenariot innebär att Staden växer genom att nya 
villaområden byggs. Värnamo stad förtätas i viss 
mån, men den främsta utvecklingen sker utanför 
nuvarande tätortsutbredning. Viss tätortsnära natur 
samt jord- och skogsbruksmark bebyggs. En mer 
utbredd stad innebär för många längre avstånd till 
service, tjänster och handel. Småstadskaraktären 
bevaras och möjligheten till eget boende med träd-
gård är stor.

Värnamo byar 
Bebyggelse och förtätning sker främst i kringlig-
gande byar, medan Värnamo stad förtätas i mindre 
grad. Byarna utvecklas och befolkningen ökar, men 
service, tjänster och handel kräver resor in till Vär-

namo stad. Natur och friluftsliv blir mer tillgängligt för 
många, men viss jord- och skogsbruksmark behöver 
bebyggas.

FÖRKASTADE ALTERNATIV
Under arbetets gång med program-, samråds-, och 
granskningshandlingen har ett antal val gjorts som 
lett fram till det slutgiltiga förslaget. De val som gjorts 
har gjorts dels som konsekvens av arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen, dels efter inkomna 
remissynpunkter och andra utredningar som tagits 
fram under arbetet med fördjupningen av översikts-
planen. 

Utbyggnadsriktningar
Strukturbilden som beskriver principerna för stadens 
utveckling har tre genomgående utvecklingsstråk 
identifierats. Under processen med framtagandet av 
FÖP-förslaget har möjliga utbyggnadsriktningar dis-
kuterats i stråkens förlängningar utanför nuvarande 
tätortsutbredning. Större sammanhållna utbyggnader 
som inte kan anslutas till utbyggnadsstråken har inte 
varit aktuella då möjligheterna till utveckling av håll-
bara transporter är för dåliga. I korthet har följande 
huvudsakliga utbyggnadsriktningar diskuterats och 
förkastats:  

• Utbyggnad söder om sjukhusområdet (söder). 
Ett större sammanhållet utbyggnadsområde 
omedelbart söder om väg 27 har studerats. Det-
ta ger möjligheter till goda bostadslägen på en 
attraktiv plats som också bedöms vara möjligt att 
koppla ihop med stadens infrastruktur. Bebyggel-
se på denna plats skulle dock ge tydligt negativa 
konsekvenser på jordbruksmarken i området 
oavsett om bebyggelse placeras på eller vid 
sidan av den brukade jordbruksmarken varför 
förslaget förkastats.  

• Utbyggnad mot nytt stationsläge (öster). I den 
kommunövergripande översiktsplanen pekas 
ett område norr om Bredasten ut som framtida 
utvecklingsområde i anslutning till en eventuell  
framtida station på höghastighetsjärnvägen. 
Inom ramen för FÖP har frågan diskuterats 
och så länge inga beslut om stationsläge finns 
bedöms det inte vara lämpligt att påbörja utbygg-
nad av detta område inom planperioden av flera 
skäl, bland annat för att behålla handlingsut-
rymme för framtiden men också för att det krävs 
stora åtgärder för att kunna binda ihop området 
med nuvarande tätort. På sikt (utblick 2050)
bedöms denna utvecklingsriktning vara möjlig.  
  

• Större utbyggnad mot Ekenhaga/Alandsryd 
(Nordväst). Under tidigare planering har större 
bebyggelseområden väster om Gröndalsleden 
översiktligt utretts. En större utbyggnad i denna 
riktning bedöms inte vara möjlig dels på grund 
av omfattande kulturmiljölämningar, dels på 
grund av att det inte går att koppla ihop med 
utvecklingsstråket längs Sveavägen på ett gent 
och attraktivt sätt, vilket riskerar att leda till en 
spridd stadsbild och ökat bilberoende.  

• Ljusseveka (norr). Intill Prostsjön pågår de-
taljplanering idag. Möjligheten att fortsätta och 
utöka staden i denna riktning mot Ljusseveka 
har diskuterats. Inför samrådet bedömdes denna 
riktning inte vara lämplig med hänsyn till framta-
gande av nytt vattenskyddsområde. En alternativ 
möjlighet är att förstärka Jönköpingsvägens roll 
som utvecklingsstråk genom kompletterande 
bebyggelse. Även detta förkastades av samma 
anledning. Under samrådet har det framkom-
mit att viss utveckling mot norr ändå kan vara 
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möjlig under förutsättning att bestämmelserna 
för vattenskyddsområdet beaktas. Då ett ut-
vecklingsstråk längs Jönköpingsvägen mot norr 
ger möjlighet att koppla flera stora arbetsplatser  
med utvecklingen inom stadskärnan så har detta 
bedömts vara en önskvärd utveckling. Efter ana-
lys av huvudsakliga strömningsriktningar inom 
vattenskyddsområdet bedöms detta vara möjligt 
och också önskvärt då det ger större incitament 
att avhjälpa vissa befintliga föroreningar som 
utgör en potentiell risk för grundvattentäkten. 
Av försiktighetsskäl med hänsyn till vattentäkten 
bedöms dock en utveckling av Ljussevekaområ-
det inte lämpligt. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
PLANFÖRSLAG – FÖRTÄTNING OCH VISS 
UTBYGGNAD
Planförslaget ger förutsättningar för en mer varie-
rad bebyggelsestruktur och skapar möjlighet för fler 
bostäder för flera olika grupper och i förlängningen 
till en mer blandad befolkning. En större befolk-
ning samlad i stråk ger också bättre underlag för 
verksamheter i gatuplan och ett aktivt gatuliv. Den 
upplevda tryggheten ökar då fler lever och vistas i 
och utmed stråken, i synnerhet i de centrala delarna. 
En mer varierad boendestruktur är också positivt ur 
integrationssynpunkt. I och med att förslaget främst 
bygger på förtätning ökar befolkningsunderlaget i 
den befintliga stadsstrukturen och möjligheten till att 
fler får närmre till fler målpunkter ökar. Underlaget 
både för kommersiell och offentlig service förbättras. 
Underlaget för hållbara trafikslag ökar också med 
ökad befolkningstäthet. Då fler ytor tas i anspråk för 
bebyggelse minskar möjligheterna till bilparkering i 
de centrala delarna vilket också bör påverkar bilinne-
havet i centrum.    

Det finns dock risk för att friyta försvinner i staden 
och bostäder kan komma att byggas i mindre lämp-
liga lägen med risk för bland annat bullerstörningar. 
Om inte tillkommande bostäder i förtätningslägen blir 
tillräckligt attraktiva kommer sannolikt andra platser i 
periferin av staden vara mer konkurrenskraftiga. Det 
finns också risk för dyra klimatanpassningsåtgärder 
kan uppstå då svåra tomter bebyggs och ekosystem-
tjänster kan få stå tillbaka. Kommunen behöver rusta 
för genomförandeskedet.

Planförslaget medför också en ökad potential för 
att fler människor rör sig i stadens offentliga rum. 

Detta medför i sin tur att fler platser och rum blir 
befolkade vilket ökar attraktiviteten i rummen i sig, 
men också att underlaget för olika urbana aktiviteter 
i rummen ökar. Det ökade befolkningsunderlaget ger 
också bättre förutsättningar för att upprätthålla både 
offentliga mötesplatser. Fler möjliga mötesplatser ger 
också bättre förutsättningar för integration på flera 
nivåer. Det finns dock en risk för att den förväntade 
befolkningsutvecklingen inte är tillräckligt stor för att 
några mer omfattande positiva effekter ska uppnås. 
Planförslagets stråktänk präglas även grönstruktu-
ren. Viktiga primära grönstråk finns utpekade och 
ska skyddas och utvecklas. Förtätningen ökar trycket 
på både befintliga och potentiella grönytor, varför 
det är mycket viktigt att ställningstaganden följs och 
förverkligas i kommande planering. 

De utpekade utvecklingsstråken sammanfaller till 
stor del med mobilitetsstråk där framförallt gång-, 
cykel-, och kollektivtrafik är samlade. Genom att be-
byggelsen koncentreras till stråken kommer även en 
stor del av den tillkommande befolkningen ha nära 
till hållbara transportslag vilket ökar sannolikheten för 
att de används vilket följaktligen ger positiva effek-
ter. Förtätningen i de mest centrala delarna medför 
dock konkurrens om utrymmet vid vissa strategiska 
punkter. 

Utifrån de fem temana; blandad stad, tätt och sam-
manhållet, attraktiva mötesplatser, grön-blå stad och 
hållbart resande bedöms planförslaget ge positiva 
eller måttligt positiva konsekvenser. 

Planförslaget bedöms inte medföra några konse-
kvenser för riksintressena för naturvård eller kom-
munikationer, men bedöms medföra små positiva 
effekter för friluftslivet. Ianspråktagandet av mark i 
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de centrala delarna av staden bedöms medföra en 
måttligt negativ påverkan på strandskyddet. Däremot 
bedöms inte MKN för Lagan eller MKN luft påverkas 
av planförslaget. Planförslaget bedöms medföra 
en måttligt positiv effekt på MKN för Vidöstern då 
förslaget ger förutsättningar för en bättre dagvatten-
hantering än idag.  

Planförslaget bedöms bidra till att internationella och 
nationella miljömål kan uppnås. I stor utsträckning 
handlar det dock om att förslaget ger förutsättningar 
för att kunna nå målen och själva måluppfyllandet 
handlar om vilka åtgärder som faktiskt genomförs. 
Detsamma gäller för klimatanpassningsåtgärder. 
Planförslaget medför att viss stadsnära jordbruk-
smark tas i anspråk vilket bedöms ge måttligt negati-
va konsekvenser för intresset jordbruksmark. 

Planförslaget bedöms medföra positiva effekter på 
människors hälsa generellt inom staden. En effekt av 
förtätningen är dock att på vissa platser kan måttligt 
negativa konsekvenser uppstå i form av till exempel 
mer bullriga miljöer. Det kan även uppstå kortvariga 
negativa konsekvenser i samband med marksane-
ring där de långsiktiga vinsterna överväger den 
kortvariga olägenheten. 

Konsekvenserna för kulturmiljövärdena bedöms vara 
måttligt negativa för staden i helhet. Vissa värdefulla 
byggnader bedöms komma att försvinna och vissa 
miljöer riskerar att förvanskas, men den samlade be-
dömningen är att det inte blir mer än lokal påverkan. 
Stadens kulturvärde som helhet bedöms däremot 
inte påverkas i någon nämnvärd utsträckning. 

ALTERNATIV 1 – UTBYGGNAD I SATELLITER 
En utbyggnad enligt jämförelsealternativ 1 – utbygg-
nad i satelliter – ger i stor utsträckning en förstärk-

ning av befintlig boendestruktur och innebär ungefär 
samma sammansättning av boendeformer som 
idag med en tydlig tyngdpunkt på villabebyggelse i 
stadens utkanter. Negativa konsekvenser kan uppstå 
i och med att avstånden mellan bostad och mål-
punkter ökar i och med att bebyggelsestrukturen är 
mer uppdelad efter funktion och därmed ökar också 
transportarbetet.

Eftersom avstånden mellan målpunkter i större 
utsträckning än i planförslaget och nollalternativet 
tenderar att överstiga 5 km riskerar bilberoendet att 
öka. Alternativet medför en relativt ensidig typ av 
ny bostadsbebyggelse, men det är å andra sidan 
möjligt att utveckla olika typer av livsstilsboenden 
med närhet till natur och friluftsliv. Jordbruksmark 
tas i anspråk i större utsträckning än i de två andra 
alternativen. 

Den täta och sammanhållna staden är svår att uppnå 
när staden främst byggs ut i satelliter bara med viss 
förtätning. Den förtätning som kommer att ske inom 
stadskärnan kommer troligen inte vara tillräckligt 
mycket för att uppnå några positiva effekter utan 
bara medföra lokala förtätningar utan samband i 
stråk. 

Även trafiken bedöms medföra negativa effekter då 
en stor del av bebyggelsen kommer att vara utspridd 
där gång- och cykeltrafiken blir mindre attraktiva som 
transportmedel och underlaget för en fungerande 
kollektivtrafik blir troligen för litet. I kombination med 
viss förtätning i de centrala delarna bedöms den 
sammantagna effekten bli negativ med både ökad 
biltrafik och en större andel av befolkningen som är 
utsatt för buller och risker.  

Den mer utspridda befolkningsökningen ger varken 
förutsättningarna för fler mötesplatser eller positiva 
effekter för trygghet och integration. Då befolkningen 
blir mer utspridd riskerar tvärtom de centrala of-
fentliga rummen att upplevas som mer otrygga och 
tomma på verksamheter och folk. 

Den ökade befolkningen bedöms däremot ge samma 
förutsättningar för att upprätthålla både offentliga 
som privata mötesplatser i ungefär samma omfatt-
ning som i planförslaget. 

Sammantaget bedöms jämförelsealternativet ge 
både negativa och positiva konsekvenser sett till 
attraktiva mötesplatser. 

I jämförelsealternativet finns möjlighet att liksom i 
planförslaget säkra en sammanhängande grönstruk-
tur där primära grönstråk kan skyddas och utvecklas. 
Den begränsade förtätningen i stadskärnan ökar 
trycket på grönytor i viss utsträckning men då endast 
viss bebyggelse förutsätts tillkomma finns möjlighe-
ter att säkra viktiga ytor. 

Alternativet bedöms medföra positiva effekter för de 
grön-blå värdena eftersom det finns möjligheter att 
säkra den övergripande grönstrukturen samtidigt 
som förändringstrycket på befintliga och potentiella 
grönytor är begränsat. 

Då stor del av den nya bebyggelsen sker i satelli-
terna finns små möjligheter att uppnå en god kol-
lektivtrafik och det är sannolikt svårt att upprätthålla 
befintlig trafik. Det mest troliga är därmed att biltrafi-
ken gynnas i alternativet. Sammantaget ger jämförel-
sealternativet negativa konsekvenser för det hållbara 
resandet. 
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Liksom planförslaget bedöms inte heller jämförel-
sealternativet påverka riksintresset för naturvård i 
någon nämnvärd omfattning och riksintresset för 
friluftsliv bedöms få måttligt positiva konsekvenser. 
Eftersom mindre bebyggelse tillkommer i centrala 
staden bedöms inte heller strandskyddet påverkas. 
Inte heller riksintressena för kommunikation bedöms 
påverkas i någon nämnvärd utsträckning. 

Utvecklingen av staden i nollalternativet är ur 
perspektivet MKN Lagan och MKN Vidöstern i allt 
väsentligt lika jämförelsealternativet. Varken MKN 
Lagan eller MKN Vidöstern bedöms påverkas i nol-
lalternativet. Den mer spridda bebyggelsestrukturen 
som inte bidrar till en omställning till mer hållbara 
transportslag bedöms ge måttligt negativa konse-
kvenser för MKN luft.  Av samma orsak bedöms inte 
utsläppen av klimatgaser att minska tillräckligt och 
därmed uppstår negativa konsekvenser i förhållande 
till globala och nationella miljömål. 

Även vad gäller jordbruksmark blir konsekvenserna 
negativa i jämförelsealternativet då flera av satelliter-
na ligger inom jordbruksmark vilket leder till att fler 
jordbruksytor tas i anspråk. 

De nytillkommande bostäderna bedöms få goda 
ljudmiljöer i och med att de är perifert placerade 
samtidigt som befintliga bostäder får en generellt 
sämre ljudmiljö. Sammantaget bedöms inga större 
konsekvenser uppstå för människors hälsa. 

Sett till kulturmiljövärdena bedöms den samlade 
effekten även i jämförelsealternativet bli måttligt ne-
gativ, men andra miljöer och objekt än i planförslaget 
riskerar att försvinna.

NOLLALTERNATIV – UTBYGGNAD OCH VISS 
FÖRTÄTNING
Nollalternativet har stora likheter med jämförelse-
alternativ 1 men skiljer sig på vissa punkter. Alter-
nativet ger i stor utsträckning en förstärkning av 
befintlig boendestruktur och innebär ungefär samma 
sammansättning av boendeformer som idag med en 
tydlig tyngdpunkt på villabebyggelse i stadens utkan-
ter. Negativa konsekvenser kan uppstå i och med att 
avstånden mellan bostad och målpunkter ökar. Bilbe-
roendet bedöms öka och konkurrera ut både kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik på vissa sträckor. 
Liksom i jämförelsealternativet tillkommer en relativt 
ensidig typ av ny bostadsbebyggelse och det finns 
därmed risk för att segregation mellan grupper och 
områden. Eftersom utbyggnad i princip kommer att 
ske på befintlig infrastruktur finns risk för att flaskhal-
sar förvärras och olämpliga strukturer förstärks. 

Även i nollalternativet bedöms viss förtätning ske i 
centrala lägen vilket i kombination med att merparten 
av ny bebyggelse blir spridd över staden bedöms 
medföra negativa konsekvenser med hänsyn till 
buller och risker liksom att ekosystemtjänster får stå 
tillbaka utan att några positiva effekter av förtätning-
en uppstår. 

Nollalternativet ger i stort sett samma effekter på sta-
dens mötesplatser som jämförelsealternativet med 
både negativa och positiva konsekvenser. Om förtät-
ning sker kan visserligen något eller några offentliga 
rum få bättre förutsättningar för attraktiva mötesplat-
ser, men då en övergripande strategi för förtätning 
saknas riskerar denna potential inte att utnyttjas. 
I nollalternativet sker en mer slumpmässig förtät-
ning fördelat av staden med tyngdpunkt i de perifera 

delarna. En övergripande grönstruktur säkerställs 
därmed inte i nollalternativet och det finns risk för att 
för grönstrukturen strategiska platser bebyggs och 
strategiska samband klipps av. Eftersom samband 
inte säkerställs är det möjligt att samband upprätt-
hålls men eftersom den övergripande strukturen inte 
heller säkerställs bedöms risken för negativa effekter 
vara påtaglig. 

Konsekvenserna för det hållbara resandet bedöms 
vara i princip lika för nollalternativet och jämförelse-
alternativet. Gång- och cykeltrafiken kan visserligen 
utvecklas i viss utsträckning men eftersom det finns 
risk för att kollektivtrafiken inte kan upprätthållas och 
biltrafiken gynnas bedöms de negativa konsekven-
serna överväga.  

Även om nollalternativet medför en mer spridd 
bebyggelse inom planområdet bedöms risken för 
att ny bebyggelse eller infrastruktur placeras så 
att riksintresset värden riskerar att skadas i någon 
större omfattning vara liten. Dock bedöms risken 
för en ökad privatisering av stränder vara större 
och bedöms därmed påverka både riksintresset för 
friluftsliv och strandskyddet måttligt negativt. Utveck-
lingen av staden i nollalternativet är ur perspektivet 
MKN Lagan och MKN Vidöstern i allt väsentligt lika 
jämförelsealternativet. Varken MKN Lagan eller MKN 
Vidöstern bedöms påverkas i nollalternativet. Efter-
som bebyggelsestrukturen är utspridd över staden 
så bedöms även nollalternativet leda till en ökad pri-
vatbilism. Effekterna på MKN luft blir därför samma 
som i jämförelsealternativet och bedöms medföra 
måttligt negativa konsekvenser för MKN luft.  
Gällande riksintresse för kommunikation bedöms 
nollalternativet vara i allt väsentligt lika den utveck-
ling som föreslås i jämförelsealternativet. Avsakna-
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den av ett ställningstagande kring jordbruksmark i 
gällande fördjupning av översiktsplan skapar osäker-
het kring brukningsbarheten av jordbruksmark vilket 
bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser för 
jordbruksmarken. 

Den hårdgjorda ytan bedöms i nollalternativet öka 
i viss utsträckning vilket minskar möjligheterna till 
infiltration och hantering av rinnvägar. Sammantaget 
bedöms därför nollalternativet medföra negativa kon-
sekvenser ur klimatsynpunkt, främst för att antalet 
ställningstaganden gällande klimat blir färre. 

Sett till människors hälsa och säkerhet bedöms nol-
lalternativet medföra mer negativa effekter. Främst 
för att risken för negativa konsekvenser förknippade 
med miljöfarliga verksamheter är större än de andra 
alternativen. Gällande buller, förorenad mark och 
farligt gods bedöms konsekvenserna vara mått-
ligt negativa. Även i fråga om djurhållning bedöms 
måttligt negativa konsekvenser kunna uppstå då risk 
finns att enstaka bebyggelse placeras så att djurhåll-
ning påverkas.  
 
Även om vissa ställningstaganden gällande kulturmil-
jön gäller även utan ny fördjupning av översiktsplan 
finns en större risk för att förtätningsprojekt behand-
las som enskilda frågor och den samlade bilden 
över effekten för hela staden uteblir. Detta medför att 
gällande kulturmiljön görs bedömningen att nollalter-
nativet medför negativa konsekvenser.

KONSEKVENSER
RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN
Riksintresse naturvård, Lagan nedströms  
Hörledammen
Riksintresset är utpekat uteslutande för dess 
geovetenskapliga värden, i första hand den land-
skapsbildande process som fortfarande pågår samt 
områdets betydelse för förståelsen av landskapsut-
vecklingen och processerna från isavsmältning till 
nutid. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 
(2019) utfört en uppdaterad kartering och bedömning 
av det geovetenskapliga riksvärdet som riksintresset 
representerar.

För att riksintressets geovetenskapliga värden inte 
ska utsättas för påtaglig skada är det centralt att de 
områden där pågående processer finns bibehålls i 
sitt naturliga tillstånd och lämnas opåverkade. SGU 
vill även belysa att helheten och det geologiska 
sammanhanget utgör en central del för riksintresset 
geovetenskapliga värde.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget föreslår inga mer omfattande förslag i 
närheten av Lagans lopp förutom i de mest centrala 
delarna. På denna sträcka är dock möjligheterna för 
den landskapsbildande processen mycket begrän-
sade redan idag. Planförslaget bedöms därför inte 
medföra någon nämnvärd påverkan på riksintresset. 
Det kan dock inte uteslutas att en viss negativ på-
verkan kan ske genom att markförhållandena ändras 
inom exploateringsområden. 
 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Den bebyggelse och infrastruktur som kan tillkomma 
i jämförelsealternativet är främst lokaliserad till de 
perifera delarna i runt nuvarande tätortsutbredning, 
men ingen bebyggelsegrupp är placerad i direkt an-
slutning till Lagans lopp. Inte heller jämförelsealter-
nativet bedöms därför påverka riksintresset i någon 
nämnvärd omfattning. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Även om nollalternativet medför en mer spridd 
bebyggelse inom planområdet bedöms risken för 
att ny bebyggelse eller infrastruktur placeras så att 
riksintresset värden riskerar att skadas i någon större 
omfattning vara liten. Det är dock möjligt att mindre 
kompletteringar kan tillkomma i Lagans närhet som 
på sikt kan påverka riksintresset. Bedömningen är 
därför att nollalternativet medför en måttligt negativ 
påverkan på riksintresset. 

Riksintresse friluftsliv, Vidöstern 
Sjön Vidöstern med stränder är av riksintresse 
för friluftslivet. Området bedöms ha särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och 
kulturmiljöer och för vattenanknutna friluftsaktiviteter. 
Exempel på friluftsaktiviteter är fritidsfiske, bad, båt-
liv, upplevelse av kulturmiljö där Åminne bruk utgör 
ett exempel. 

Verksamheter och åtgärder som bedöms inverka 
negativt på riksintresset är exempelvis sådana som 
försämrar vattenkvaliteten och på så sätt påverkar 
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fisket eller badmöjligheterna negativt och exploa-
teringar som begränsar allmänhetens tillträde till 
stränder och tillgänglighet till och i området.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Vidöstern och dess stränder är en stor attraktions-
kraft för staden. Av planförslaget framgår att kom-
munen ser en stor potential i områdena, men att en 
viss utveckling ändå är möjlig som är förenlig med 
riksintressets värden. För vissa avgränsade platser 
kan exploateringar och vissa verksamheter öka 
allmänhetens tillträde till stränder och tillgängligheten 
i området, vilket kommunen vill främja. 

Att verka för att fler kommuninvånare och besökare 
kan få tillgång till Vidösterns stränder bedöms vara 
förenligt med riksintresset och medföra positiva ef-
fekter. Dock medför detta sannolikt att en del anlägg-
ningar behöver uppföras som t.ex. båt- eller kanot-
platser som medför lokala privatiseringar av mindre 
sträckor. Då planförslaget omfattar en stor del av den 
tätortsnära strandsträckan kan ett helhetgrepp tas 
över vilka områden som ska lämnas orörda respek-
tive vara möjliga för viss bebyggelse. Sammantaget 
bedöms därför planförslaget medföra positiva konse-
kvenser för riksintresset för friluftslivet. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

En utbyggnad i satelliter kan medföra en delvis 
liknande utveckling som i planförslaget. Närheten till 
Vidöstern är en attraktionskraft som kommer att vara 
aktuell även i jämförelsealternativet. Men möjligheten 
till att öka allmänhetens tillträde blir mer begränsad 
då satelliterna främst är lokaliserade till andra delar 

av staden och efterfrågan på fler allmänna funktio-
ner vid sjön bedöms vara mindre än i planförslaget. 
Att bebyggelsen främst styrs till andra platser än vid 
Vidöstern är dock positivt för friluftslivet vid sjön. 
Den samlade bedömningen är att jämförelsealter-
nativet medför måttligt positiva konsekvenser för 
riksintresset.

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Nollalternativets mer spridda bebyggelse bedöms 
medföra en ökad efterfrågan på tomter och avstyck-
ningar i sjönära lägen längs Vidösterns stränder. Ut-
vecklingen riskerar därmed att öka privatiseringen av 
stränderna. Efterfrågan på fler allmänna funktioner 
bedöms inte heller att öka vilket medför att sådana 
sannolikt inte kommer till stånd och sjön och dess 
stränder blir därmed tillgängligt för ungefär lika stor 
andel av invånarna som idag. 

Eftersom privatiseringen av stränderna bedöms öka 
och tillgängliggörandet av vattnet och stränderna 
inte kommer till stånd bedöms nollalternativet vara 
negativt för riksintresset. 

Riksintresse för kommunikationer
Sex riksintressen för kommunikation berörs av plan-
förslaget; väg E4, väg 27, järnvägarna kust-till-kust-
banan och Vaggerydsbanan samt de båda statio-
nerna Värnamo och Rörstorp. En utveckling som 
motverkar ett riksintresses syfte får generellt inte 
tillkomma. I fallet med de olika vägarna och järnvä-
gen innebär detta förenklat att huvudändamålet att 
tillåta transporter av olika slag inte får inskränkas. 
Stationerna ska kunna användas för av- och påstig-
ning på järnvägen.  

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget medför förtätningar främst i närheten 
av kust-till-kustbanan och väg 27 med tyngdpunkter 
vid de båda stationslägena. Utbyggnader i dessa 
lägen behöver föregås av riskutredningar för att 
klarlägga vilka typer av skyddsåtgärder som kan bli 
aktuella för att möjliggöra den önskade utvecklingen. 
En ökad bebyggelse intill stationslägena gör att det 
kommer att finnas en större befolkning som poten-
tiellt kan utnyttja stationerna vilket bör stärka dess 
funktioner som stationer. 

De skyddsåtgärder som sannolikt kommer att före-
slås i riskutredningar kommer inte bara skydda de 
framtida boende i områdena utan också säkerställa 
att riksintressenas funktion kan upprätthållas. En 
utveckling enligt planförslaget bedöms därför inte 
medföra några konsekvenser för riksintressena för 
kommunikation. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Jämförelsealternativet föreslår en mer spridd be-
byggelse över staden med koncentrationer i vissa 
satelliter i kombination med viss förtätning. Då de 
förtätningslägen som finns i närheten av riksintres-
sena generellt är förhållandevis komplicerande med 
tanke på risksituationen bedöms dessa platser inte 
vara aktuella för förtätning i jämförelsealternativet. 
Följaktligen bedöms inga konsekvenser uppstå för 
riksintressena för kommunikation. 
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Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

En utveckling enligt nollalternativet bedöms vara i allt 
väsentligt lika den utveckling som föreslås i jämförel-
sealternativet. Inga konsekvenser bedöms uppstå för 
riksintressena för kommunikation. 

Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela 
landet och vid alla sjöar och vattendrag. Strandskyd-
det har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden och att bevara goda livs-
villkor för djur- och växtlivet. Det skyddade området 
är normalt 100 meter från strandkanten, både på 
land och i vattenområdet. Lagan och följande vatten-
drag inom fördjupningen av översiktsplanen omfattas 
av det generella strandskyddet: Sörsjön, Prostsjön, 
dammarna vid fotbollsplanerna på Ljusseveka och 
Stampabäckens två vattendammar öster om E4:an. 
För Vidösterns norra stränder råder ett utökat strand-
skydd om 200 meter. 

Allmänhetens tillgång till strandlinjen är särskilt viktig 
inom fördjupningen av översiktsplanens område på 
grund av stadens många invånares behov av att 
kunna komma intill strandlinjen. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Kommunens generella ställning är att strandskyddet i 
de delar där staden med omland omfattas av strand-
skyddet ska beaktas för att upprätthålla strandskyd-
dets syfte om bland annat allmänhetens tillgänglighet 
till strandlinjen. I planförslaget anges att förtätning 
av Värnamo stad är ett så viktigt allmänt intresse att 

strandskyddet kan inskränkas till ett betydligt kortare 
avstånd inom den sammanhängande stadsbebyggel-
sen. Samtidigt anges även att allmänhetens tillgång 
till stränderna är av stort allmänt intresse men att det 
inom de tätbebyggda delarna bör gå att upprätthålla 
detta på med kortare avstånd. 

Strandskyddets syfte att trygga allmänhetens tillgång 
till stränderna bedöms vara möjligt att säkerställa 
med planförslaget. Om en större del av stränderna 
läggs ut som allmänna platser ökar tillgängligheten 
för allmänheten. Påverkan på växt- och djurlivet är 
däremot svårare att bedöma. Om stränderna explo-
ateras och hårdgörs kan växt- och djurlivet påverkas 
negativt. Om trädridåerna och de mjuka slänterna 
bevaras medför planförslaget sannolikt ingen eller 
mycket begränsad påverkan. På grund av osäkerhe-
ten bedöms därför planförslaget medföra en måttligt 
negativ påverkan på strandskyddet. 

Den bebyggelse som föreslås utmed Lagan i inom 
nuvarande tätortsutbredning är svår att lokalisera på 
annan plats än föreslagen. Bebyggelsen syftar till att 
stärka stadskärnans roll som kommuncentrum och 
stärka befolkningsunderlaget i centrala staden. Och 
eftersom centrum till stora delar sammanfaller med 
Lagan finns inga egentliga alternativ. Det är också i 
de mest centrala delarna som det finns som störst 
potential för att arbeta med hållbara transporter. 

Inom det sekundära utvecklingsstråket vid Helmers-
hus föreslås bebyggelse inom strandskyddat områ-
de. Möjliga alternativ till denna bebyggelse är mer 
svåra att bedöma. Likvärdiga alternativ utifrån läget 
med närheten till Vidöstern är tänkbara utmed sjöns 

östra strand mot Hjälshammar. Motsvarande omfatt-
ning skulle dock ta en större mängd jordbruksmark 
i anspråk och påverka jordbruksmarksintresset mer 
negativt. Eftersom den östra stranden är mer be-
byggd med spridd bebyggelse så skulle sannolikt 
även en större del av strandlinjen privatiseras även 
om ny bebyggelse placerades utom strandskyddat 
område. Sammantaget bedöms därmed en samlad 
bebyggelse på östra sidan Vidöstern medföra mer 
negativa konsekvenser. 

Andra möjliga lägen för en liknande omfattning av 
bebyggelse på motsvarande avstånd till nuvaran-
de tätortsutbredningen är svåra att identifiera även 
utanför strandskyddat område. Öster om nuvarande 
tätortsutbredning utgör E4:an och korridoren för 
framtida höghastighetsjärnväg begränsningar för 
tillräckligt stora områden som är möjliga att bygga ut.  
Vid Ljussevekaleden finns skogsmark, men denna 
ligger inom den del av vattenskyddsområdet som be-
döms vara viktigast för tillförseln av vatten till vatten-
täkten så detta område bedöms inte vara lämpligt. 
Placeras omfattande bebyggelse norr om Gröndals-
leden, utöver området vid Ekenhaga som finns i 
FÖP, uppstår konflikter med jordbruksmark, friluftsliv 
och kulturmiljö. Inga av dessa lägen bedöms heller 
ha samma attraktiva läge som Helmershus.  

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Liksom för riksintresset för friluftsliv bedöms en 
utbyggnad i satelliter medföra en delvis liknande 
utveckling som i planförslaget. Att exploatera strand-
nära lägen kommer att vara en attraktion även i 
jämförelsealternativet men eftersom satelliterna 

434



M
IL

JÖ
KO

N
SE

KV
EN

SB
ES

KR
IV

N
IN

G

10

främst är lokaliserade till andra delar av staden sker 
detta i mindre utsträckning än i planförslaget. Då 
exploateringsvolymen i de centrala delarna blir min-
dre bedöms skälen till att inskränka strandskyddet 
vara mindre. Bedömningen blir därför att nuvarande 
strandskydd kvarstår och ingen påverkan sker i jäm-
förelsealternativet.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Den spridda bebyggelsen i nollalternativet medför 
att det intresse som finns idag inom strandskyddat 
område fortgår och sannolikt ökar. Den samlade 
bebyggelsevolymen är liksom i jämförelsealternativet 
för liten för att kunna motivera några inskränkningar 
i strandskyddet, men risken för en successiv försäm-
ring av strandskyddets status är trolig. Bedömningen 
blir därför att strandskyddet påverkas måttligt nega-
tivt i nollalternativet. 

MILJÖKVALITETSNORMER

MKN, miljökvalitetsnorm för vatten
Kommunen får inte planera eller fatta några beslut 
som kan inverka negativt på den MKN som utpekade 
vattenförekomster har getts. Huvudsaklig recipient 
för dagvatten från Värnamo stad är Lagan och 
Vidöstern. Båda är bedömda vattenförekomster och 
båda har i nuvarande förvaltningscykel 2017-2021 
inte getts god ekologisk status. Vidöstern har getts 
en måttlig ekologisk status bland annat på grund av 
parametrarna fisk, växtplankton och bottenfauna. 
Dessa tyder på stigande näringsnivåer, övergöd-
ningsproblematik och försurning. Påverkanskällor 
är bland annat urban markanvändning, reningsverk, 
jordbruk och enskilda avlopp som alla ger en belast-

ning av näringsämnen som kan leda till övergödning. 
Lagan bedöms ha måttlig ekologisk status. Bedöm-
ningen baseras på att vattenförekomsten är påver-
kad av konnektivitetsförändringar och flödesföränd-
ringar som kan inverka negativt på vattenlevande 
organismer. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Lagans dragning genom Värnamo stad innebär i sig 
vissa konnektivitets- och flödesförändringar såsom 
broar, upprätning och stensättning. Dessa åtgärder 
är nödvändiga för stadens funktion och inget som 
går att åtgärda och kommunen ser därav ingen möj-
lighet att i dessa fall bidra till att uppnå MKN. Kom-
munen menar att i de centrala delarna är skadan 
redan gjord på vattendragets naturliga dragning och 
här kommer stadsutveckling och invånarnas tillgäng-
lighet till Lagan att prioriteras. Stadsutvecklingen och 
utvecklingen av Lagan kan betyda att fler broar och 
åtgärder för att öka tillgängligheten till vatten behö-
ver göras. Vid dessa åtgärder är det dock viktigt att 
beakta Lagans naturliga dragning och att påverkan 
blir så liten som möjligt.  I de södra och norra de-
larna av Lagan genom staden bedöms kommunens 
utvecklingstankar vara förenliga med MKN.

Gällande MKN i Vidöstern medför planförslaget att 
den urbana markanvändningen ökar vilket är en 
indikator på att MKN riskerar att inte uppnås. Det är 
därför viktigt i kommande planering att vara obser-
vant på MKN så att ingen negativ påverkan sker. 
Gällande påverkan från reningsverk och enskilda 
avlopp bedöms planförslaget medföra en positiv 
effekt då mer bebyggelse kommer att omfattas av 
VA-kollektivet. Jordbruksmarken inom planområdet 
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HALTKARTOR FÖR VÄRNAMO AVSEENDE ÅR 2018 
 

 
Figur 1. Beräknade halter av partiklar (PM10) som årsmedelvärden i Värnamo 2018. 
 
Rött: Överskrider miljökvalitetsnormen – kommunen måste normalt skyndsamt åtgärda så att 
normen klaras.  
Orange/Gult: Överskrider övre/nedre utvärderingströskel – ställer olika krav på kommunen att 
följa upp.  
Grönt (två nyanser): Halt under nedre utvärderingströskel – inga särskilda uppföljningskrav. 
Blått (två nyanser): Halt långt under utvärderingströsklarna – god luftkvalitet avseende detta 
ämne och haltmått. 
 

kommer att minska något med planförslaget vilket 
medför en något positiv effekt på MKN. 

Den samlade bedömningen är att MKN för Lagan 
bedöms inte påverkas av planförslaget. MKN för 
Vidöstern bedöms ge en måttligt positiv effekt om 
frågan beaktas i kommande planering. 

Beräknade halter av MKN, kvävedioxid (NO2) som årsmedel-
värden i Värnamo 2018. 
Rött: Överskrider MKN
Orange/gult: överskrider övre/nedre utvärderingströskel
Grönt (två nyanser): Halt under nedre utvärderingströskel
Blått (två nyanser) Halt långt under utvärderingströsklarna - god 
luftkvalitet avseende detta ämne och haltmått. 
SWECO 2019
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Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet är stadsutvecklingen utmed 
Lagan mindre viktig och det är mindre sannolikt att 
nya broar och andra åtgärder kommer till stånd som 
påverkar vattendraget. MKN för Lagan bedöms där-
för inte heller i jämförelsealternativet påverkas. För 
MKN Vidöstern sker en viss ökning av urban mar-
kanvändning, dock i betydligt mindre omfattning än 
i planförslaget. Jordbruksmark som påverkar Vidös-
terns vattenkvalitet bedöms i all väsentlig omfattning 
vara kvar. Sammantaget bedöms därför jämförel-
sealternativet medföra en oförändrad påverkan på 
MKN Vidöstern.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Utvecklingen av staden i nollalternativet är ur 
perspektivet MKN Lagan och MKN Vidöstern i allt 
väsentligt lika jämförelsealternativet. Varken MKN 
Lagan eller MKN Vidöstern bedöms påverkas i nolla-
lternativet. 

MKN, Miljökvalitetsnormer för luft
Luftkvalitén kan påverkas negativt av ett stort antal 
föroreningar som kan förekomma som gaser eller 
partiklar i luften. De vanligaste luftföroreningarna 
består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon 
samt svävande partiklar av olika storlek, ålder och 
sammansättning. Luftföroreningarna uppstår framför 
allt vid förbränning, exempelvis från fossildriva mo-
torfordon som även bidrar till ökad mängd luftburna 
partiklar från förslitning av bromsar, hjul och vägba-
nan.

Generellt är luftkvalitésituationen i Värnamo god. 
Fram till 2019 har regelbundna mätningar skett ut-
efter några centralt belägna gator. Dessa mätningar 
visar generellt för kvävedioxid, bensen och partiklar 
att halterna är låga och överstiger inte MKN. Samt-
liga uppmätta punkter har halter som är under eller 
långt under den nedre utvärderingströskeln. Idag är 
småskalig vedeldning och trafik den största orsaken 
till dålig luftkvalité i Värnamo stad. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget förespråkar framförallt att stadens ska 
utvecklas genom förtätning och omvandling. Utveck-
lingen kommer leda till att fler människor bor som 
bor på mindre yta, högre bebyggelse och närmre 
mellan byggnaderna. Utvecklingen riskerar att leda 
till trånga gaturum som i sin tur kan orsaka dålig 
luftgenomströmning och därmed höga förorenings-
halter i luften. Störst möjlighet att påverka luftkvalitén 
i positiv riktning bedömer kommunen är all planering 
och genomförande som bidrar till omställning mot 
ökad andel hållbara transporter. 

Eftersom dagens nivåer på luftföroreningar är så 
låga så bedöms risken för att MKN ska överskridas 
genom förtätningar i enlighet med planförslaget vara 
försumbara. Planförslaget ger förutsättningar för en 
omställning till mer hållbara transportslag vilket i sig 
kan leda till en minskning av vissa luftföroreningar. 
Planförslaget bedöms därför inte medföra några 
samlade konsekvenser för MKN luft.   

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet är bebyggelsen mer koncen-
trerad till vissa bebyggelsegrupper. Troligtvis kom-
mer dessa i stor utsträckning bestå av småhus och 
vara förhållandevis glesa. Några eventuella instäng-
ningseffekter som påverkar luftkvaliteten negativt 
bedöms därför inte uppstå. 

Den spridda strukturen medför sämre förutsättningar 
för hållbara transportslag och bidrar troligen till en 
ökning av privatbilism i staden. Även om tekniksskif-
tet till renare teknik i bilar, t.ex. större andel elbilar, 
sker i snabbare takt än idag kommer utsläppen av 
partiklar att öka med fler bilar. Detta leder till att jäm-
förelsealternativet bedöms medföra måttligt negativa 
konsekvenser på MKN luft.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Liksom i jämförelsealternativet sker utbyggnad mer 
spritt över staden och stor andel av tillkommande 
bebyggelse bedöms vara förhållandevis glest place-
rade småhus. Några eventuella instängningseffekter 
som påverkar luftkvaliteten negativt bedöms därför 
inte uppstå. 

Eftersom strukturen är utspridd över staden så be-
döms även nollalternativet leda till en ökad privatbi-
lism. Effekterna på MKN luft blir därför samma som i 
jämförelsealternativet och bedöms medföra måttligt 
negativa konsekvenser för MKN luft.  
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MILJÖMÅL
Det finns ett stort antal dokument, klimatmål och 
riktlinjer har på global, nationell och regional nivå 
som kommunen måste förhålla sig till i planeringen. 
För fördjupningen av översiktsplanen har följande 
bedömts vara relevanta: 

• Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 
Världens länder har antagit en agenda för 
hållbar utveckling; Agenda 2030. Den består 
av 17 mål som syftar till att avskaffa av extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, 
främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. 
Sverige ska enligt regeringen vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030. 

• Parisavtalet 
Avtalet, som trädde i kraft 2016 och ska börja 
gälla senast 2020 för alla världens länder, berör 
den globala temperaturökningen. Ökningen ska 
hållas långt under 2 grader, och helst stanna vid 
1,5 grader. 

• Sveriges miljömål 
Det svenska miljömålssystemet består av 16 
miljökvalitetsmål, exempelvis begränsad miljöpå-
verkan, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- 
och djurliv. Utöver miljökvalitetsmålen tillkommer 
även ett generationsmål; den omställning som 
behöver ske inom en generation för att det ska 
gå att uppnå målen. Generationsmålet är vägle-
dande för miljöarbetet på alla samhällsnivåer. 

• Av de 16 mål som formulerats som Sveriges 
miljömål beräknas endast två kunna uppnås till 
år 2020. Trots ett flertal program och dokument, 
exempelvis Landsbygdsprogrammet, Klimatklivet 

och Stadsmiljöavtalen är ansträngningen inte 
nog. Vi riskerar att förlora många arter eko-
system och naturtyper. Under 2017 beslutade 
riksdagen om nya klimatmål och en ny klimatlag. 
De åtgärder och styrmedel som nu är på plats i 
Sverige räcker inte för att nå riksdagens mål. De 
globala växthusutsläppen fortsätter att öka, trots 
att kraftfulla utsläppsminskningar i stället skulle 
behövas.  

• Region Jönköpings Läns mål 
Regionen arbetar med tydliga hållbarhetsmål. 
Jönköpings län har som mål att senast 2050 bli 
ett plusenergilän, vilket innebär att länet ska pro-
ducera mer förnybar energi än det förbrukar. Kli-
matrådet i Jönköpings län är i arbetet med att nå 
målet om att bli ett plusenergilän en samordnan-
de och pådrivande kraft. Fyra åtgärdsprogram 
har tagits fram av länsstyrelsen, som ansvarar 
för de regionala miljömålen. Dessa program är 
Vattnets miljömål, Hälsans miljömål, Minskad 
klimatpåverkan och Grön handlingsplan.

Utöver internationella, nationella och regionala mål 
är även hållbarhetsbegreppet centralt för arbetet 
med miljömål. Begreppet hållbarhet behandlar inte 
enbart ekologisk hållbarhet, utan även social och 
ekonomisk hållbarhet. För att Värnamo stad ska 
vara och förbli en hållbar stad krävs fokus på alla 
tre hållbarhetsaspekterna. Den ekologiska aspekten 
berör ekosystem och klimat. Vi måste hushålla med 
de resurser vi har och arbeta för att bevara ekosys-
tem och biologisk mångfald för framtida generatio-
ner. För att en stad ska vara socialt hållbar krävs 
att dess invånare har lika möjligheter och tillgång till 
service, arbete och utbildning – hårda värden – men 
även mjuka värden som jämställdhet, rättvisa och 

integration. Den ekonomiska aspekten handlar om 
hushållning med resurser, såväl som varsam och 
hållbar tillväxt.

Jord- och skogsbruksmark
För fördjupningen av översiktsplanen är hantering-
en av den stadsnära jord- och skogsbruksmarken 
relevant för miljömålen.  Jord- och skogbruksmarken 
i Värnamo stads omland har bland annat på grund 
av dess närhet till staden, förutom brukningsvärdet 
en rad andra värden kopplade till sig såsom land-
skaps-, natur-, kultur och rekreativa värden. Det finns 
höga naturvärden kopplat till jordbruksmark men då 
framförallt till betesmark. Betesmark har generellt en 
stor biodiversitet med många betydelsefulla biotoper 
såsom stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar. Dessa 
omfattas av det generella biotopskyddet. Jordbruk-
smarkens värde ur ett livsmedelsproduktionsper-
spektiv har på senare tid uppmärksammats och bety-
delsen tros även bli större i framtiden bland annat 
i och med de klimatförändringar som världen ställs 
inför. Även skogsbruksmarken spås ha en betydelse-
full roll i att tackla klimatförändringarna. 

I Värnamo stads omland finns några områden med 
jordbruksmark med sammanhängande arealer av 
mycket högt brukningsvärde. Det största jordbruk-
smarksområdet är Lagandalen-Mossleplatån och ner 
mot Helmershus. Därutöver finns ett antal mindre 
områden, bland annat utmed Vidösterns östra 
strand. Gemensamt för den mycket högt värderade 
jordbruksmarken är att arealerna är sammanhäng-
ande, att jordarten är sorterad och att fältstorleken 
är relativt stor. Jordbruksmark med bedömt högt 
brukningsvärde föreligger mer spritt men med viss 
koncentration i nära anslutning till stadens södra 
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delar samt i Torp, Hjälshammar och Alandsryd. I de 
tre sistnämnda jordbruksmarksområdena är fälten 
generellt något mindre och mer oregelbundna än de 
fält som föreligger strax söder om staden. 

I Värnamo stads omland finns den brukningsvärda 
skogsbruksmarken framförallt i de sydvästra delarna 
och söder om Bredasten. Det finns även skogsom-
råden öster om E4:an och nordost om staden men 
dessa områden utgör till större andel av skog som 
har låg produktivitet. Det rör sig framförallt om om-
råden med sumpskog och annan sankmark. Dessa 
områden kan i sin tur ha höga ekologiska värden. 
Skogsområden med särskilt höga rekreativa värden 
förekommer runt friluftslivsområden Borgen, utmed 
Lagan norr om stadsutbredningen, norr om Vitarörs 
verksamhetsområde och väster om Gröndalsleden 
samt runt Sörsjön.  

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

För att klara en omställning som bidrar till att de 
globala, nationella och regionala miljömålen kan 
uppnås krävs kraftfulla åtgärder, både på nationell 
och på global nivå. Flera frågor är nära länkade till 
varandra och som framgår ovan saknas idag styrme-
del på nationell nivå för att komma ner till tillräckliga 
nivåer. Översiktsplaneinstrumenten är ett av de 
viktigare styrmedel som kommunen har för att driva 
en utveckling som bidrar till omställning eftersom den 
fysiska planeringen och byggsektorn, tillsammans 
med trafiken har en stor påverkan på utsläpp av 
klimatgaser. En utgångspunkt för fördjupningen av 
översiktsplanen för Värnamo är också att det finns 
ett behov av omställning till hållbara trafikslag och 
förtätning för att bilberoendet ska minska.

Planförslagets utgångspunkt tar sig uttryck i en 
struktur där ny bebyggelse koncentreras till utveck-
lingsstråk som i stor utsträckning sammanfaller med 
de mobilitetsstråk där gång-, cykel- och kollektivtra-
fik samlas. Detta ger en kompakt struktur som ger 
bra förutsättningar för att minska bilberoendet och 
öka användningen av hållbara transportslag. Detta 
bedöms bidra till att klimatmålen kan uppnås. Det 
är dock först i genomförandefasen som de verkliga 
vinsterna för klimatet uppstår. Om till exempel inte 
gång- och cykelnätet byggs ut blir de positiva effek-
terna inte lika tydliga.  

I planförslaget tas jordbruksmark i anspråk för 
bebyggelse i begränsad omfattning, samtidigt som 
ställningstaganden för att skydda resterande mark 
finns. Det enskilt största jordbruksmarksområde 
som tas i anspråk i planförslaget är området för ny 
stadsdel mellan Kust-till-kustbanan och väg 27. En 
mindre del av jordbruksmarken utmed väg 27 avses 
sparas i området för att skapa distans mot vägen. I 
mindre omfattning tas jordbruksmark i anspråk vid 
Ekenhaga och Helmershus. Konsekvenserna i de två 
senare fallen är förutom att mark tas i anspråk att ny 
bebyggelse riskerar att inskränka möjligheterna att 
bruka intilliggande fält. Denna situation finns redan 
dock redan i dagsläget eftersom bostadsbebyggelse 
finns i relativt stor utsträckning redan i dagsläget. Att 
jordbruksmark försvinner är en lokalt påtaglig negativ 
effekt. Ställningstagandet om att undanta större de-
len av jordbruksmarken uppväger delvis den negati-
va effekten då detta ger tydligare förutsättningar för 
att kunna fortsätta att bruka marken. En översiktlig 
beräkning visar att det endast är några få procent 
av befintlig jordbruksmark som tas i anspråk vid en 
exploatering enligt planförslaget. Vid en avvägning 

av olika alternativ har vikten att exploatera en ny 
stadsdel vid stationsläget Rörstorp och möjlighe-
terna till en hållbar trafikstruktur fått väga tyngre än 
jordbruksmarken. I de två andra fallen har kombina-
tionen av möjligheten att förlänga utvecklingsstråken 
inom områdena tillsammans med det faktum att de 
redan idag har förhållandevis mycket bostadsbebyg-
gelse fått vara vägledande. Sammantaget bedöms 
planförslaget ge en måttligt negativ effekt på jord-
bruksmarken. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Den mer spridda bebyggelsestrukturen i jämförelse-
alternativet skapar inte förutsättningar för en omställ-
ning till mer hållbara transportslag annat än i liten 
utsträckning i de centrala delarna. Istället främjar för-
slaget privatbilism vilket inom planperioden bedöms 
medföra att utsläppen av klimatgaser inte minskar 
tillräckligt för att nå klimatmålen. Konsekvenserna 
för miljömålen i jämförelsealternativet bedöms därför 
vara negativa.

Även vad gäller jordbruksmark blir konsekvenserna 
negativa i jämförelsealternativet då flera av satel-
literna ligger inom jordbruksmark vilket leder till att 
fler jordbruksytor tas i anspråk. Samma effekt med 
inskränkta möjligheter att bruka kvarvarande jord-
bruksmark som vid Ekenhaga och Helmershus i 
planförslaget uppstår på fler platser och på större 
arealer eftersom förtätningen av stadskärnan uteblir. 
Eftersom andelen brukningsvärd jordbruksmark 
därmed minskar inom planområdet bedöms jämförel-
sealternativet ge negativa konsekvenser för jordbruk-
smarken. 
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Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Nollalternativet är i allt väsentligt lika jämförelseal-
ternativet gällande miljömålen och bedöms därmed 
medföra negativa konsekvenser.

Gällande jordbruksmark är nollalternativet inte lika 
tydligt negativt som jämförelsealternativet då visser-
ligen nyetableringar av bostäder kan ske på, eller i 
nära anslutning till, jordbruksmark men inte i samma 
omfattning som jämförelsealternativet. Avsaknaden 
av ett ställningstagande kring jordbruksmark skapar 
dock osäkerhet kring brukningsbarheten. Sammanta-
get bedöms därför nollalternativet ge måttligt negati-
va konsekvenser för jordbruksmarken. 

KLIMAT
Klimatet förväntas i framtiden blir torrare och var-
mare på sommaren och mildare och regnigare på 
vintern i södra delen av Sverige. Med en ökad med-
eltemperatur förväntas kraftiga regn bli mer frekvent 
återkommande och risken för att extrema vädersitua-
tioner ska uppstå öka. För att hantera detta behöver 
kommunen arbeta med en planering som tar höjd för 
ett alltmer föränderligt klimat. För fördjupningen av 
översiktsplanen bedöms främst stigande vattennivå-
er på grund av antingen översvämning eller skyfall, 
eller en kombination av båda, och värmeböljor vara 
de viktigaste frågorna att beakta. 

Som underlag för arbetet med klimat finns både 
översvämnings- och stablilitetskarteringar över 
tätorten som tagits fram av MSB, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap. Det pågår också ett 
arbete med skyfallshantering som beräknas vara 
klart till granskningshandlingen av fördjupningen av 
översiktsplanen. I och med att Lagan rinner genom 

staden utgör främst hanteringen av vatten i och kring 
Lagan den största faktorn, dels för att Lagandalen är 
den naturliga lågpunkten i staden med några få un-
dantag, dels för att Lagans lutning genom tätorten är 
låg så risken för höga flöden är påtaglig. Detta gäller 
både vid översvämning och skyfall. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget har en rad ställningstaganden gällande 
översvämning, skyfall, ras, erosion och skred samt 
värmeböljor. I områden som hotas av 100-års flöden 
bör det i princip inte tillkomma någon bebyggelse 
förutom enkla komplementbyggnader om inte åtgär-
der görs. I områden som hotas av 200-års flöden 
kan viss byggnation uppföras enligt planförslaget, 
som byggnader av mer robust konstruktion samt 
enstaka villor och fritidshus. Bostadsområden med 
flerbostadshus eller kontor samt mindre industrier 
med obetydlig eller liten miljöpåverkan ska kunna 
uppföras om de lokaliseras så att möjligheter finns 
för kommunen att uppföra invallningar etc. Nedre 
våningsplan bör utföras så att de tål viss översväm-
ning. Riskobjekt och samhällsfunktioner av betydan-
de vikt bör lokaliseras i områden som inte hotas av 
så kallat beräknat högsta flöde (BHF). Det kan vara 
offentliga byggnader som till exempel sjukhus, vård-
hem, skolor, infrastruktur av stor betydelse såsom 
riksvägar och andra vägar utan reella förbifartsmöj-
ligheter, järnväg, VA/avfallsanläggningar, el-/telean-
läggningar samt industrier med stor miljöpåverkan 
eller andra industriområden. Befintlig bebyggelse ska 
skyddas vid händelse av skyfall genom att på allmän 
plats begränsa störningar och skador där det är möj-
ligt. Perioder med värmebölja beaktas och åtgärder 
vidtas för att lindra de negativa hälsoeffekterna.

De ställningstaganden gällande klimat som planför-
slaget innehåller bedöms vara relevanta för frågan 
och medverka till en planering för ett mer robust 
samhälle. Den förtätade bebyggelsestrukturen 
riskerar att påverka klimatanpassningen negativt 
med fler hårdgjorda ytor vilket leder till snabbare 
rinnvägar och mindre möjligheter till infiltration. 
Samtidigt så ger det utvecklade stråktänket möjlighet 
till parker och grönstråk på rätt platser för att dämpa 
värmeinstrålning och möjlighet att gestalta till ex-
empel rinnvägar på ett bra sätt. För att uppväga de 
eventuellt negativa effekterna av förtätningen är det 
mycket viktigt att de ställningstaganden som finns 
i planen genomförs. Då förslaget är känsligt för att 
ställningstagande genomförs bedöms de samlade 
konsekvenserna ur klimathanteringssynpunkt vara 
måttligt negativa.

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Vid en utbyggnad enligt jämförelsealternativet förut-
sätts samma ställningstagande gällande klimat fin-
nas som för planförslaget. Detta ger då bra redskap 
i planeringen för klimatarbetet samtidigt som den 
mer utspridda strukturen ger bra möjligheter för att 
hantera rinnvägar och infiltrationer. De ökade inves-
teringarna i grönstruktur som bedöms vara möjliga i 
planförslaget sker dock inte. Sammanvägt bedöms 
dock jämförelsealternativet medföra måttligt positiva 
konsekvenser för klimathanteringen. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

I nollalternativet är det osäkert vilka ställningstagan-
den kring klimat som kommer tillstånd som riktlinjer 
förutom gällande fördjupning av översiktsplan. Som 
referens antas därför att hälften av planförslagets 
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ställningstaganden kommer till stånd genom an-
dra styrdokument. Trots detta bedöms vissa ytor 
förtätas och tätortsutbredningen öka mer vilket ger 
sämre förutsättningar för att genomföra investering-
ar i grönstråk och andra klimathanteringsåtgärder. 
Den hårdgjorda ytan bedöms öka i viss utsträckning 
vilket liksom i planförslaget minskar möjligheterna till 
infiltration och hantering av rinnvägar. Sammantaget 
bedöms därför nollalternativet medföra negativa kon-
sekvenser ur klimatsynpunkt, främst för att antalet 
ställningstaganden gällande klimat blir färre. 

HÄLSA OCH SÄKERHET
För att säkerställa en god livsmiljö i Värnamo stad så 
behövs riskfaktorer tas hänsyn till vid planering och 
exploatering i staden.  Trafikbuller och luft- och mark-
föroreningar är några för Värnamo stads utveckling 
stora hälso- och säkerhetsfrågor.

Buller
Buller är den miljöstörning som berör flest människor 
i Sverige, inte minst i Värnamo där stora vägar som 
E4 och väg 27 möts och där Kust-till kustbanan 
passerar. Buller är oönskat ljud som vi människor 
blir störda av. Buller är en stark bidragande orsak 
till ohälsa, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och 
sömnproblem.

Trafikbuller i planeringen regleras genom en förord-
ning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Av denna 
framgår att buller från spårtrafik och vägar inte bör 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bo-
stadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudni-
vå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
Därutöver finns vissa undantag och restriktioner för 
små lägenheter och vid ombyggnad. 

Utdrag ur trafikbullerberäkning för Värnamo 2006. Gröna områden har bullernivåer under 45 dBA. Gula områden 45-55 dBA, orange 55-60 
dBA och röda områden över 60 dBA.  
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Vägtrafikbuller i Värnamo modellerades 2006 och 
tågbuller 2007. Av dessa framgår att bullernivåerna 
för vägtrafik övergår 60 dBA förutom utmed E4:an 
och väg 27 utmed de större infartsvägarna och cen-
trala gator som Lagastigen, Jönköpingsvägen och 
Växjövägen/Storgatan. Tågbullernivåer över 60 dBA 
överskrids omkring 30 m från spårkant när ljudet kan 
spridas ohindrat. En sammanlagd modell över både 
vägtrafik- och tågbuller saknas.  
 
Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslagets två huvudsakliga stadsbyggnadsprin-
ciper är att utveckla staden innanför nuvarande 
tätortsutbredning och att uppnå en mer blandad 
bebyggelse. Förtätning och omvandling kommer 
innebära fler människor och ökade transporter på 
en mindre yta. En ökad andel blandad bebyggel-
se kommer också leda till fler transporter även på 
mindre vägar och gator. Genom förtätning kommer 
också bebyggelsen i stort vara tätare och skydda 
intilliggande bebyggelse mot buller. Befintlig bebyg-
gelse kan därmed få en förbättrad ljudmiljö. Princi-
pen om att utveckla bebyggelsen i utvecklings- och 
mobilitetsstråk ger en balanserande effekt som i viss 
utsträckning kan minska behovet av bullrande trans-
porter. En lyckad omställning till hållbara transporter 
kommer vara avgörande men buller kommer trots 
det vara en viktig faktor att beakta.

Ett rimligt antagande är att bebyggelseutvecklingen 
föregår omställningen till mer hållbara transporter. 
Förändringar av till exempel kollektivtrafiken är en 
långsam process som kan ta flera år att förverkliga. 
Bedömningen är därför att planförslaget medför 
måttligt negativa konsekvenser ur bullersynpunkt 

inom planperioden. Förslaget ger dock förutsättning-
ar för att nå en bättre ljudmiljö på längre sikt. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet sker bebyggelseutvecklingen 
mer spritt och koncentrerat till bebyggelsegrupper 
i periferin av planområdet. Detta leder sannolikt till 
ökade persontransporter och skapar mindre förut-
sättningar för en omställning till hållbara transporter. 
De samlade bullernivåerna i staden bedöms därför 
att öka, både inom planperioden och på sikt. De ny-
tillkommande bostäderna bedöms få goda ljudmiljöer 
i och med att de är perifert placerade samtidigt som 
befintliga bostäder får en generellt sämre ljudmiljö. 
Den samlade bedömningen blir därför att även nollal-
ternativet leder till måttligt negativa konsekvenser för 
den samlade bullersituationen.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Ljudmiljön i nollalternativet är svårbedömd då till-
kommande bebyggelse kommer att vara spridd över 
planområdet. Det är dock rimligt att anta att det i 
stort sett uppstår samma situation som i jämförelse-
alternativet då den spridda bebyggelsen bör leda till 
fler persontransporter. Även nollalternativet bedöms 
därför medföra måttligt negativa konsekvenser. 

Förorenad mark
Markföroreningar som bedöms utgöra en risk ur 
miljö- eller hälsosynpunkt finns kartlagda. Det rör sig 
bland annat om föroreningar som riskerar att föro-
rena vattenförekomster och särskilt stadens vatten-
täkter, föroreningar lokaliserade i närhet till befintlig 
bostadsbebyggelse eller föroreningar som är loka-
liserad inom ett område som riskerar att översväm-

mas vid höga flöden eller vid skyfall. 

Kommunen har ett riskobjektsregister över riskklas-
sade marföroreningar. Riskklassning går från ett till 
fyra utifrån hur stor risk föroreningssituation innebär 
för människa och miljö. 
• Riskklass 1 - mycket stor risk
• Riskklass 2 - stor
• Riskklass 3 - måttlig
• Riskklass 4 - liten  

Kommunen arbetar utifrån en nationell arbetsmetod; 
MIFO-metodiken, som resulterar i den ovan beskriv-
na riskklassningen. Klassningen ligger sedan till 
grund för arbetet med att prioritera förorenade områ-
den. Det är framförallt objekt/områden med riskklass 
1 och 2 som utreds vidare med undersökningar och 
vid behov efterbehandling. I Värnamo finns endast 
en plats som har getts riskklass 1 och det är kv. Sar-
ven. Markföroreningar som har klassats i riskklass 
två finns på flera platser i staden. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget föreslår bebyggelse på några platser 
som är inventerade som riskobjekt, riskklass 2:
• Silkesvägens norra delar, 
• Centralt bland annat kv. Tre liljor, kv. Pelikanen, 

kv. Snickaren 
• I området kring Gummifabriken 
• Utmed Expovägen södra delar. 

Det finns några områden i staden som har en relativt 
hög koncentrations av oklassade markföroreningar 
som också kan bli aktuella för bebyggelse:
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• Fastigheter utmed Nydalavägen, 
• Mellan Nydalavägen och Malmstensvägen 
• Strax söder om Växjö-rondellen på kv. Linden 

och Tallen 

Planförslaget anger att riskområden för markförore-
ningar som berörs av utvecklingsförslag ska förutom 
behandling som riskobjekt ut miljö- och hälsosyn-
punkt också ska vara grund för prioritering av vidare 
utredning och behov av sanering. 

De aktuella platserna omfattar förhållandevis stora 
områden av staden och det är ur markförorenings-
synpunkt positivt att öka kunskapsnivån om område-
na. I de fall där sanering blir aktuellt kommer även 
detta medföra positiva effekter på mark- och vatten-
miljön inom planområdet.  I samband med sanering 
uppstår dock momentana risker både för personal 
och miljön som det är viktigt att beakta i arbetet. 
Den samlade bedömningen är dock att planförslaget 
medför positiva konsekvenser då markföroreningar 
åtgärdas. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Eftersom jämförelsealternativet endast medför 
mindre förtätningar saknas incitament att åtgärda 
flertalet av de kända markföroreningarna. Eftersom 
flertalet byggprojekt också kan förutsättas vara 
mindre omfattande så kan även de ekonomiska 
förutsättningarna för att genomföra saneringar vara 
begränsade, vilket tillsammans leder till att kända 
markföroreningar i stor utsträckning inte kommer att 
åtgärdas. Konsekvenserna för den förorenade mar-
ken bedöms därmed vara oförändrad.   

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Efterfrågan på byggbar mark och de ekonomiska 
drivkrafterna bedöms vara i stort sett lika mellan jäm-
förelsealternativet. Konsekvenserna för den förore-
nade marken bedöms därför också vara lika, det vill 
säga oförändrad. 

Miljöfarlig verksamhet
Grundläggande för miljöfarliga verksamheter är att 
de styrs av miljöbalken och tillhörande förordningar 
samt föreskrifter. Några verksamheter kräver tillstånd 
eller anmälan på grund av dess omfattning och 
omgivningspåverkan. Beroende på verksamhetsslag 
och storlek så delas de tillståndspliktiga verksam-
heterna upp i A-B och C anläggningar Inom FÖP:ns 
planområde finns idag ingen A-klassad verksamhet 
men 12 verksamheter med klassningen B-verk-
samhet. Det rör sig framförallt av större, plast och 
gummi-industri, verkstadsindustri, ytbehandling och 
avfallshantering. 

Det finns betydligt fler (cirka 70) verksamheter som 
klassas som C-verksamheter inom planområdet. 
Lantbruk, fordonstvätt/drivmedelsstation, viss plast- 
och verkstadsindustri finns bland de C-klassade 
verksamheterna. Utöver dessa anläggningar finns 
även U-anläggningar vars verksamhet ger upphov 
till så liten miljöpåverkan att den inte kräver tillstånd 
eller anmälan. 

Miljöfarliga verksamheter som kan innebära bety-
dande omgivningsstörning (A och B-klass) och som 
genererar tunga, och farliga transporter ska placeras 
i särskilt utpekade verksamhetsområden med god 
koppling till vägnätet för farligt gods.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget anger vilka industriområden som 
föreslås för nyetablering av olika miljöfarliga verk-
samheter. A- och B-etableringar föreslås till Södra 
Bredastens industriområde, Hornaryds industriom-
råde söder om väg 27 och Sörsjöns industriområde. 
De mer västliga delarna av det senare föreslås som 
prioriterad lokalisering för eventuella A-klassade 
verksamheter. Mindre störande verksamheter B-C 
föreslås etableras till Vitarör industriområde, norra 
delarna av Bredastensindustriområde och Marga-
retelund industriområde. Det senare ligger inom 
vattenskyddsområdet för vattentäkten vid Ljusseveka 
vilket medför restriktioner. 

Befintliga B- och C-anläggningar finns med några 
undantag belägna inom befintliga eller föreslagna 
verksamhetsområden i planförslaget. För verksam-
heter som är förenliga med bostadsändamål ska 
kommunen verka för att befintliga blir kvar och att 
nya verksamheter etableras framförallt till stadens 
utvecklingsstråk och till strategiska noder.

De verksamheter som kan medföra störst stör-
ning för omgivningen är i huvudsak lokaliserade till 
utpekade industriområden och de eventuella till-
kommande verksamheterna föreslås samlokaliseras 
till dessa platser. Planförslaget medför därför små 
konsekvenser för möjligheterna att driva och etablera 
miljöfarliga verksamheter i staden. Genom att sträva 
efter samlokalisering i så stor grad som möjligt mini-
meras risker för boende i staden som är förknippade 
med verksamheterna. Planförslaget bedöms därför 
medföra en måttligt positiv effekt gällande miljöfarlig 
verksamhet då riskerna minimeras i den mån det är 
praktiskt möjligt.
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Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet förutsätts att nyetablering-
ar av miljöfarliga verksamheter samlokaliseras till 
utpekade på industriområden på samma sätt som i 
planförslaget. Den begränsning av omgivningsstör-
ning och risker för boende som sker i planförslaget 
sker då även i jämförelsealternativet. Därmed be-
döms även jämförelsealternativet medföra en måttligt 
positiv effekt gällande miljöfarliga verksamheter. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

I gällande fördjupning av översiktsplan saknas 
ställningstaganden eller riktlinjer gällande miljöfarliga 
verksamheter vilket innebär att de i princip kan lokali-
seras var som helst inom utpekade industriområden. 
Detta medför att kommunen har små medel att styra 
lokaliseringen inom den fysiska planeringen och 
risken för att omgivningsstörande verksamheter loka-
liseras olämpligt med hänsyn till bostäder får anses 
vara större än i planförslaget, trots tillståndsprövning-
en enligt miljöbalken. Risken för att boende utsätts 
för störningar är därmed också större. Detta medför 
att nollalternativet bedöms medföra negativa konse-
kvenser gällande miljöfarlig verksamhet. 

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen och 
föremål som har så farliga egenskaper att de kan 
orsaka skador på människor, miljö och egendom om 
de inte hanteras rätt vid transport. En olycka med 
farligt gods kan orsaka explosion, brand eller utsläpp 
av giftiga och frätande kemikalier. Värnamo stad be-

döms framförallt beröras av transporter med bensin 
och olja men även andra farliga ämnen och gaser. 
Vissa vägar och järnvägar har från nationellt håll 
beslutats ha sådana egenskaper ur trafiksäker-
hetssynpunkt att de anses lämpliga för transport 
av farligt gods. Värnamo stad är berörd av följande 
farligt-godsleder; kust- till kustbanan, till viss del 
Nässjö-Halmstad järnvägen (HNJ-banan), motorväg 
E4, väg 127 och väg 27. I kommunens översiktsplan, 
Mitt Värnamo 2035 omnämns Gröndalsleden och 
Ljussevekaleden som potentiella sekundära farligt 
godsstråk. 

Idag sker transporter av farligt gods på vägnätet i 
Värnamo stad. Det är inte tillåtet med genomfartstra-
fik av farligt gods men transporter får ske till mål-
punkter inom staden. Det bästa sättet är således att 
utlokalisera de verksamheter som genererar i farligt 
godstransporter på de lokala vägnäten till lokalise-
ringar invid lämpade väger. 

Vid planering av bebyggelse gäller generellt att inom 
150 meter från led med farligt gods ska en riskanalys 
göras. Värnamo tillämpar ofta den så kallade Hal-
landsmodellen som tagits fram av Länsstyrelsen i 
Hallands län som en förenklad modell för att bedöma 
vilken typ av bebyggelse som kan tillåtas inom vilka 
avstånd från vissa transportleder. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

I planförslaget föreslås förtätning på ett antal platser 
i närheten av transportvägar för farligt gods, främst i 
anslutning till kust-till kustbanan. Utveckling föreslås 
bland annat utmed Bangårdsgatan då rangerings-

verksamheten utlokaliseras och antalet spår mins-
kas. Även i anslutning till Rörstorpsstationen föreslås 
stadsutveckling. För att minimera barriäreffekt och 
utnyttja redan ianspråktagen mark så effektivt som 
möjligt är det önskvärt att undvika breda skyddszo-
ner i dessa lägen. Av planförslaget framgår att frågan 
kommer utredas vidare i kommande planering. 
Förtätning av stadsbebyggelse utmed järnvägar och 
farligt gods-leder är idag vanligt förekommande på 
olika platser i landet och det har utvecklats metoder 
för att hantera de risker som är förknippade med så-
dan utveckling. Bland annat i Växjö sker en kraftfull 
stadsutveckling i direkt närhet till stationsområdet. 
Under förutsättning att adekvata riskutredningar ut-
förs och lämpliga skyddsåtgärder genomförs bedöms 
därför en utveckling enligt planförslaget inte medföra 
några konsekvenser för möjligheten att transportera 
farligt gods på de utpekade lederna. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet sker endast en begränsad 
förtätning. De i planförslaget aktuella förtätningarna 
vid stationsområdet och Rörstorpstationen antas inte 
bli aktuella då de är alltför omfattande och resurs-
krävande omvandlingar för att kunna motiveras i den 
föreslagna bebyggelsestrukturen. Jämförelsealterna-
tivet bedöms därför inte medföra några konsekven-
ser för möjligheterna till transport av farligt gods. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Nollalternativet är i allt väsentligt lika jämförelsealter-
nativet i fråga om farligt gods. Inte heller i nollalterna-
tivet bedöms några konsekvenser för möjligheterna 
till transport av farligt gods. 
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Djurhållning
Djurhållning i allmänhet medför olika typer av på-
verkan på omgivningen. Ofta blir påverkan större ju 
fler djur som finns inom ett område. De mest typis-
ka störningarna, är lukt, flugbildning, höga ljud och 
skarpt ljus vid ridbanor några exempel. I fråga om 
hästar tillkommer en befarad hälsorisk; risken för 
spridning av allergen. Hästhållning sker, i motsats 
till annan djurhållning, inte längre traditionellt på 
landsbygden, utan i allt större utsträckning i eller i 
närheten av tätorter vilket även är fallet för Värnamo 
stad med omland.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Inom planområdet finns två mellanstora gårdar i 
Mossle utmed vägen till Åminne. I Nederby och i 
Hjälshammar finns två större verksamheter med 
köttdjur vars verksamheter har stor betydelse för det 
öppna landskapet och därav ska beaktas i planering-
en. Byarna Torp, Hjälshammar och Alandsryd som 
är beläget i ett attraktivt, småskaligt kulturlandskap 
som upprätthålls i stor grad tack vara betande djur. 
För dessa byar är det därmed eftersträvansvärt att 
all utveckling och komplettering av bebyggelse ska 
vara förenligt och stödja fortsatt djurhållning. Det 
förekommer ett flertal mindre hästgårdar i stadens 
omland med en viss koncentration till de ovan nämn-
da byarna.

Vid Sörsjön finns Sörsjö ridskola som har en stor 
betydelse för stadens utbud av fritid och rekreation 
och det är därav viktigt att anläggningen fortsatta 
drift och utvecklingspotential värnas i den vidare 
planeringen. 

Planförslaget tar hänsyn till de ovan nämnda verk-

samheterna och i markanvändningskartan reserve-
ras omgivande mark utanför den faktiska tätortsut-
bredningen för bland annat jordbruk och natur. Detta 
gör att verksamheterna kan som är viktiga för staden 
kan fortgå vilket är positivt trots att en förtätning av 
staden tar mer mark i anspråk. Planförslaget bedöms 
därför medföra måttligt positiva konsekvenser för 
djurhållningen.  

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Jämförelsealternativet medför att bebyggelseutveck-
lingen koncentreras till satelliter där verksamheter 
som omfattar småskalig djurhållning kan utvecklas. 
Om planering för djurhållning tas med som en förut-
sättning för efterföljande planering finns möjligheter 
att placera bebyggelse så att risker för störningar 
minimeras. Mot bakgrund av detta bedöms jämfö-
relsealternativet medföra positiva konsekvenser för 
djurhållningen. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

I nollalternativet sker en spridd bebyggelse samtidigt 
som inga särskilda förhållningssätt till djurhållning 
finns i dagens fördjupning av översiktsplanen. Ris-
ken finns att enstaka bebyggelse i viss utsträckning 
placeras så att pågående djurhållning kommer att 
inskränkas på grund av möjliga störningar.  Nollal-
ternativet bedöms därför medföra måttligt negativa 
konsekvenser för djurhållningen. 

Radon
Radongas finns naturligt i vissa grundvatten, jordla-
ger och berggrund och om radongas kan tränga in i 
en bostad så utgör den en risk för människors hälsa.  
Det finns ett nationellt miljömål om att alla bostäder 
ska ha en radonhalt som understiger 200Bq/m3 se-

nast 2020. Stora delar av Värnamo stad är belägen 
på områden som SGU har bedömt ha särskilt hög 
radonrisk. På båda sidor av Lagan finns högriskom-
råden, i stadens västra stadsdelar är det framför allt 
för de norra delarna bebyggelsen utmed järnvägen 
som föreligger inom riskområde. Söderut är även 
Egnahemsområdet, Doktorn, bebyggelse utmed Sil-
kesvägen och delar av Hornaryd och sjukhusområ-
det berörda. I stadens östra stadsdelar är det framför 
allt ett område som berör Vråen-Rörstorp-Högalund 
och västra delarna av Bredasten som ligger inom 
högriskområde. I stadens omland förekommer det 
inga högriskområden för radon.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Ny bebyggelse kommer i planförslaget att placeras 
inom högriskområden för radon. Genom att ra-
donsäkra konstruktioner är det möjligt att hantera 
riskerna med för höga radonhalter i inomhusluften. 
Eftersom i princip all föreslagen kommer att ske inom 
högriskområden kommer också en stor del av den 
kommande befolkningen att vara bosatt på riskområ-
den. Den samlade bedömningen är dock att riskerna 
för negativa konsekvenser vara mycket liten.
 
Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter

I jämförelsealternativet sker en större del av bebyg-
gelseutvecklingen i stadens omland där inga högrisk-
områden finns. Inga konsekvenser bedöms därför 
uppstå gällande radon.

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Gällande riskerna förknippade med radon bedöms 
inte heller nollalternativet medföra några negativa 
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konsekvenser. Bebyggelse förekommer visserligen 
inom högriskområden men liksom i planförslaget 
bedöms detta vara hanterbart samtidigt som en viss 
del av bebyggelsen kommer att tillkomma i områden 
där ingen risk finns. 

KULTURMILJÖ
Kulturmiljöer och kulturarv utgör en viktig resurs 
i vårt samhälle. Den visar på en kontinuitet och 
ger en känsla av tillhörighet och samband för alla 
människor. Det ger värdefulla perspektiv och förstå-
else för samhällsutvecklingen och är även en viktig 
resurs för stads- och bebyggelseutveckling, rekrea-
tion, friluftsliv, turism- och besöksnäring.

Kulturmiljöerna i Värnamo stad med omland har en 
stor spännvidd, belägen i en gammal kulturbygd som 
är rik på fornlämningar och kulturhistoriska lämning-
ar. De äldsta spåren utgörs av boplatser och gravar 
från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. På 
landsbygden finns även välbevarade äldre strukturer 
av byar, byggnader och vägar med rötter i det äldre 
agrara kulturlandskapet. Här finns ett välbevarat 
kulturlandskap med hagmark och odlingsmark samt 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer och 
kommunikationsleder. Inom tätortsutbredningen 
visas kontinuiteten i stadsbilden genom bevarade 
byggnader och bebyggelsemiljöer från 1800-talets 
handels- och järnvägsorter, tingsplatser och socken-
centra. Här finns även ett kulturarv med byggnader 
och kvarter i modernism och funktionalistisk stil med 
en hög kulturhistorisk och arkitektonisk kvalitet.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

I planförslaget listas både sammanhängande kultur-
miljöer och kvarter såväl som enskilda byggnader 
med höga kulturvärden. Värderingen baseras på en 
inventering som genomförts för över planområdet 
under hösten/vintern 2019-2020 där bebyggelse har 
graderats från Byggnadsminnen, särskilt värdefull 
bebyggelse, värdefull bebyggelse och övrig bebyg-
gelse. Av planförslaget framgår att det är viktigt att 
skydda, vårda, informera och stärka tillgängligheten 
till våra kulturmiljöer, så att nutida och kommande 
generationer kan förstå och uppleva det historiska 
kulturarvet. Därmed har vi ett gemensamt ansvar för 
kulturmiljön, att bevara och informera till kommande 
generationer. Därtill finns för vissa kvarter riktlinjer 
för vilken hänsyn som bör tas vid eventuell förtätning 
eller annan byggnation. För områden med bystruk-
tur bör hänsyn tas till den äldre vägsträckningen i 
respektive område, samt äldre bebyggelse, hagmark 
och odlingsmark med fornlämningar, gravfält samt 
övriga kulturhistoriska lämningar såsom stenmurar 
och odlingsrösen. I flera av stadens ytterområden 
är förekomsten av fornlämningar och övriga kultur-
historiska lämningar inte helt utredd. Vid eventuell 
exploatering bör därmed en inventering genomföras. 

Vidare framgår att i Värnamo stad med omland finns 
ett rikt antal kulturlämningar från olika tidsperioder. 
Fornlämningar, som gravfält, boplatser och milstenar 
samt övriga kulthistoriska lämningar som husgrun-
der, stenmurar och odlingsrösen. Fornminnen finns i 
hög koncentration framförallt i de nordvästra delarna. 

Inventeringen och karteringen av värdefulla kultur-
miljöer och fornminnen är ett bra kunskapsunderlag 

som ger en bra bild över vilka värden som finns i 
staden. De ställningstaganden som finns gör att 
kompletteringar kan ske utan att kulturvärdena 
påverkas negativt. Den förtätning som planförslaget 
innebär medför sannolikt att vissa enskilda byggna-
der och miljöer kommer att påverkas genom rivning 
eller förändrad omgivning. Liksom i flera andra frågor 
beror påverkan på hur stor hänsyn tas till de ställ-
ningstaganden som finns i fördjupningen av över-
siktsplanen. Eftersom en stor del av tillkommande 
bebyggelse kommer att ske genom förtätning görs 
dock antagandet att vissa värdefulla byggnader 
kommer att försvinna och vissa miljöer kommer att 
förvanskas. Samtidigt görs dock bedömningen att 
kulturmiljön som helhet i staden inte påverkas mer 
än lokalt. Sammantaget görs därför bedömningen att 
planförslaget medför måttligt negativa konsekvenser 
för kulturmiljön. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter

I jämförelsealternativet sker en större del av bebyg-
gelseutvecklingen i stadens omland i kombination 
med viss förtätning. För kulturmiljön bedöms detta 
medföra delas att risken för förvanskning eller rivning 
är i centrala staden är mindre än i planförslaget, 
dels att risken för förvanskning eller borttagande av 
kulturmiljöer och fornminnen i stadens periferi ökar. 
Bedömningen är att den samlade effekten även i 
jämförelsealternativet därför blir måttligt negativ, men 
andra miljöer och objekt än i planförslaget riskerar 
att försvinna. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Bebyggelseutvecklingen i nollalternativet bedöms 
vara förhållandevis likt jämförelsealternativet ur 
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kulturmiljösynpunkt. Även i nollalternativet är det inte 
samma kulturmiljöer som i planförslaget eller jämfö-
relsealternativet som riskerar att försvinna. Även om 
vissa ställningstaganden gällande kulturmiljön gäller 
även utan ny fördjupning av översiktsplan finns en 
större risk för att förtätningsprojekt behandlas som 
enskilda frågor och den samlade bilden över effek-
ten för hela staden uteblir. Detta medför att gällande 
kulturmiljön görs bedömningen att nollalternativet 
medför negativa konsekvenser. 
 

TEMATISKA KONSEKVENSER

Blandad stad
Med blandad stad avses en stad som har många 
olika typer av värden och kvaliteter. Fördjupningen 
av översiktsplanen eftersträvar en blandning av funk-
tioner och bostadstyper och verksamheter. Målet är 
stadsrum med en blandning av människor och varia-
tion i den byggda miljön. I planförslaget tar sig detta 
uttryck genom att komplettering av bebyggelsen i 
första hand föreslås i utpekade stråk där en större 
variation av både bostäder och målpunkter eftersträ-
vas där bebyggelsen idag är homogen. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

En utbyggnad enligt planförslaget ger flera positi-
va effekter utifrån aspekten blandad stad. En mer 
varierad bebyggelsestruktur skapar möjlighet för fler 
bostäder för flera olika grupper och i förlängning-
en till en mer blandad befolkning. Avstånd mellan 
bostad och målpunkter blir i flera fall kortare och 
stadsstrukturen blir effektiv ur kommunikationssyn-
punkt. En större befolkning samlad i stråk ger också 

bättre underlag för verksamheter i gatuplan och ett 
aktivt gatuliv. Den upplevda tryggheten ökar då fler 
lever och vistas i och utmed stråken, i synnerhet i de 
centrala delarna. En mer varierad boendestruktur är 
också positivt ur integrationssynpunkt. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

En utbyggnad enligt jämförelsealternativ 1 – utbygg-
nad i satelliter – ger i stor utsträckning en förstärk-
ning av befintlig boendestruktur och innebär ungefär 
samma sammansättning av boendeformer som 
idag med en tydlig tyngdpunkt på villabebyggelse i 
stadens utkanter. Negativa konsekvenser kan uppstå 
i och med att avstånden mellan bostad och mål-
punkter ökar i och med att bebyggelsestrukturen är 
mer uppdelad efter funktion och därmed ökar också 
transportarbetet. Eftersom avstånden mellan mål-
punkter i större utsträckning än i planförslaget och 
nollalternativet tenderar att överstiga 5 km riskerar 
bilberoendet att öka och konkurrera ut både kollektiv-
trafik och gång- och cykeltrafik på vissa sträckor. Mer 
externa handelslägen blir mer attraktiva då de är mer 
tillgängliga ur bilsynpunkt vilket på sikt kan utarma 
centrum. Ur trygghetssynpunkt blir konsekvenserna 
olika för olika delar av staden. I de enskilda bostads-
områdena ökar troligen den sociala kontrollen med-
an det i centrum och i arbetsområden blir mer otryggt 
under delar av dygnet. Eftersom alternativet medför 
en relativt ensidig typ av ny bostadsbebyggelse finns 
risk för att segregation mellan gruppen och områden 
uppstår som tydligt negativ konsekvens. Det är å an-
dra sidan möjligt att utveckla olika typer av livsstils-
boenden med närhet till natur och friluftsliv. Ytterliga-
re en tydligt negativ konsekvens av alternativet är att 
jordbruksmark tas i anspråk i större utsträckning än i 
de två andra alternativen. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Nollalternativet har stora likheter med jämförelseal-
ternativ 1 och ger i stor utsträckning en förstärkning 
av befintlig boendestruktur och innebär ungefär 
samma sammansättning av boendeformer som 
idag med en tydlig tyngdpunkt på villabebyggelse i 
stadens utkanter. Negativa konsekvenser kan uppstå 
i och med att avstånden mellan bostad och mål-
punkter ökar i och med att bebyggelsestrukturen är 
mer uppdelad efter funktion och därmed ökar också 
transportarbetet. Eftersom avstånden mellan mål-
punkter i större utsträckning än i planförslaget och 
nollalternativet tenderar att överstiga 5 km riskerar 
bilberoendet att öka och konkurrera ut både kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik på vissa sträckor. 
Mer externa handelslägen blir mer attraktiva då de 
är mer tillgängliga ur bilsynpunkt vilket på sikt kan 
utarma centrum. Denna effekt kan dock uppvägas till 
viss del av förtätning i centrala lägen. Ur trygghets-
synpunkt blir konsekvenserna olika för olika delar av 
staden. I de enskilda bostadsområdena ökar troligen 
den sociala kontrollen medan det i centrum och i ar-
betsområden blir mer otryggt under delar av dygnet. 
Liksom i jämförelsealternativet tillkommer en relativt 
ensidig typ av ny bostadsbebyggelse och det finns 
därmed risk för att segregation mellan gruppen och 
områden uppstår som tydligt negativ konsekvens. 
De möjligheter som finns till livsstilsboenden saknas 
dock då utbyggnadsområden börjar ta slut då stöd 
i översiktsplan kommer att saknas. Det är å andra 
sidan möjligt att utveckla olika typer av livsstilsbo-
enden med närhet till natur och friluftsliv. Jordbruk-
smark kan tas i anspråk i viss utsträckning men de 
negativa konsekvenserna bedöms vara mindre än i 
jämförelsealternativet. Eftersom utbyggnad i princip 
kommer att ske på befintlig infrastruktur finns risk 
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för att flaskhalsar förvärras och olämpliga strukturer 
förstärks. 

Tätt och sammanhållet
Med tätt och sammanhållet menas en stadsutveck-
ling som tar utgångspunkt i att utveckla den befintliga 
strukturen till en sammanhållen och mer upplevelse-
rik stad. Framgångsfaktorer för att lyckas med detta 
är att bygga en stad där avstånden blir korta för alla 
så att ett större utbud av kommersiella och rekreativa 
målpunkter kan nås av fler. Genom att jobba med en 
utveckling i urbana stråk samordnas olika funktioner 
som är nödvändiga att nå enkelt. I den täta staden 
blir det än mer viktigt att staden inte bara förtätas 
med fler hur utan att behöver tillföras fler kvaliteter 
och funktioner i stadsrummen. Särskilt viktiga blir 
bottenplanen i husen som kan rumma butikslokaler 
eller andra publika funktioner, men också parker och 
andra mellanrum i bebyggelsen.  

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget bidrar till en omställning till en tät och 
sammanhållen stadsstruktur. I och med att förslaget 
främst bygger på förtätning ökar befolkningsunderla-
get i den befintliga stadsstrukturen och möjligheten 
till att fler får närmre till fler målpunkter ökar. Un-
derlaget både för kommersiell och offentlig service 
förbättras. Underlaget för hållbara trafikslag ökar 
också med ökad befolkningstäthet. Då fler ytor tas 
i anspråk för bebyggelse minskar möjligheterna till 
bilparkering i de centrala delarna vilket också bör 
påverkar bilinnehavet i centrum.    
Planförslaget medför dock att det finns risk för att 
friyta försvinner i staden och bostäder kan komma 
att byggas i mindre lämpliga lägen med risk för 

bland annat bullerstörningar. Om inte tillkommande 
bostäder i förtätningslägen blir tillräckligt attraktiva 
kommer sannolikt andra platser i periferin av staden 
vara mer konkurrenskraftiga. Det finns också risk 
för dyra klimatanpassningsåtgärder kan uppstå då 
svåra tomter bebyggs och ekosystemtjänster kan få 
stå tillbaka. Riskerna bedöms kunna hanteras om de 
behandlas i kommande detaljplaneprocesser.  

Det finns också en risk för att det är svårt att genom-
föra förtätning då fler berörda av planprocesserna 
riskerar att leda till fler överklaganden och långa 
planprocesser. Kommunen behöver rusta för genom-
förandeskedet.

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter och viss förtät-
ning

Den täta och sammanhållna staden är svår att uppnå 
när staden främst byggs ut i satelliter bara med viss 
förtätning. Den förtätning som kommer att ske inom 
stadskärnan kommer troligen inte vara tillräckligt 
mycket för att uppnå några positiva effekter utan 
bara medföra lokala förtätningar utan samband i 
stråk. Samma risker som i planförslaget finns för 
att friyta kan försvinna och mindre lämpliga lägen 
bebyggs. Eftersom de projekt som kommer byggas 
bedöms vara mindre finns troligen inte heller utrym-
met att kompensera eventuella risker så effekterna 
blir mer entydigt negativa. Detsamma gäller ekosys-
temtjänster. 

Även trafiken bedöms medföra negativa effekter då 
en stor del av bebyggelsen kommer att vara utspridd 
där gång- och cykeltrafiken blir mindre attraktiva som 
transportmedel och underlaget för en fungerande 
kollektivtrafik blir troligen för litet. I kombination med 

viss förtätning i de centrala delarna bedöms den 
sammantagna effekten bli negativ med både ökad 
biltrafik och en större andel av befolkningen som är 
utsatt för buller och risker.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Ur aspekten tätt och sammanhållet är konsekvenser-
na för nollalternativet mycket lika jämförelsealternati-
vet. Även i nollalternativet bedöms viss förtätning ske 
i centrala lägen vilket i kombination med att merpar-
ten av ny bebyggelse blir spridd över staden bedöms 
medföra negativa konsekvenser med hänsyn till 
buller och risker liksom att ekosystemtjänster får stå 
tillbaka utan att några positiva effekter av förtätning-
en uppstår. 

Attraktiva mötesplatser
Stadens attraktivitet är nära knuten till de offentliga 
rummen. Värnamos offentliga rum ska vara tryg-
ga, tillgängliga, tydliga och erbjuda en variation av 
upplevelser och aktiviteter. Värnamos strategiska 
styrdokument anger att samhällsplaneringen ska 
verka för en bredd av dynamiska mötesplatser där 
kulturer blandas, ung möter gammal, och historian 
möter framtiden. 

Avgörande för hur attraktiva de offentliga rummen 
upplevs är att de är befolkade med människor. 
Förutsättningarna för att invånarna ska kunna vistas 
och röra sig i de offentliga rummen är därmed en av 
de viktigaste faktorerna för attraktivitet. Närvaron och 
människor i rummen bidrar också till en ökad trygg-
het, inte bara i de offentliga rummen, utan också för 
den intilliggande bebyggelsen. 
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Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget medför en ökad potential för att fler 
människor rör sig i stadens offentliga rum. Detta 
medför i sin tur att fler platser och rum blir befolkade 
vilket ökar attraktiviteten i rummen i sig, men också 
att underlaget för olika urbana aktiviteter i rummen 
ökar. Förtätningen och den ökade befolkningen ger 
också underlag för en större mångfald av platser och 
att det är möjligt att bygga stråk med platser. 

Det ökade befolkningsunderlaget ger också bättre 
förutsättningar för att upprätthålla både offentliga 
mötesplatser som bibliotek, vårdcentral och utbild-
ning som privata mötesplatser som till exempel 
caféer och restauranger, gym och handel. 
Fler möjliga mötesplatser ger också bättre förut-
sättningar för integration på flera nivåer. Då fler 
människor bedöms röra sig i de offentliga rummen 
så bedöms också tryggheten öka i rummen. Kritiskt 
är dock att befolkningen blir tillräckligt stor på en 
förhållandevis begränsad yta för att positiva effekter 
ska uppnås. Det finns en risk för att den förväntade 
befolkningsutvecklingen inte är tillräckligt stor för att 
några mer omfattande positiva effekter ska uppnås. 
Planförslaget bedöms ändå vara tydligt positivt 
utifrån temat då det ger goda förutsättningar för mer 
attraktiva mötesplatser.  

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet sker en befolkningsökning 
som visserligen ger en ökning av befolkningsunder-
laget men eftersom det sker mer utspritt så uppstår 
inte de tydligt positiva effekterna i de offentliga 
rummen. Varken förutsättningarna för fler och bättre 

mötesplatser uppstår, och inte heller de positiva 
effekterna för trygghet och integration. Då befolk-
ningen blir mer utspridd riskerar tvärtom de centrala 
offentliga rummen att upplevas som mer otrygga och 
tomma på verksamheter och folk. 

Den ökade befolkningen bedöms däremot ge samma 
förutsättningar för att upprätthålla både offentliga 
som privata mötesplatser i ungefär samma omfatt-
ning som i planförslaget. Då befolkningsunderlaget 
är utspritt över staden bedöms möjligheterna till att 
utveckla fler mötesplatser vara små.

Sammantaget bedöms jämförelsealternativet ge 
både negativa och positiva konsekvenser sett till 
attraktiva mötesplatser. Förslaget bedöms medfö-
ra något negativa konsekvenser för de offentliga 
rummen men samtidigt ge positiva konsekvenser för 
offentliga och privata mötesplatser.

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Nollalternativet ger i stort sett samma effekter på sta-
dens mötesplatser som jämförelsealternativet med 
både negativa och positiva konsekvenser. Om förtät-
ning sker kan visserligen något eller några offentliga 
rum få bättre förutsättningar för attraktiva mötesplat-
ser, men då en övergripande strategi för förtätning 
saknas riskerar denna potential inte att utnyttjas. De 
positiva effekterna riskerar därmed att utebli. Det 
ökade befolkningsunderlaget bedöms däremot ge 
vissa förutsättningar för att upprätthålla offentliga och 
privata mötesplatser, men liksom i jämförelsealterna-
tivet är möjligheterna till utveckling vara små. 

Sammantaget bedöms därför förslaget liksom jäm-
förelsealternativet medföra något negativa konse-

kvenser för de offentliga rummen men samtidigt 
ge positiva konsekvenser för offentliga och privata 
mötesplatser. 

Grön-blå stad
Den grön-blå staden är ett sätt att beskriva att Vär-
namos grönstruktur består av både gröna värden 
och värden i vattnet. God naturtillgång är en viktig 
kvalitet för Värnamo, vilket ska tillvaratas och utveck-
las. Parker, omgivande landskap och bebyggelse 
ska samspela och berika varandra och ge en större 
mångfunktionalitet. En sammanhängande grönst-
ruktur ökar tillgängligheten och orienterbarheten till 
gröna och blå målpunkter samtidigt som den biolo-
giska funktionaliteten stärkt. Samhällsplaneringen 
ska verka för att ekosystemtjänster och biodiversitet 
kan både vidmakthållas och utvecklas. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslagets stråktänk präglas även grönstruktu-
ren. Viktiga primära grönstråk finns utpekade och 
ska skyddas och utvecklas. Förtätningen ökar trycket 
på både befintliga och potentiella grönytor, varför 
det är mycket viktigt att ställningstaganden följs och 
förverkligas i kommande planering. Den ökade förtät-
ningen ger samtidigt möjlighet för större investering-
ar i den struktur som finns och möjliggör också för 
utveckling av kompletterande grönstruktur. 

Då ställningstaganden för grönstruktur finns och ett 
övergripande system finns säkrat i plankartan be-
döms planförslaget medföra positiva konsekvenser 
för temat. Men eftersom förtätningen även medför att 
trycket ökar på grönytor och konkurrensen om utrym-
met kommer att skärpas finns risk för att grönstruk-
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turen inte prioriteras tillräckligt högt. Sammantaget 
bedöms därför planförslaget medföra måttligt positi-
va konsekvenser för grönstrukturen. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet finns möjlighet att liksom i 
planförslaget säkra en sammanhängande grönstruk-
tur där primära grönstråk kan skyddas och utvecklas. 
Den begränsade förtätningen i stadskärnan ökar 
trycket på grönytor i viss utsträckning men då endast 
viss bebyggelse förutsätts tillkomma finns möjlig-
heter att säkra viktiga ytor. Den bebyggelse som 
tillkommer i satelliterna bedöms kunna genomföras 
utan att större konsekvenser för grönstrukturen som 
helhet uppstår trots att lokala effekter uppstår. 
Jämförelsealternativet bedöms medföra positiva 
effekter för de grön-blå värdena eftersom det finns 
möjligheter att säkra den övergripande grönstruk-
turen samtidigt som förändringstrycket på befintliga 
och potentiella grönytor är begränsat. Sammantaget 
bedöms därför konsekvenserna vara tydligt positiva.

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

I nollalternativet sker en mer slumpmässig förtät-
ning fördelat av staden med tyngdpunkt i de perifera 
delarna. En övergripande grönstruktur säkerställs 
därmed inte i nollalternativet och det finns risk för att 
för grönstrukturen strategiska platser bebyggs och 
strategiska samband klipps av. Trots ett mer begrän-
sat förändringstryck på strategiska ytor finns ändå 
risk för att de mest centrala delarna tas i anspråk för 
bebyggelse och därmed också de svagaste länkarna 
i grönstrukturen. Eftersom samband inte säkerställs 
är det möjligt att samband upprätthålls men eftersom 
den övergripande strukturen inte heller säkerställs 

bedöms risken för negativa effekter vara påtaglig. 
Sammantaget bedöms därför nollalternativet med-
föra tydligt negativa konsekvenser för de grön-blå 
värdena.  

Hållbart resande
Med hållbart resande avses ett resande inom staden 
som ger ett mindre klimatavtryck och sker i linje med 
övriga strategiska styrdokument förutom fördjupning-
en av översiktsplanen. Detta innebär att gång- och 
cykeltrafiken ske ges prioritet samtidigt som förut-
sättningar för en attraktiv central kollektivtrafik ska 
finnas. Biltrafik sker i staden men ska ha lägre priori-
tet än övriga trafikslag. I hållbart resande finns också 
en ny station öster om stadskärnan för snabbtåg.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget bygger på att staden förtätas genom 
att ny bebyggelse koncentreras till utvecklingsstråk. 
Utvecklingsstråken sammanfaller till stor del med 
mobilitetsstråk där framförallt gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik är samlade. I stora delar av staden är 
även biltrafik möjlig i mobilitetsstråken. Sett till håll-
bart resande bedöms denna struktur tydligt positiva 
effekter. Genom att bebyggelsen koncentreras till 
stråken kommer även en stor del av den tillkomman-
de befolkningen ha nära till hållbara transportslag 
vilket ökar sannolikheten för att de används vilket 
följaktligen ger positiva effekter. Eftersom stor del av 
den tillkommande bebyggelsen är lokaliserad till strå-
ken finns också goda möjligheter för investeringar i 
en effektiv och attraktiv infrastruktur i form av gena 
gång- och cykelvägar med god standard. Stråken 
ger också förutsättningar för en väl fungerande kol-
lektivtrafik då en stor del av befolkningen kan nås via 
korta och gena stråk. 

Förtätningen i de mest centrala delarna medför 
dock konkurrens om utrymmet vid vissa strategiska 
punkter som till exempel vid stationen. Det finns en 
risk för konflikt mellan olika trafikslag i dessa punkter 
och om vissa länkar saknas eller inte uppnår tillräck-
lig kvalitet i stråken kan detta påverka hela systemet 
negativt. Detta utgör en sårbarhet som dock bedöms 
vara hanterbar under förutsättning att frågan beak-
tas i kommande planering och i utbyggnadsfasen. 
Ställningstagandet om att reservera plats för framti-
da parkeringslösning gör att sårbarheten blir mindre 
även om ställningstagandet främst rör bilparkering. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra tydligt 
positiva konsekvenser för hållbart resande. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet sker en utspridd bebyggelse 
koncentrerad i satelliter samt viss förtätning. Gång- 
och cykeltrafiken kan gynnas i viss utsträckning av 
förtätningen men då det inte sker i några samlade 
stråk finns begränsade möjligheter för ny infra-
struktur. Då stor del av den nya bebyggelsen sker i 
satelliterna finns små möjligheter att uppnå en god 
kollektivtrafik och det är sannolikt svårt att upprätt-
hålla befintlig trafik. Det mest troliga är därmed att 
biltrafiken gynnas i alternativet.

Liksom i planförslaget finns risk för att konkurrens 
om utrymmet kan uppstå i de centrala delarna av 
staden och om länkar i gång- och cykelvägnätet sak-
nas minskar attraktiviteten även i detta alternativ. Om 
frågan beaktas i kommande processer bedöms dock 
inga negativa konsekvenser uppstå. 
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Sammantaget ger jämförelsealternativet negativa 
konsekvenser för det hållbara resandet. Gång- och 
cykeltrafiken kan visserligen utvecklas i viss utsträck-
ning men eftersom det finns risk för att kollektivtra-
fiken inte kan upprätthållas och biltrafiken gynnas 
bedöms de negativa konsekvenserna överväga.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Konsekvenserna för det hållbara resandet bedöms 
vara i princip lika för nollalternativet och jämförelse-
alternativet. Den begränsade förtätningen kan gynna 
gång- och cykeltrafiken i viss utsträckning, men 
eftersom huvuddelen av den nya bebyggelsen är 
utspridd i stadens periferi bedöms biltrafiken att gyn-
nas i alternativet. Liksom i jämförelsealternativet gör 
den utspridda bebyggelsen att det är tveksamt om 
befintlig kollektivtrafik kan upprätthållas. Även risken 
och konsekvenserna av konkurrens mellan trafikslag 
i de centrala delarna är lika jämförelsealternativet. 
Sammantaget ger även nollalternativet negativa 
konsekvenser för det hållbara resandet. Gång- och 
cykeltrafiken kan visserligen utvecklas i viss utsträck-
ning men eftersom det finns risk för att kollektivtra-
fiken inte kan upprätthållas och biltrafiken gynnas 
bedöms de negativa konsekvenserna överväga.  
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SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING

I samband med att en översiktsplan antas ska en 
särskild sammanställning enligt 6  kap. 16 § miljöbal-
ken upprättas av den beslutande kommunen. Syftet 
är att sammanfatta hela miljöbedömningen, det vill 
säga processen från det att arbetet med planen och 
miljöbedömningen startade, till det att den färdiga 
planen och miljökonsekvensbeskrivningen ska antas. 
Genom att redovisa gjorda överväganden och hur 
synpunkter och förslag beaktats, ges allmänheten 
insyn i processen. 

Den särskilda sammanställningen och översiktspla-
nen ska göras tillgängliga för dem med vilka samråd 
skett och de ska även informeras om att planen har 
antagits. Boverket rekommenderar att sammanställ-
ningen finns med som ett utkast inför antagandet av 
översiktsplanen. Då kan sammanställningen vara en 
del av beslutsunderlaget och ge stöd för antagande-
beslutet på samma sätt som utlåtandet över planen. 

Hur miljöaspekterna har integrerats i  
fördjupningen av översiktsplanen
Miljö- och hållbarhetsfrågorna har varit en utgångs-
punkt i arbetet med fördjupningen av översiktspla-
nen redan från starten. I projektbeskrivningen tas 
utmaningarna med klimatförändringar och global 
uppvärmning upp som en av de tongivande fråge-
ställningarna som FÖP:en behöver hantera. Frågor 
kring hållbart resande, bebyggelseutveckling och 
effektiv och hållbar markanvändning har alla tydliga 
kopplingar till miljö- och hållbarhet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har lagts upp utifrån 
de fem stadsbyggnadsprinciper som formulerats i 

Stadsbyggnadsvision för Värnamo stad, antagen 
av kommunfullmäktige den 28 februari 2019. Stads-
byggnadsvisionen är tänkt att fungera som ett väg-
ledande dokument i framtagandet av fördjupningen 
av översiktsplanen och visa vilken typ av stadsmiljö 
vi vill uppnå. Det bedömdes initialt som lämpligt att 
bedöma fördjupningens konsekvenser mot stads-
byggnadsprinciperna för att därmed avgöra om 
utvecklingen är på rätt väg.  

Avgränsningssamråd hölls med länsstyrelsen den 
8 maj 2019, där ianspråktagande av jordbruksmark 
och förorenad mark bedömdes vara de frågor som 
kan medföra betydande miljöpåverkan. Därutöver 
bedömdes att frågor rörande riksintressen, klimat-
påverkan, hushållning med naturresurser, natur- och 
kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, miljö samt hälsa 
och säkerhet behöver finnas med i konsekvens-
beskrivningen. 

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har skett  
parallellt och integrerat med framtagandet av plan-
förslaget. Från uppstarten av programfasen till och 
med framtagandet av samrådshandlingen skedde 
återkommande möten och avstämningar där dialog 
kring hur program- och planförslaget förhöll sig till de 
identifierade frågeställningarna i miljökonsekvens-
beskrivningen. 

Hur hänsyn har tagits till miljökonsekvens-
beskrivningen och inkomna synpunkter

Samråd
Under programskedet av FÖP:en genomfördes en 
dialogfas mellan juni och september 2019, där cirka 
60 Värnamobor valde att göra sin röst hörd via fysisk 
enkät och cirka 85 svarade på en digital enkät. 

Programmet resulterade i tre olika scenarion för sta-
dens utveckling och som planförslagets målbild
därefter utgick från. Målbilden eller strukturbilden, 
som den också kallas för i planförslaget, redogör 
för planens huvudsakliga principer som genomsyrar 
hela förslaget. På så vis har de åsikter som inkom 
under programskedet inarbetats i planförslaget.

Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för
Värnamo stad var ute på samråd från den 
7 september till 11 november 2020. Under samrådet 
kom totalt 49 yttranden in, varav flertalet var från 
myndigheter och föreningar. Endast ett fåtal privat-
personer yttrade sig. Samrådet fick anpassas till de 
rådande förhållandena till följd av pandemin, vilket 
minimerade möjligheten att hålla fysiska
möten. Samrådsförslaget omfattade fem huvud-
sakliga delar varav miljökonsekvensbeskrivningen 
var en. 

Framförallt två knäckfrågor utkristalliserades som 
viktiga ur ett politiskt perspektiv efter samrådet: 
stadens utbyggnad söderut samt frågan kring cen-
tralt belägna parkeringsplatser. Från allmänt håll 
har framförallt frågan kring koloniområdet Åkroken 
orsakat synpunkter. Även synpunkter kring planens 
omfattning och läsbarhet framfördes. 

Gällande miljökonsekvensbeskrivningen inkom syn-
punkter på att de val eller ställningstaganden som 
har gjorts under arbetets gång behövde förtydligas. 
Länsstyrelsens bedömde även att det inte kan ute-
slutas att de riksintressanta värdena för naturvård
inom området Lagan nedströms Hörledammen
kan påverkas negativt av planens genomförande.
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Förändringar efter samråd
Inför framtagandet av granskningshandlingarna 
gjordes en genomgång av materialet. De 27 utveck-
lingsområdena liksom miljökonsekvensbeskrivningen 
lyftes ut som bilagor för att minska omfattningen på 
huvuddokumentet. Utvecklingsområdena är tänkta 
att ses som illustrationer och tillämpningar av de 
principer och ställningstaganden som finns i planen. 
Planförslaget kompletterades även med fördjupan-
de resonemang och ställningstaganden gällande 
bebyggelse på jordbruksmark, parkering i centrum, 
Åkrokens koloniområde och dess förhållande till en 
ny stadsdel, komplettering av utvecklingsstråk mot 
norr, oro kring omfattande omställning samt kring 
utvecklingsstråket vid Helmershus ställning. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kompletterades med
en redogörelse över vilka val som konsekvensbe-
skrivningen har inverkat på. Bland annat komplet-
terades miljökonsekvensbeskrivningen med en 
redogörelse av vilka alternativ som har valts bort och 
lagts till under processen att ta fram samrådshand-
lingen samt revideringar till följd av samrådet.

Granskning
Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Vär-
namo stad var utställt för granskning från den 24 maj 
till 23 augusti 2021. Under granskningsperioden kom 
totalt 28 yttranden in.

Under granskningsperioden genomfördes ett antal 
riktade, digitala informationstillfällen till olika intres-
segrupper och sammanslutningar. Tillfälle för allmän-
heten erbjöds också, men ställdes in på grund av för 
få anmälda. 

I syfte att nå ut till allmänheten och fråga hur man 
vill se utvecklingen av cykelinfrastrukturen togs en 
digital enkät fram med några få frågor. Information 
om enkäten och en hänvisning med QR-kod fästes 
på cykelsadelskydd som utvecklingsenheten sytt 
upp av återvunnet tyg som därefter placerades ut 
på parkerade cyklar invid järnvägsstationen, större 
arbetsplatser och besöksmål.

Totalt 119 Värnamobor valde att svara på enkäten. 
På flervalsfrågan ”Vad som skulle få dig att cykla 
mer” har flest kryssat för alternativen för: ”samman-
hängande cykelvägnät” (81 st), ”fler separerade 
cykelvägar” (77 st), ”bättre möjlighet ställa cykeln på 
väderskyddad plats med möjlighet att låsa fast den” 
(66 st) och ”tryggare cykelöverfarter” (61 st).

Inga synpunkter gällande miljökonsekvensbeskriv-
ningen inkom under granskningen. 

Förändringar efter granskning
Inga principiella ändringar gjordes avseende planens 
inriktning och mål efter granskningen, utan endast 
ändringar av redaktionell karaktär. De revideringar 
och kompletteringar som gjorts rör framförallt om-
ställning till mer hållbara trafikslag, grundskolor, 
Apladalen samt stadsnära odling. Utöver dessa 
framkom i anslutning till granskningsperiodens slut 
ett behov av ytterligare politisk förankring i syfte att 
uppnå en önskvärd, bred politisk enighet i en rad 
frågor. En process genomfördes därför med den 
politiska styrgruppen där planen ställningstaganden 
har gåtts igenom i detalj. 

Utöver ovanstående har två större stadsbyggnads-
projket aktualiserats som är av betydelse för planför-
slaget. Det är behovet av en fotbollsarena lämpad för 

allsvenskt spel 2021 samt viaduktens framtid 2020. 
Kommunens bedömning är att dessa projekt kommer 
att behöva drivas parallellt med antagandeprocessen 
av planförslaget och att dessa ska så långt som möj-
ligt beakta förslaget, men att de olika processerna 
inte ska hämma varandra. Vid den första översynen 
av FÖP:en kommer dessa projekt att behöva arbetas 
in i fördjupningen. 

Endast mindre redaktionella justeringar av miljökon-
sekvensbeskrivningen har gjorts inför antagandet. 

Skälen för att planen har antagits istället för de 
alternativ som övervägts
I programmet beskrivs tre alternativa utvecklings-
scenarier som möjliga utgångspunkter för stadens 
utveckling: ”Sammanhållna Värnamo”, ”Villastaden 
Värnamo” och ”Värnamo byar”. Scenariot ”Samman-
hållna Värnamo” innebär att Värnamo stad förtätas, 
och blir en tät, blandad stad som genererar liv och 
rörelse. Stadens grönytor och mötesplatser bevaras i 
hög mån, men vissa ytor behöver bebyggas. ”Villa-
staden Värnamo” innebär att staden växer genom 
att nya villaområden byggs. Värnamo stad förtätas i 
viss mån, men den främsta utvecklingen sker utanför 
nuvarande tätortsutbredning. Det sista scenariot, 
”Värnamo byar”, medför att bebyggelse och förtät-
ning sker främst i kringliggande byar, medan Värna-
mo stad förtätas i mindre grad.

Det scenario som ligger till grund för planförslaget 
är framförallt ”Sammanhållna Värnamo”, då detta 
ger bäst förutsättningar att klara omställning till mer 
hållbara transporter, ger det mest effektiva markut-
nyttjandet och flest positiva sociala konsekvenser. 
Vissa element av de två förkastade alternativen finns 
dock kvar i form av viss utbyggnad i anslutning till 
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Rörstorps station och Helmershus. I planförslaget 
finns också vissa utvecklingsmöjligheter för de om-
kringliggande byarna. 

De två förkastade scenariorna ligger istället till grund 
för de två jämförelsealternativen i miljökonsekvens-
beskrivningen. Jämförelsealternativ 1 - utbyggnad i 
satelliter utgår från ”Värnamo byar” och nollalter-
nativet - utbyggnad och viss förtätning bygger på 
”Villastaden Värnamo”. Under framtagandet av 
miljökonsekvensbeskrivningen diskuterades om 
alternativen är tillräckligt olika eller om de kan ses 
som en utveckling över tid av samma trender. Den 
bedömning som gjorts är att det inte är osannolikt att 
de två alternativen kan leda till samma konsekven-
ser på lång sikt, men att de är de mest rimliga att 
jämföra planförslaget med ändå under den aktuella 
tidshorisonten. 

Under processen med framtagandet av FÖP-
förslaget har även möjliga utbyggnadsriktningar 
diskuterats i stråkens förlängningar utanför nuvaran-
de tätortsutbredning. Större sammanhållna utbygg-
nader som inte kan anslutas till utbyggnadsstråken 
har inte varit aktuella, då möjligheterna till utveckling 
av hållbara transporter är för dåliga. I korthet har 
följande huvudsakliga utbyggnadsriktningar disku-
terats och förkastats:  

• Utbyggnad söder om sjukhusområdet (söder).
• Utbyggnad mot nytt stationsläge (öster). 
• Större utbyggnad mot Ekenhaga/Alandsryd 

(Nordväst). 
• Ljusseveka (norr). 

De samlade konsekvenser som kan uppstå av 
planen är redovisade tematiskt under rubrikerna 

”Blandad stad”, ”Tätt och sammanhållet”, ”Attraktiva 
mötesplatser”, ”Grön-blå stad” och ”Hållbart resan-
de”. Det valda planförslaget ger flest positiva konse-
kvenser jämfört med jämförelse- och nollalternativet, 
samtidigt som de negativa konsekvenser som trots 
allt uppstår av planförslaget är begränsade. Sam-
mantaget har därför bedömningen gjorts att planför-
slaget är den mest lämpade utvecklingsstrategin för 
staden. 
 
Åtgärder som avses att vidtas för uppföljning 
och övervakning
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en 
redogörelse över de åtgärder som planeras för upp-
följning och övervakning av den betydande miljöpå-
verkan som genomförandet av planen medför. Både 
förutsedd och oförutsedd miljöpåverkan ska följas 
upp.
 
Uppföljning bör ske i samband med att kommunen 
tar ställning till planens aktualitet. Som underlag för 
uppföljning kan med fördel nyckeltal identifieras som 
beskriver om utvecklingen går åt rätt håll. Framta-
gande av nyckeltal är en separat process, där det är 
viktigt att identifiera faktorer som är både möjliga att 
följa upp och som svarar till de övergripande målsätt-
ningarna. Förslagsvis kan nyckeltal tas fram som rör 
de tematiska rubrikerna i miljökonsekvensbeskriv-
ningen:

• Blandad stad
• Tätt och sammanhållet
• Attraktiva mötesplatser
• Grön-blå stad
• Hållbart resande

De ställningstaganden som är direkt riktade till 
kommunala verksamhetsområden kan med fördel 
införlivas i de olika förvaltningarnas verksamhets-
planering. 

Information om att fördjupningen av  
översiktsplanen antagits 
Enligt 6 kap. 16 § miljöbalken ska den särskilda 
sammanställningen och översiktsplanen göras 
tillgängliga för de som deltagit i samrådet. När 
planen fått laga kraft informerar Värnamo kommun 
om antagandet genom att lägga ut den antagna 
fördjupningen av översiktsplanen på kommunens 
webbplats. Där läggs även den särskilda samman-
ställningen som en del av Bilaga 1 - Miljökonse-
kvensbeskrivning. Protokollet från kommunfull-
mäktige om planens antagande sätts upp på 
kommunens anslagstavla. 
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ILLUSTRATIONSUNDERLAG
Utvecklingsområden
Denna del är ett illustrationsunderlag till fördjupningen 
av översiktsplanen för Värnamo stad. Här delas plan-
området in i 27 utvecklingsområden. För varje område 
ges information om nuläge såväl som föreslagen ut-
veckling. 

Underlaget speglar och utvecklar fördjupningens 
ställningstaganden och kommer därav inte antas i 
kommunfullmäktige. 
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UTVECKLINGSOMRÅDEN

INNEHÅLL

Områden   Sidnummer
1.  Stadskärnan   3
2.  Trälleborg   6
3.  Västhorja och Gröndal  8
4.  Norregård och Margretelund 11
5.  Ljusseveka   14
6.  Nylunds verksamhetsområde 16
7.  Amerika och Nylund  18
8.  Vråen och Rörstorp  20
9.  Apladalen   24
10.  Egnahemsområdet och Mossle 26
11.  Sjukhuset   29
12.  Silkesvägen   32
13.  Hornaryd, Vitarör och Sörsjö 35  
14.  Stomsjö   38 
15.  Borgen    40
16.  Bredasten och Högalund 42 
17.  Värnanäs   44
18.  Helmershus   47 
19.  Sörsjö/Perstorp   50 
20.  Nöbbele/Hjälshammar  52 
21.  Alandsryd   55 
22.  Torp    57
23.  Ekefällan   59 
24.  Appelhyltan och Vallerstad 60
25.  Norra Lagandalen  
 och Bäckaskog   60 
26.  Bönsved   62
27.  Östra Hjälshammar  63
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1. Stadskärnan

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Bebyggelsen är på det stora hela tät och blandad. I 
stadskärnans mest centrala delar är exploaterings-

Kulturhistorisk miljö
I delområdet Östermalm, beläget sydost i området, 
finns byggnadsminnen kopplade till Bruno Mathsson. 
I övrigt är området ett uttryck för stadens tillväxt från 
tidigt 1900-tal till 1970-talet samt en blandning av 
planmönster, såväl traditionellt rutnät som mer 
sentida, organiska planmönster. Bebyggelsen 
karaktäriseras främst av småhus indragna från 

graden hög. Bostäder finns i form av hyres- och 
bostadsrätter i flerbostadshus samt bostäder i små-
hus. Östermalm, Karlsdal och Norra Salutorget är de 
huvudsakliga bostadsområdena i området. De norra 
delarna av området domineras av småhuskvarter, 
medan de centrala delarna domineras av tät bebyg-
gelse med flerbostadshus. I söder finns flerbostads- 
och småhus. 

Grönstruktur och klimatanpassning
Stadskärnan präglas av Lagan som löper genom 
området och delar upp området i en östlig och en 
västlig del. Lagan och grönstrukturen som omger 
vattendraget är ett av Värnamo stads viktigaste 
grönstråk och har funktion som stadens blågröna 
ryggrad. Tvärsgående grönstråk i öst-västlig riktning 
är mer otydligt. Utmed Lagans västra strand finns 
Åbroparken, som fungerar som grönstrukturnod i 
området. Här föreslås flera grönstråk sammanstråla. 

Utöver Lagan utgör den topografiska skillnaden, 
förkastningen Strandbergskulle, en tydlig barriär 
mellan östra och västra stadsdelarna.

Krycklebäckens väg genom området utgör ett viktigt 
skyfallsstråk i områdets norra delar. Malmövägen 
och delar av Ringvägen utgör skyfallsstråk i om-
rådets sydostliga delar. Utmed båda dessa stråk 
föreligger idag viss översvämningsproblematik i 
händelse av skyfall. Den relativt höga exploaterings-
graden i området innebär indirekt att andelen grönyta 
är liten, vilken i sin tur innebär att området är mindre 
anpassat för perioder med höga temperaturer, det 
vill säga värmeböljor. Närliggande Apladalen och 
Lagans dragning bidrar positivt till områdets 
temperaturreglering. 

I Stadskärnan finns större delen av 
centrumhandeln i staden, främst kring 
Storgatsbacken och Flanaden. Här finns även 
ett flertal kyrkor, Gummifabriken, järnvägs-
stationen, polishuset och Stadshuset. Skola, 
ishall och badhus finns samlat invid Apladalen 
i söder.
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gatulivet. Området Östermalm bedöms som ett 
hänsyns- och uppmärksamhetsområde, på grund av 
planstruktur och bebyggelsemönster, medan 
merparten av byggnaderna saknar ett kulturhistoriskt 
värde. 

Delområdet Karlsdal, beläget sydväst i utvecklings-
området, bedöms också som ett hänsyns- och 
uppmärksamhetsområde. Bebyggelsemönster och 
planstruktur samt ett antal byggnader med kultur-
historiskt värde, bör bevaras.

I övrigt finns en fornlämning samt ett antal möjliga 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i 
området.

Handel
Större delen av stadens handel finns i stadskärnans 
centrala delar. På Storgatsbacken samt på Flanaden 
finns verksamheter med handel, tjänster och service. 
De publika lokalerna är främst belägna i gatuplan på 
hus med blandad användning. 

Infrastruktur
Viktiga vägar är Lagastigen, Storgatan, Jönköpings-
vägen och Bangårdsgatan. Viadukten i Köpmans-
gatans förlängning samt undergången i Lagan-
stigens förlängning binder samman stadens östra 
delar med de västra. I övrigt utgör järnvägen inom 
området en stor barriär. I december 2020 stängdes 
viadukten av för fordonstrafik på grund av att kon-
struktionen bedömts som otillförlitlig för belastning av 
fordon. Kommunen har inlett arbetet med att planera 
för en ersättande konstruktion.

Järnvägsstationen är nod för hållbara trafikslag, med 
möjlighet till byte till region- och stadsbuss. 

I stadskärnan finns goda möjligheter till cykel- och 
gångtrafik. Väderskyddade cykelparkeringslösningar 
samt cykelpump finns vid stationen. Storgatsbacken 
är en gågata och delar av Storgatan och Flanaden 
är reglerade som gångfartsområde, vilket medför att 
oskyddade trafikanter har företräde framför biltrafik. 
Cykel- och gångvägar är tydligt markerade av linjer 
eller markbeläggning.

Risker 
• Järnvägen som avgränsar området i väster 

medför en hälsorisk i form av trafikbuller samt 
viss säkerhetsrisk (urspårning och transporter av 
farligt gods). 

• Det finns sex fastigheter inom området med 
riskobjekt i riskklass 2 för markförorening. Dessa 
är fördelade till två områden, dels kring Gummi-
fabriken och dels till ett område strax söder om 
Åbron. Dessa är prioriterade för vidare utredning. 
Området har dessutom flera oklassade mark-
föroreningar som föreligger framförallt utmed 
järnvägen och i centrum. Dessa kan ha betydel-

se vid utveckling inom området och kräva vidare 
utredning. För flera av markföroreningarna finns 
en ökad risk att de kan röra på sig på grund av 
ändrade markförhållande i ett förändrat klimat.

• Inom området förekommer flera miljöfarliga 
verksamheter som ger upphov till en så liten 
miljöpåverkan att de inte kräver tillstånd. Dessa 
kan trots detta utgöra en risk. I området finns en 
tillståndspliktig B-klassad verksamhet, Värnamo 
krematorium.

• Vid höga vattenflöden i Lagan eller vid händelse 
av skyfall riskerar bebyggelse och framkomlighet 
att påverkas inom området. Höga vattenflöden 
kan även innebära risk för minskad stabilitet och 
sämre markförhållanden. 

• Området har hög grundvattennivå, vilket omöjlig-
gör källare. 

• Det finns tre riskområden med ökad hälsorisk vid 
höga temperaturer vid perioder av värmebölja.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Delar av området ligger inom vattenskyddsområ-

det för vattentäkten Ljusseveka. Arbetet att upp-
gradera föreskrifterna i enlighet med nuvarande 
lagstiftning pågår. Det föreligger en risk att dessa 
kommer att inverka restriktivt på verksamheter 
och utveckling inom området.  

• Strandskyddsområde om 100 meter gäller för 
Lagan.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Stadskärnan förtätas och utvecklas med blandad 

bebyggelse i samma eller högre exploaterings-
grad än existerande bebyggelse. Parkeringsplat-
ser och lucktomter exploateras. Goda möjlig- 

Längs Storgatsbacken finns butiker, restauranger och verksam-
heter. Gatan kopplar samman Flanaden med järnvägsstationen 
och knyter även an till Lagan via Storgatan.
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heter till handel, service och tjänster ska finnas i 
stadskärnan. 

• Verksamhetslokaler förläggs till byggnaders 
gatuplan, framförallt i områdets mer centrala 
delar. 

• I stadskärnan ska såväl stadsbusstrafik som 
regionbusstrafik och tågförbindelser finnas. 
Detta, i samverkan med förbättrad tillgänglig-
het med gång och cykel, innebär mycket goda 
möjligheter till hållbart resande inom området. 
Huvudcykelstråk föreslås utefter Storgatan,  
Lagastigen, Jönköpingsvägen samt Västermo-
gatan. De båda föreslagna stadsbusslinjerna 
föreslås förläggas genom området. 

• Bangårdsgatan utvecklas med ny, stationsnära, 
blandad bebyggelse. Bebyggelsen minskar  
barriäreffekten som järnvägen och höjdskill-
naden utgör. Flera gång- och cykelkopplingar 
skapas eller förstärks förbi järnvägen, såväl vid 
viadukten som längre söder- och norrut. 

• Viaduktens nuvarande funktion bibehålls genom 
ersättande konstruktion. 

• Prostsjöområdet får bättre kopplingar till stads-
kärnan i och med den exploatering som sker på 
kvarteret Kärleken.

• Sajo-hallen omvandlas och utgör en förlängning 
av stadskärnan söderut. 

• Grönstrukturen stärks genom att ett öst-västligt-
huvudgrönstråk tillkommer och förstärks i  
området. Det öst-västliga stråket kopplas sam-
man vid Åbroparken, som stärks som grön nod i 
området.

• Existerande skyfallsstråk beaktas och komplette-
ras i syfte att ansluta till Lagan. Från Halmstads-
vägen och Sveavägen förstärks skyfallsstråket 
i öst-västlig riktning för att avlasta Åbroparken 
vid höga vattenflöden. Nytt skyfallsstråk föreslås 
leda vatten från centrum via Brogatan genom 
norra delen av kvarteret Kärleken mot Lagan.
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2. Trälleborg

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Området är heterogent. Såväl bostäder i olika former 
som verksamheter finns representerade. I korsning-
en mellan Sveavägen/Halmstadsvägen/Götavägen, 

Utvecklingsområdet ligger centralt i Värnamo 
stads västra del och definieras framförallt av 
de två grundskolorna som finns inom 
området. Området avgränsas i söder av 
Halmstadsvägen/Fredsgatan och i öster av 
Bangårdsgatan. 

det så kallade Sveaplan, finns en nod med service, 
kontor och handel. I övrigt finns flera större målpunk-
ter i området såsom två grundskolor, Folkets park, 
idrottshall, äldreboende och kyrka. 

Bostadsbebyggelsen ligger i de östra delarna av 
området och är främst flerfamiljshus, i storskaliga bo-
stadskvarter från 1940-1950-talet. Utefter järnvägen 
samt i områdets norra delar finns småhusbebyggelse 
från 1920-talet. 

Exploateringsgraden för flerbostadskvarteren 
går i linje med större delen av staden, förutom 
kvarteret Lyckan som har relativt hög exploaterings-
grad. Täckningsgraden är låg och andelen privat 
(eller till bebyggelse hörande) grönstruktur är hög. 

Grönstruktur, naturmiljö och klimatanpassning
Flera gröna huvudstråk sammanstrålar i Folkets 
park: Borgen-, Norregårds- och Bolaskogsstråket. 
Stråken med anslutande grönstruktur, bostads-
gårdar och skolgårdar gör området relativt grönt och 
därmed väl rustat för klimatförändringar. De östra 
delarna sluttar brant ner mot järnvägen och Ban-
gårdsgatan. 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området klassificeras som hänsyns- 
och uppmärksamhetsområde. Skala och uttryck i 
bebyggelsen i respektive kvarter bör beaktas. 
Planstrukturen kräver varsamhet, framförallt i öster, 
där vägnätet följer topografin. Vidare finns enskilda 
byggnader med kulturhistoriskt värde, såsom scenen 
i Folkets park (före detta dansområde) samt den 
kulturhistoriska platsen Pustakulle. I området finns i 
övrigt en kulturhistorisk lämning vid Trälleborgs-
skolan. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Flera av bostadskvarteren har trafikseparerade 
lösningar och generellt förekommer många gång- 
och cykelvägar inom området. På grund av skol-
orna inom området utgör även flera av gång- och 
cykelvägarna viktiga skolvägar. Gång- och cykel-
undergången under Halmstadsvägen vid Greve-
vägen, är en betydelsefull koppling mot Hornaryd 
söderut. 

2

461



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

7

Trafikplats Sveaplan och vidare mot Bangårdsgatan 
och viadukten, är ett betydelsefullt trafikrum och en 
koppling till centrum från de västra stadsdelarna. 
Trafikbelastningen på platsen är relativt hög. Stads-
busstrafik trafikerar området via Halmstadsvägen 
och Sveavägen, som är de större vägarna i området. 

Risker
• De större vägarna i området, Sveavägen och 

Halmstadsvägen samt järnvägen för med sig 
viss bullerproblematik i området. 

• Järnvägen utgör en risk då farligt gods transpor-
teras på den. 

• På Gröndalsskolans fastighet har tidigare 
verksamhet, före detta Värnamo plantskola, gett 
upphov till en riskklassad markförorening.

• Närliggande bensinstationer (i utvecklingsområ-
de 12) utmed Fredsgatan utgör en potentiell risk. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
• Områdets centrala läge medför att alla tre ut-

vecklingsstråk förekommer i delar av området. 
Handels- och servicenoden i områdets södra de-
lar utvecklas och förstärks med blandad bebyg-
gelse. Halmstadsvägen föreslås smalnas av och 
förtätas, speciellt i de mer centrala delarna. 

• Förtätning längs med Halmstadsvägen och 
Sveavägen sker i en högre exploateringsgrad 
än övrig förtätning i området, då dessa utgör 
utvecklingsstråk. Den låga täckningsgraden 
innebär goda möjligheter till förtätning. Förtät-
ningspotential finns bland annat för flera av 
flerbostadskvarteren i området.

• Ett huvudcykelstråk föreslås löpa längs med 
Halmstadsvägen, upp längs med Sveavägen, 
ned längs med Götavägen samt ned på Silkes-

vägen. Kopplingen mellan Halmstadsvägen och 
Silkesvägen beaktas och tillgängliggörs bättre 
för gång och cykel.

• Folkets parks funktion som grön nod i staden 
ska tas till vara och utvecklas. Även parkens 
kulturhistoriska värden ska beaktas och bevaras. 
Teaterbyggnaden och dansbanan är båda kultur-
historiskt värdefulla och välbevarade byggnader. 
Inventering av byggnaderna har belyst dess 
byggnadsantikvariska värden. Detta föranleder 
att i ny detaljplan förorda skyddsbestämmelse 

(q) för teaterbyggnaden och utformningsbestäm-
melser för dansbanan. Gröna huvudstråk inom 
området ska beaktas och säkerställas i vidare 
planering. Sörsjöstråket ska långsiktigt anslutas 
till den gröna noden vid Folkets park och dess 
dragning genom området ska säkerställas och 
stärkas. 

• Längs med Sveavägens södra delar och Halm-
stadsvägens östra delar förstärks det befintliga 
skyfallsstråket för att avlasta Åbroparken vid 
höga vattenflöden. 
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Utvecklingsområdet är stort och ligger i de 
västra delarna av Värnamo stad. Bebyggelsen 
ligger i huvudsak mellan järnvägen i öster, 
Gröndalsleden i väster och med industri-
områden i söder och i norr. I direkt anslutning 
till områdets norra del finns friluftsområdet 
Borgen.   

3. Västhorja och Gröndal

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Området omfattas framförallt av småhusbebyggelse. 
I områdets södra delar finns ett bostadsområde med 
småskaliga flerfamiljshus. Spritt i området förekom-
mer även några mindre områden med rad- och par-
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hus, men generellt är exploateringsgraden låg. Även 
täckningsgraden är låg. 

Till området hör även Ekenhaga, ett småhusområde 
skilt från övriga staden av trafikleden Gröndalsleden. 
Ekenhaga har en något starkare socioekonomisk 
ställning och utmärker sig därmed i området.

Fyra förskolor finns inom området. Värnamo folk-
högskola ligger i områdets östra delar. I Sveavägens 
norra del planerar kommunen för en ny grundskola. I 
det angränsande utvecklingsområdet i söder (utveck-
lingsområde 2) finns två grundskolor: Gröndals-
skolan och Trälleborgsskolan. 

Grönstruktur, naturmiljö och klimatanpassning
Området ligger relativt högt och i områdets nord-
ostliga delar finns flera branta partier. I området 
finns ett flertal större grönytor av olika karaktär och 
betydelse: park, grönyta, skog, våtmark och betes-
mark. Området har en relativt hög procentuell andel 
grönyta, men få anlagda parker. Flera av grönytorna 
har funktion som närparker.

Två grönkilar förbinder Värnamo stad och området 
till omgivande natur. Den nordostliga kilen knyter 
samman fritids- och friluftsområdet Borgen till staden 
och den västliga kilen förbinder staden med natur-
området väster om Gröndalsleden och söder om 
byn Alandsryd. I kilarna finns fyra gröna huvudstråk 
utpekade: Norregårds-, Borgen-, Pålabobäcks- och 
Bolaskogsstråket som alla sammanstrålar i Folkets 
park (utvecklingsområde 2). En viktig del av Bola-
skogsstråket utgörs av naturparken Bolaskogen med 
bland annat en större dagvatten- och rekreations-
damm. Genom Bolaskogen rinner Pålabobäcken. 
Den relativt stora omfattningen av grönytor i området 

3

Norregårdsstråket
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samt den höga andelen småhusbebyggelse med låg 
täckningsgrad, medför att området i mindre grad är 
hårdgjort, vilket ger ett visst skydd mot värmeböljor 
och perioder med varmt väder. Grönytorna skyddar 
även mot översvämning och möjliggör för att avsätta 
mark för fördröjning vid översvämning. Det finns  
några stråk för skyfallshantering i området, bland 
annat längs med Pålabobäcksstråket. I områdets 
norra delar förekommer ett antal skyfallsstråk som 
leder eventuella vattenflöden mot järnvägsbanan. 
Vidare finns fem fördröjningsytor för skyfall i området 
att beakta.

Kulturhistorisk miljö
Invid Alandsrydsvägen och Rusthållarevägen 
förekommer ett mindre hänsyns- och uppmärksam-
hetsområde knutet till den äldre bebyggelsen med 
kringliggande kulturlandskap. 

Områdets nordostliga delar bedöms som hänsyns- 
och uppmärksamhetsområde, främst på grund av 
skalan i området samt enskilda byggnaders kultur-
historiska värde. Kvarteret Sadeln uppfördes som 
personalbostäder för Värnamo gummifabrik under 
tidigt 1960-tal. 

Bostadsområdet söder om Halmstadsvägen, 
Hornaryd, bedöms som hänsyns- och uppmärk- 
samhetsområde. Det rör sig främst om skalan i  
området. Randområdena mellan bostäderna och den 
närliggande industrin bör beaktas. I övrigt finns här 
enskilda byggnader med kulturhistoriskt värde samt 
fornlämningar. 

Området är generellt fornlämningsrikt sett till andra 
utvecklingsområden. Detta har satt sin prägel på 
området och medverkat till den glesa bebyggelse-

strukturen. Större utpekade områden utgörs fram-
förallt av fossil åkermark och hängnadssystem, men 
det förekommer även boplatser, bytomt och gravfält. 
Högst koncentration av fornlämningar, såväl möjliga 
som fastställda, och övriga kulturhistoriska lämningar 
finns invid Grönsdalsleden i områdets västra del. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
I delar trafikeras området idag av stadsbusstrafik. 
Järnvägen utgör områdets östra gräns. Idag finns en 
huvudsaklig järnvägsundergång, Bangårdsgatan-
Lagastigen, som knyter samman området med de 
västra stadsdelarna och centrum. Detta är en viktig 
koppling. Norr om denna finns också två under-
gångar för cykel.

Utvecklingsområdet är i stort uppbyggt med trafik-
separationens planeringsideal. Flera av områdets 
kvarter har så kallade säckgator och området har 
i stort ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Det 
trafikseparerade vägnätet innebär att området, ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv, är relativt säkert. 

Halmstadsvägen är en av Värnamo stads tillfarts-
vägar från väg 27 och är i delar dimensionerad för att 
hantera stora trafikflöden. I sin nuvarande utformning 
utgör Halmstadsvägen en barriär inom området. Två 
cykelundergångar förbinder Gröndal med Hornaryd 
söder om Halmstadsvägen. Gröndalsleden som 
avgränsar området västerut är en kringled för tyngre 
trafik. Den utgör en tydlig fysisk barriär i området, 
främst mot Ekenhaga. Det förekommer tre gång- och 
cykelbroar över Gröndalsledens norra delar som 
knyter samman bostadsområdet Ekenhaga samt 
Borgens friluftsområde med staden. Sveavägen 
förbinder Halmstadsvägen med Gröndalsleden i en 
nordvästlig riktning genom området.  

Risker
• Farligt gods och buller från framförallt Gröndals-

leden utgör en risk i området. Eventuell buller-
problematik föreligger även från Halmstads- 
vägen, Sveavägen och järnvägen.

• Norr om området (i utvecklingsområde 4) finns 
en Seveso-anläggning. Anläggningen utgör en 
risk för ett stort område kring anläggningens 
nuvarande läge.

• Områdets södra delar angränsar till verksam-
hetsområdet Hornaryd/Vitarör (område 13) och 
i norr mot Margretelund (område 4). Verksam-
heter som finns här kan innebära en risk för 
angränsande bostadsbebyggelse i området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Delar av området ligger inom vattenskydds- 

området för stadens huvudsakliga dricksvatten-
täkt, Ljusseveka. Arbetet att uppgradera före-
skrifterna i enlighet med nuvarande lagstiftning 
pågår. Det föreligger en risk att dessa kommer 
att inverka än mer restriktivt på verksamheter 
och utveckling inom området.  

• Strandskyddsområde om 100 meter från Lagan 
föreligger.
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UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Längs med Sveavägen och Halmstadsvägen 

löper två av stadens utvecklingsstråk. Förtät-
ning och ny bebyggelse inom området bör bidra 
till mer blandad bebyggelse och ökad andel 
av andra boendeformer än småhus, men även 
verksamheter förenliga med bostadsändamål. 
Exploateringsgraden vid förtätning föreslås vara 
något högre än nuvarande exploateringsgrad.

• Ny bebyggelse föreslås norr om Ekenhaga.  
Bebyggelsen bör komplettera Ekenhaga genom 
att även erbjuda bostäder i rad-, parhus och 
lägenheter, i en för området passande små- 
skalig bebyggelse. Utbyggnadsområdet  
föreligger i förtätningsstråket Sveavägens 
förlängning och det är av stor betydelse att 
kopplingen mellan Sveavägen och Egenhaga 
förstärks. 

• Hänsyn ska tas vid byggnation inom området för 
att stärka det gröna huvudstråket, Norregårds- 
stråket, som i framförallt dess södra delar är 
svagt. I takt med att området förtätas är det av 
stor vikt att grönstrukturen inom området  
beaktas och att dess kvalité och funktion för 
klimatanpassning bevaras och stärks. 

• Huvudcykelstråk sammanfaller med utvecklings- 
stråken utefter Sveavägen och Halmstadsvägen 
samt utmed Borgen- och Pålabobäcksstråket. 
Kopplingen över Halmstadsvägen längs med 
Pålabobäcksstråket förstärks. 

• Halmstadsvägens barriäreffekt minskas genom 
att området närmast den förtätas i möjlig mån. 
Tätheten kan gradvis öka längre österut, längs 
med vägen.

• Kopplingar över Gröndalsleden utvecklas och 
förstärks för att bättre binda samman staden 

med frilufts- och naturområden och med ny före-
slagen bebyggelse. 

• Kopplingen mot centrum och Bangårdsgatan, 
som hör till det angränsande utvecklingsområdet 
Stadskärnan (utvecklingsområde 1) och som 
föreslås förtätas, ska beaktas inom området med 
tonvikt på de hållbara trafikslagen. 

• I områdets nordligaste del, delvis belägen i 
utvecklingsområde 4, föreslås en yta för dag- 
vattenfördröjning.
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Utvecklingsområdet utgör Värnamo stads 
mest nordliga stadsdel och sträcker sig ner 
mot stadskärnan utefter Jönköpingsvägen. 
Området avgränsas i öst av Lagan och i väst 
av friluftsområdet Borgen. Norr om området 
finns småskaligt jordbrukslandskap och byn 
Torp.

4. Norregård och 
Margretelund

NULÄGE
Bebyggelseoch exploateringsgrad
Området definieras i dess norra del framförallt av 
verksamhetsområden. Verksamheter förekommer 
även i övriga området längs med järnvägen. 

I områdets södra delar förekommer även olika typer 
av småskalig bostadsbebyggelse med radhus, fler- 
familjshus och villakvarter. Exploateringsgraden är 
låg. Täckningsgraden varierar i området. I söder 
är den lägre, medan den längre norrut är högre på 
grund av den mer storskaliga verksamhetsbebyg-
gelsen. 

Grönstruktur, naturmiljö och jordbruksmark
Områdets grönstruktur utgår framförallt från Lagan, 
som är stadens huvudsakliga grönstråk. I stråket 
finns flera grönytor med höga rekreativa värden, 
exempelvis Finnvedsvallen. Den förhållandevis låga 
täckningsgraden i söder talar för att andelen friyta är 
stor här, då bostadsbeståndet i de södra delarna av 
området främst består av småhus med egen träd-
gård, medan andelen offentlig friyta är lägre. 
Tillgången till offentlig friyta och grönstruktur är trots 
det god i området, då stora mängder natur finns 
tillgängligt i det angränsande utvecklingsområdet i 
öster (område 5). 

Insprängt i det norra verksamhetsområdet finns flera 
grönytor och impediment, men även jordbruksmark. 
Jordbruksmarken (åker och bete) hör samman med 
ett större, småskaligt jordbruksmarksområde norr 
om staden. Jordmånen är i delar god med lerinslag. 
Ånabäcken rinner genom områdets norra delar i 
öst-västlig riktning. 

Flera skyfallsstråk löper genom området utmed de 
båda järnvägsbanorna i nord-sydlig riktning och 
sammanstrålar strax väster om Jönköpingsrondellen. 
Det västra stråket utgörs i stora delar av en naturlig 
bäck, Ånabäcken. 

4

Laganstråket

Norregårdsstråket
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Kulturhistorisk miljö
Verksamhetsbebyggelsen väster om järnvägen samt 
i norr bedöms vara tålig. 

Bostadsbebyggelsen i området, såväl väster som 
öster om järnvägen samt i kilen, bedöms som hän-
syns- och uppmärksamhetsområde, främst på grund 
av skalan på bebyggelsen. En del fastställda samt 
möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar finns i området.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Järnvägsinfrastrukturen inom området är påtaglig 
och påverkar områdets tillgänglighet. Halmstad- 
Nässjöbanan (HNJ-banan) och Kust- till kustbanan 
bildar inom området ett Y. Cykelväg finns utefter 
Jönköpingsvägen upp till Margretelundsvägen, vilket 
medför att områdets allra nordligaste delar saknar 
gång- och cykelvägskoppling. Det finns, norr om 
järnvägsundergången/Lagastigen, ytterligare tre 
passager, men då enbart för gång- och cykeltrafik. 

Ljussevekaleden/väg 151 mot Gnosjö och väg 846, 
före detta riksettan/Jönköpingsvägen, utgör de större 
trafiklederna inom området. Ljussevekaleden är 
stadens östliga ringled för bland annat tyngre trafik. 
Området trafikeras idag inte av stadsbusstrafik, men 
en regional busslinje går utefter Jönköpingsvägen. 

Risker
• Inom områdets verksamhetsområde för industri 

finns flera miljöfarliga, tillstånds- eller anmäl-
ningspliktiga verksamheter, som även kan utgöra 
riskobjekt.

• Det finns även flera potentiella och konstaterade 
markföroreningar inom området. Inom kvarteret 
Sarven pågår sanering av markförorening med 

riskklass 1. För flera av markföroreningarna 
finns det ökad risk för att de kan komma att röra 
på sig i och med förändrade markförhållanden 
till följd av klimatförändringar. Två är före detta 
deponier.

• Bullerproblematik föreligger framförallt från järn-
vägen, men även från Ljussevekaleden, Jön- 
köpingsvägen och Lagastigen. 

• Kust- till kustbanan trafikeras av farligt gods. 
• Inom områdets västliga industriområde, Norre-

gård, invid Gröndalsleden och utvecklings- 
område 3, finns en Seveso-anläggning som 
utgör risk. 

• Inom området föreligger översvämningsrisk från 
Lagan och Ånabäcken. För de delar av området 
som tangerar Lagan, kan stabilitetsproblematik 
föreligga med risk för ras och skred. Områden 
kring Ånabäcksvägen, Ågatan och Kvarnängs- 
gatan kan inte klassas som tillfredsställande 
stabilt. Detaljerad stabilitetsutredning rekommen- 
deras av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB).

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Inom området finns flera olika regleringar och  

allmänna intressen som kan ha viss inskränk- 
ande betydelse för utvecklingen inom området. 
Stora delar av området ligger inom vatten-
skyddsområdet för vattentäkten Ljusseveka.  
Arbetet att uppgradera föreskrifterna i enlighet 
med nuvarande lagstiftning pågår. Det förelig-
ger risk att dessa kommer att inverka än mer 
restriktivt på verksamheter och utveckling inom 
området.  

• Strandskyddsområde om 100 meter för Lagan 
och Ånabäcken.

Kvarteret Sarven saneras på grund av markförorening, varpå 
förtätning föreslås på platsen. 
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• Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen 
omfattar delar av området. Mellan Ånabäcks- 
vägen i söder och Ågårdsvägens södra del före-
ligger framförallt höga skyddsvärden som  
karaktäriseras av pågående fluvial erosion, 
meandring. Utefter industriområdet Margrete- 
lunds östra sida föreligger framförallt måttliga 
och lägre skyddsvärden. 

• Både länsjärnvägen Värnamo-Jönköping,  
Vaggerydsbanan och stomnätsjärnvägen Kust- 
till kustbanan är av riksintresse. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Jönköpingsvägen omfattas av ett av stadens 

utvecklingstråk. Inom stråket föreslås förtätning 
och omvandling till blandad bebyggelse upp till 
rondellen vid Ljussevekaleden, väg 151.  
Kvarteret Sarven föreslås efter sanering att 
förtätas med blandad bebyggelse. Utbyggnad 
av befintliga detaljplaner samt viss komplettering 
inom befintligt verksamhetsområde föreslås. 

• Kopplingarna över järnvägsbanorna inom  
området föreslås utvecklas och förstärkas i syfte 
att öka tillgängligheten inom området. 

• Jönköpingsvägen får funktion som huvudcykel-
stråk som i sin förlängning föreslås utvecklas till 
bycykelstråk mot Hörle. De hållbara trafikslagen 
ska prioriteras samtidigt som godstrafik till verk-
samhetsområdena inte ska äventyras.

• Två nya översvämningsytor föreslås i Norregård 
samt att existerande skyfallsstråk kompletteras, 
förstärks och kopplas samman.

• Invid väg 151, i utvecklingsområdets västra del, 
utgör lämplig lokalisering för tankstation för  
förnybara drivmedel. 
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Området är centralt beläget väster om Lagan 
och karaktäriseras i huvudsak av fritids-, 
friluftslivs- och sportytor.

5. Ljusseveka

UTVECKLINGSOMRÅDEN

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Utöver en mindre samling småhus i områdets västra 
delar, längs med Lagan, finns idag ingen bostads- 
bebyggelse i området. Vattentäkten Ljusseveka 

finns i områdets norra del. I områdets västra delar 
finns Ljussevekas konstgräsplan, Finnvedsvallen,  
IFK Värnamos lokaler samt ett flertal fotbollsplaner. 
I områdets norra delar finns en sporthall samt tennis-
banor och i söder finns Värnamo campings verksam-
het.

Grönstruktur och naturmiljö
Lagan är områdets västra avgränsning och utgör 
samtidigt områdets mest betydelsefulla gröna 
huvudstråk, Laganstråket. Prostsjön och den sank- 
mark som ligger nordost om denna utgör en av 
stadens gröna kilar som leder in naturmiljön i stads-
bebyggelsen. Prostsjön och Prostskogen utgör 
tillsammans med Tinas ö och Värnamo Camping ett 
populärt fritids- och friluftsområde. Områdets 
nordöstra delar består till stor del av lågproduktiv  
produktionsskog med höga naturvärden samt 
sumpskog. 

Viss jordbruksmark (åkermark) med höga värden 
finns i området, i direkt anslutning till naturgräs-
planerna. För jordbruksmark inom eller i närheten av 
detaljplanelagt område gäller lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön som bland 
annat reglerar spridning av gödsel och djurhållning 
vilket kan påverka hur jordbruksmarken kan brukas.  

Kulturhistorisk miljö
Ett fåtal kulturhistoriska lämningar finns i områdets 
norra delar. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Genom området, i nord-sydlig riktning, löper ett 
huvudcykelstråk. Stråket utgör koppling till stads- 
kärnan. I norr kopplar stråket an till en större cykel-
runda utanför staden. Cykelstråken är främst  

Laganstråket
5
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förlagda i områdets västra och sydliga delar, i nära 
relation till bebyggelse. Ett antal gång- och cykel- 
broar över Lagan knyter området till stadens västra 
delar. Två gång- och cykelbroar ansluter till Finn-
vedsvallen. Ett cykelstråk öster om Prostsjön utgör 
koppling till stadens östra områden. Ett större antal 
gångvägar finns i naturområdet. 

Området avgränsas i nordost av Ljussevekaleden. 
Prostsjövägen löper i nord-sydlig riktning genom 
området, upp till Ljussevekaleden. 

Risker
• Vid höga vattenflöden finns översvämningsrisk i 

stora delar av området.
• Utmed delar av Lagan föreligger viss stabilitets-

risk.
• Olika former av negativ påverkan på vatten- 

täkten Ljusseveka föreligger. Gödsling av  
fotbollsplanerna kan skada vattentäkten. 

• Värnamotvätten ligger utanför området, men kan 
utgöra risk. 

• På väg 151 och Ljussevekaleden körs farligt 
gods, vilket framförallt utgör risk för vatten- 
täkten Ljussveka.  

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Inom området finns flera olika regleringar och  

allmänna intressen som kan ha viss inskränk- 
ande betydelse för utvecklingen inom området. 
Stora delar av området ligger inom vatten-
skyddsområdet för vattentäkten Ljusseveka. Ar-
betet att uppgradera föreskrifterna i enlighet med 
nuvarande lagstiftning pågår. Det föreligger risk 
att dessa kommer att inverka än mer restriktivt 
på verksamheter och utveckling inom området.  

• Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen 
berör områdets allra nordvästligaste delar. För 
detta område av riksintresset är skyddsvärdet 
högt och den process som utgör skyddsvärdet är 
fluvial erosion. Det förekommer även fler ero-
sionsbranter och erosionsfåror av skyddsvärde 
inom området. 

• För Lagan och Prostsjöns strandlinje föreligger 
strandskyddat område.

• Utmed Prostsjöns norra strand finns en skoglig 
nyckelbiotop. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• I Prostsjöområdet planeras för en ny, hållbar 

stadsdel. Bättre kopplingar över Lagan mot kvar-
teret Kärleken föreslås, i syfte att tillgängliggöra 
den nya stadsdelen. 

• I syfte att avlasta Krycklebäcken, föreslås ett nytt 
skyfallsstråk skapas för att vid höga flöden leda 
del av vattnet norr om bebyggelsen till Prostsjön. 

• Eventuell utveckling och nu pågående verksam-
heter i området kommer att styras av vatten-
skyddsområdet för Ljusseveka. Den nuvarnade 
lokaliseringen av fotbollsplaner och konstgräs-
plan behöver utredas. 

Skogsstig i Ljusseveka.
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I området finns främst verksamheter, men 
även viss bostadsbebyggelse i söder och 
utefter Nydalavägen och Vråenvägen. Området 
angränsar till stadskärnan i väst samt till 
Prostskogen i nordväst.

6. Nylunds 
verksamhetsområde

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Områdets norra och centrala delar domineras av 
verksamheter i blandad storlek. Det rör sig i söder 
om handel, i norr främst bilhandel och uthyrning. 
Även en viss andel mindre besöksintensiva 
verksamheter finns i området. Det kommunala 

bolaget Värnamo Energi finns i området samt 
tekniska förvaltningens förråd. De befintliga bostads-
kvarteren består av småhus. Exploateringsgraden i 
området är låg. Täckningsgraden är varierad. Lägre 
i bostadskvarteren och högre för verksamheterna 
i området, då verksamhetsbebyggelsen är stor till 
ytan. Öster om Nydalavägen och söder om Vråen-
vägen färdigställdes 2020 cirka 100 bostäder i olika 
bostadstyper, framförallt villor och småskaliga flerfa-
miljshus.  

Grönstruktur och naturmiljö
Grönområdet Prostskogen ligger västerut i direkt 
anslutning till utvecklingsområdet och kopplas 
samman genom det gröna huvudstråket Nylund-
stråket. Grönstråket förgrenas vid Vråenvägen, där 
det andra benet följer Krycklebäcken och ett parti 
med naturmark utefter Nydalavägen. Andelen 
grönstruktur i området är relativt hög för ett 
verksamhetsområde. Uppståndelsekapellet med 
kyrkogård gränsar även till området.

Krycklebäcken har funktion som skyfallsstråk i 
området. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms som tåligt ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Området i stort har begränsade 
kulturhistoriska värden, såväl rörande planmönster 
som bebyggelse, bortsett från verkstadsbyggnaden 
på Drabanten 4 med kopplingar till Bruno Mathsson. 
Det finns inga kända fornlämningar eller kultur-
historiska lämningar i området. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Nydalavägen, en av stadens huvudgator, löper 
genom området. Malmstensgatan utgör områdets 
södra gräns. Lagastigen tangerar områdets gräns i 
sydväst och Vråenvägen utgör områdets östra gräns. 
Stadens ostliga kringled, Ljussevekaleden, tangerar 
områdets norra delar.

Stadsbusstrafik och snabbusslinje 500, mellan 
Jönköping och Värnamo, trafikerar området utefter 

Nylundstråket

6
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Nydalavägen med en hållplats utanför Värnamo 
Energi. 

Cykel- och gångvägar ansluter området till 
Prostskogen och vidare till stadens västra sida, 
stadskärnan och till de angränsande bostads- 
områdena Nylund, Amerika och Vråen i öster.

Risker
• Miljöfarliga verksamheter inom området kan  

utgöra risk. I området förekommer tre anmäl-
nings- och tillståndspliktiga C-klassade verksam-
heter. Utöver dessa finns även verksamheter 
som ger upphov till en så liten miljöpåverkan att 
den inte kräver tillstånd eller anmälan. 

• Det finns flera fastigheter inom området där det 
tidigare pågått verksamhet som skulle kunna 
innebära att fastigheten är behäftad med mark- 
förorening. För dessa områden/objekt föreligger 
behov av inventering, undersökning och klass-
ning. Bland annat är tekniska förvaltningens 
förråd behäftat med markförorening, då det 
föreligger en före detta brandövningsplats på 
fastigheten. En före detta deponi finns också, 
med den problematik som detta innebär.

• Värnamo Energi AB har ett ställverk anslutet till 
luftkraftledningsgata (50 kV) inom området med 
där tillhörande elektromagnetiska fält som utgör 
strålningsrisk.  

• Krycklebäcken är ett viktigt skyfallstråk och 
utmed dess dragning föreligger översvämnings-

risk på flera ställen. 
• Nydalavägen och Lagastigen medför risk för 

trafikbuller i området. 
• På Ljussevekaleden körs farligt gods. Leden  

räknas inofficiellt som kommunal farligt godsled.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Ett av utvecklingsstråken löper genom området 

längs med Nydalavägen. Stråket utvecklas och 
förtätas. I och med att täckningsgraden i områ-
det är relativt hög, finns visst behov av omvand-
ling för att utvecklingsstråket ska kunna byggas 
tätare. Omvandling sker till blandad bebyggelse, 
främst i de södra och centrala delarna.  
Omgivningsstörande och farliga verksamheter 
utlokaliseras. Norr och väster om Ljusseveka- 
leden föreslås ny blandad bebyggelse tillkomma 
som underbygger utvecklingstråket. Fastig- 
heten för tekniska förvaltningens förråd föreslås 
omvandlas till skoländamål på lång sikt. Even-
tuell byggnation föreslås ges bättre koppling till 
Prostskogen.

• Utvecklingsområdets befintliga koppling mot  
Prostskogen är viktig och dess betydelse spås 
öka i takt med ökad bostadsbyggnation inom 
området.

• Pendlingsparkering föreslås i korsningen 
Nydalavägen-Kapellgatan. Regionbusslinje samt 
stadsbusslinjedragning med tillkommande håll-
plats samt god tillgång till huvudcykelstråk, gör 
platsen väl lämpad för pendlingsparkering.  

• På gränsen till utvecklingsområde 8, i mötet  
mellan fyra skyfallsstråk, föreslås en fördröj-
ningsyta för att avlasta Krycklebäcken. Likaså 
föreslås ett nytt skyfallsstråk tillskapas som 
ska avlasta Krycklebäcken i händelse av höga 
flöden/skyfall. 

• Området kring rondellen för Ljussevekaleden 
och Nydalavägen är lämpligt för lokalisering av 
tankstation med förnybara drivmedel. 

Tekniska förvaltningens förråd.
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Detta område omfattar de delar av Värnamo 
som är belägna längst mot nordost. Området 
innefattar i huvudsak de två bostadsområdena 
Amerika och Nylund.  

7. Amerika och Nylund

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Generellt utgörs området av småhusbebyggelse 
med blandad karaktär. Områdets storskaliga utbygg-
nad skedde under 1960- och 1970-talet. Även viss 
flerbostadsbebyggelse, i mindre flerbostadshus, 
finns i områdets nordvästra delar. I det nordostliga 
hörnet finns en mindre ansamling verksamheter som 

UTVECKLINGSOMRÅDEN

delvis är nedlagda. Exploateringsgraden i området 
är låg, medan täckningsgraden går i linje med övriga 
småhusområden i staden.

Grönstruktur och naturmiljö
Öster om bostadsområdena finns ett grönt huvud-
stråk som löper längs med E4 och ansluter söderut 
mot Nöbbele. Huvudstråket Nylund förgrenas vid 
Vråenvägen, där det ena benet följer Krycklebäck-
en och det andra följer Julias väg. Utmed områdets 
södra gräns finns en av stadens gröna kilar, Vråen-
kilen, som via Vråenstråket leder grönstrukturen in 
mot Vråenparken. Andelen grönstruktur i området är 
generellt hög, med flera större grönytor och parker 
samt trädplanterade gator. Området har därav goda 
möjligheter att hantera klimatförändringar såsom 
skyfall och värmeböljor. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms vara tåligt ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv, då det har mycket begränsade kultur- 
historiska värden. Kring Törnskatevägen bedöms 
planmönstret och bebyggelsestrukturen som 
bevarandevärd.

I de delar som ligger längst upp i nordost finns 
grönytor insprängda bland och i anslutning till 
småhusbebyggelsen. Här har man sparat ut en 
fornlämningsmiljö, som främst utgörs av sten- 
sättningar, varav en kallas Drabanterör. I övrigt finns 
ett mindre antal kulturhistoriska lämningar samt en 
möjlig fornlämning i områdets norra delar.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
I området finns goda gång- och cykelmöjligheter. 
Stadsbusstrafik löper via Vråenvägen genom 
områdets södra delar.  

Nydalavägen är en av stadens huvudgator och är 
dimensionerad för större trafikflöde än resterande 
vägar i området. Nydalavägen utgör områdets norra 
gräns. Öster om området löper E4 i nord-sydlig 
riktning och utgör områdets östra gräns. I väst löper 
Vråenvägen i nord-sydlig riktning och utgör områdets 

7
Nylundstråket

Nöbbelestråket
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västra gräns. Det förekommer, utöver Vråenvägen, 
även två huvudgator genom området, Julias väg och 
Malmstensgatan. Den norra, Julias väg, är mycket 
bred och omfattar förutom själva körbanan, gång- 
och cykelväg, ett stråk med alléträd och gräsytor. 
Bebyggelsen tar vid först  
omkring 20 meter från gatan.

Det förekommer två kopplingar över E4. Korslids- 
vägen är en viktig förbindelse för bland annat cykel-
trafik från stadens omland i nordost, men även för 
rekreativa syften. Kopplingen i Malmstensgatans 
förlängning förbinder staden med viss bebyggelse 
öster om E4 samt skogsområden.

Risker
• Hälsorisk föreligger från trafikbuller från E4, 

Nydalavägen och Vråenvägen. 
• Krycklebäcken är ett viktigt skyfallstråk och i de 

delar där bäcken berör utvecklingsområdet finns 
på flera ställen risk för översvämning. 

• Det finns fastigheter inom området där det  
tidigare pågått verksamhet som skulle kunna 
innebära att fastigheten är behäftad med  

markförorening. För dessa områden/objekt finns 
det ett behov av inventering, undersökning och 
klassning. Bland annat finns en äldre soptipp 
nordväst om Nylunds förskola.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
• Områdets norra delar inrymmer ett av stadens 

utvecklingsstråk. Detta löper längs med Nydala- 
vägen och föreslås hålla sig inom nuvarande 
tätortsutbredning. Längs stråket kan viss 
förtätning med blandade bostäder ske. Täck-
ningsgraden är relativt låg i området, då de flesta 
bostadshus har egen trädgård, varför vissa av 
de större grönytorna i området kan förtätas till 
viss del. Förtätningen ska vara mer småskalig 
och gå i linje med nuvarande exploateringsgrad. 

• Huvudcykelstråk ska samförläggas med stads-
busslinjen utmed Julias väg samt följa Vråen- 
vägen ned mot Växjövägen/Ringvägen.

• Kopplingen mot Korslidsvägen är viktig och  
ska beaktas och utvecklas. Kopplingen mellan  
Nydalavägen och områdets nordöstra del  
kommer i och med den pågående utvecklingen/
omvandlingen av området vara viktig att 
utveckla. 

• På gränsen till utvecklingsområde 6, i mötet 
mellan fyra skyfallsstråk, föreslås en fördröj-
ningsyta för att avlasta Krycklebäcken. Likaså 
föreslås en yta för fördröjning mellan Nydala- 
vägen och Ugglegatan. 

Bostadshus vid Malmstensgatan i delområdet Amerika.
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Området är stort till ytan, beläget i stadens 
sydöstra delar och består bland annat av 
bostadsområdena Vråen och Rörstorp. 
Området är blandat, med såväl bostäder som 
verksamheter. Järnvägen löper genom 
området och Rörstorps station utgör en 
potentiell nod. Norr om stationen finns idag 
verksamheter, medan det söder om järnvägen 
i stora delar är obebyggt.

8. Vråen och Rörstorp

UTVECKLINGSOMRÅDEN

8

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Bebyggelsen i området Vråen består främst av 
lamellhus i rader samt viss radhusbebyggelse. En 
stor andel av bostäderna är hyres- och bostads-
rätter i flerbostadshus. Bebyggelsen i Rörstorp är 
mer blandad, där de centrala delarna består av mer 
storskalig bebyggelse med lamell- och skivhus, men 
även i delar av småhusbebyggelse. 

Längs Malmövägen och järnvägen finns verksam-
hets- och handelsområde i storskalig, låg bebyg-
gelse. Söder om järnvägen finns ett fåtal verksam-
heter, bland annat biltvätt och drivmedelsstation 
och en större industrietablering. I området finns två 
grundskolor och Finnvedens gymnasium har loka-
ler i området. Vråens centrum inhyser idag apotek, 
vårdcentral och folktandvård. Biblioteket, som legat 
i området, är idag nedlagt. Exploateringsgraden är 
i stora drag relativt låg, medan täckningsgraden är 
lägre i områden med bostäder och högre i områden 
med verksamheter.

Grönstruktur och naturmiljö
I området finns flera större gröna ytor, bland annat i 
form av bostadsgårdar. Utmed E4 finns ett grönstråk 
i nord-sydlig riktning mellan bebyggelse och väg- 
område som utgör buffert och skyddszon, men som 
även har rekreativa värden. Stråket binder samman 
Nylund i norr och Rörstorp i söder samt i förlängning-
en söderut mot Nöbbele.

Ytterligare två gröna huvudstråk ligger inom områ-
det, Vråenstråket respektive Nöbbelestråket. Dessa 
strålar samman i Vråenparken, som utgör en större 
och betydelsefull grönyta. Parken ska omgestaltas 
och bland annat få funktionen av omhändertagande 
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och fördröjning av dagvatten. 

Söder om järnvägen finns jordbruksmark (åkermark), 
med bedömda höga värden. Åkermarken är  
kommunalägd och i delar planlagd för industri-
ändamål. Utmed Lagan finns ett av stadens koloni- 
stugeområden, Åkroken. På den före detta tomten 
för reningsverk, förekommer även en del ruderad 
naturmark. 

Flera stråk för skyfallshantering finns i området. 
Fördröjningsyta finns norr om Vallmovägen och en 
lågpunktsyta finns mellan Nyponvägen och Expo- 
vägen. 
 
Kulturhistorisk miljö
Rörstorp präglas av den intensiva exploatering och 
storskaliga bebyggelse som skedde under 
1960-talet. Flerbostadsområdet karaktäriseras av 
tidstypiska längor placerade i byggnadskomplex 
samt gult tegel som fasadmaterial. Småhus-
områdena karaktäriseras av bostadshus främst i 
gult tegel. Området bedöms som tåligt, då det har 
begränsade kulturhistoriska värden, både vad gäller 
planmönster och bebyggelse.

Bebyggelsen i Vråen är exempel på snabb stads-
delsutveckling under 1970-talet. Mariakyrkan samt 
ett antal kvarter utgör betydelsefulla karaktärsdrag i 
området. Delar av Vråen bedöms som hänsyns- och 
uppmärksamhetsområde, då det innefattar kvarter 
(Vråens centrum, Hammaren, Malmen samt Svart-
kråkevägen) med bebyggelsemönster och plan- 
strukturer som bör bevaras i sin helhet. Vråen i övrigt 
bedöms generellt sett vara tåligt. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Två stadsbusslinjer löper genom området. Stora de-
lar av det har nära tillgång till kollektivtrafik, men då 
bussträckorna är långa blir restiderna mindre attrak-
tiva. Regionbuss 202 löper längs Malmövägen och 
knyter området till Bredasten och stadskärnan samt 
vidare mot sjukhuset och Gislaved. 

Flera större cykelstråk löper genom området.  
Cykelstråket längs Malmövägen löper ner till Breda- 
sten. Sett till antalet gång- och cykelvägar är områ-
det väl integrerat och dess centrala delar har flest 
gång- och cykelkorsningar i hela staden. Detta inne-
bär att det finns goda möjligheter att röra sig till fots 
och med cykel i stora delar av området. 

Två huvudtrafikleder tangerar området. Öster om 
området löper väg E4 och utgör områdets östra 
gräns. Väg 27 utgör områdets södra gräns. Även 
inom området löper ett antal större vägar: Laga- 
stigen, Malmövägen och Växjövägen. I norr utgör 
Malmstensgatan områdets gräns.

I södra delen av området finns Rörstorps station som 
ger området regional tillgänglighet mot bland annat 
Växjö och Jönköping. Kust- till kustbanan löper 
genom områdets södra del i öst-västlig riktning. 

Risker
• Det stora antalet större vägar, såväl inom som 

i direkt anslutning till området, samt järnvägen 
innebär att det för stora delar av området före- 
ligger hälsorisk för trafikbuller. 

• E4, väg 27 och Kust- till kustbanan är farligt 
godsleder. 

• Vägarna och järnvägen inom området innebär 
viss barriäreffekt som kan inverka negativt på 

Mariakyrkan vid Vråens centrum.
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områdets integrerande möjligheter. 
• De miljöfarliga verksamheter som finns inom 

området förekommer framförallt utmed Malmö- 
vägen och Expovägen. Dessa kan utgöra risk. 
I området förekommer flera anmälnings- och  
tillståndspliktiga C-klassade verksamheter. Utö-
ver dessa finns även verksamheter vars verk-
samhet ger upphov till en så liten miljöpåverkan 
att den inte kräver tillstånd eller anmälan. 

• Utmed Malmövägen och Expovägen finns tre 
fastigheter med riskobjekt, riskklass 2, för mark- 
förorening. Utöver dessa finns även ett objekt 
i riskklass 2 för markförorening bland bostads-
bebyggelse i Vråen, på Tättingvägen. Dessa är 
prioriterade för vidare utredning. Utmed vägarna 
och med viss koncentration till fastigheterna 
söder om Växjörondellen, finns även många 
fastigheter med oklassade markföroreningar. 
Dessa kan ha betydelse vid utveckling inom 
området och kräva vidare utredning. För flera 
föroreningar finns ökad risk för att dessa ska 
röra på sig vid ändrade markförhållande, till följd 
av klimatförändringar. 

• Vråen/Rörstorp är ett av stadens mer känsliga 
områden för översvämning till följd av skyfall, 
vilket kommer att behöva beaktas i vidare plane-
ring. 

• För de sydvästliga delarna av området som 
tangerar Lagan, föreligger risk för översvämning 
vid höga flöden, 50-årsflöde. 

• De sydvästliga delarna av området är beläget på 
silt, kohesionsjordart, som innebär ökad risk för 
skred och ras. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Koloniområdet i områdets västra del har i  

detaljplan pekats ut som etapp 1 av 2, där etapp 
2 är beläget öster om etapp 1. Planområdet är 
beläget 100-200 meter från Malmövägen.

• I sydväst, väster om Malmövägen, föreligger  
riksintresset Lagan nedströms Hörledammen. De 
delar av området som berörs av riksintresset har 
bedömts som måttliga skyddsvärden avseende 
isavsmältningens erosion och ackumulation. 

• Delar av området omfattas av strandskyddat 
område från Lagan. 

• Rörstorps station är av riksintresse, likaså Kust- 
till kustbanan.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
• I utvecklingsområdets södra del, söder om järn-

vägen, föreslås stadens nya stadsdel lokalise-
ras. Stadsdelen föreslås lokaliseras på den före 
detta tomten för reningsverket samt på jordbruk-
smark väster om Malmövägen. Utbyggnaden 
kan både omfatta ny grundskola och utgöra plats 
för stadens nya idrottsområde för inomhussport 
samt plats för pendlingsparkeringshus. Om-
vandling och utveckling sker norr om och kring 
Rörstorps station, med blandad stadsbebyggelse 
kring stationen. Rörstorps station blir en nod för 
byten mellan trafikslag. Skyttel på järnvägen kan 
koppla samman Rörstorp med Värnamo station 
och i en utblick även med eventuell framtida 
järnvägsstation.

• Ett av stadens utvecklingsstråk löper genom 
stora delar av området. Här sker förtätning och 
omvandling i hög grad. Stråket löper längs med 
Växjövägen och sedan söderut mot Rörstorps 

Bostadsgård i Rörstorp.
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station längs med Smultronvägen. Exposkolan 
föreslås kompletteras med ytterligare en grund-
skola. Långsiktig omvandling föreslås väster om 
Malmövägen mot mer bostadsbebyggelse och 
för blandad bebyggelse lämpade verksamheter. 

• Vråenparken föreslås utgöra en grön nod och 
ett nytt grönt huvudstråk föreslås knyta samman 
noden med stadens centrum och västra stads-
delar. Den grönstruktur som ligger mellan E4 och 
bebyggelse föreslås utvecklas och även omfatta 
ny stadsdel söder om järnvägen. 

• Malmövägen föreslås utvecklas som stadsgata. 
Trafiken på Malmövägen kan samtidigt förväntas 
öka varvid behovet av utvecklingen av hållbara 
resealternativ ökar. Kopplingar för gång- och 
cykeltrafik föreslås bland annat utvecklas i syfte 

att förbättra tillgängligheten mellan stadens 
östra och västra, såväl som nordliga och sydliga 
stadsdelar.

• Området är i stora delar känsligt för händelse av 
skyfall varvid föreslagna och befintliga stråk för 
skyfallsavdelning måste beaktas vid all utveck-
ling inom området. I Vråenparken finns en  
planerad fördröjningsyta.

• Utmed Lagan, Laganstråket, ska skyddsvärda 
träd beaktas, särskilt i syfte att knyta samman 
denna biotop i Apladalen med Osuddens bio- 
toper av skyddsvärda träd.  
 

Vy över föreslagen ny stadsdel vid Rörstorps station.
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Apladalenområdet sträcker sig från stadens 
mest centrala delar till Vidöstern i söder. 
Norr om Vidöstern meandrar Lagan igenom 
frilufts-, jordbruks- och naturmark. Norr om 
järnvägen finns hembygdsparken Apladalen. 
Längst söderut finns Vidöstern och Osudden. 

9. Apladalen

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I parken Apladalen, i områdets norra del, finns ett 
mindre antal äldre trähus. I söder, vid Osudden, finns 
båtplatser och båtbrygga. 
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Grönstruktur och naturmiljö
Lagan med strandområde utgör ryggraden i stadens 
grönstruktur och Laganstråket är därmed bland de 
viktigaste gröna huvudstråken i stadens nätverk av 
grönstruktur. 

Nästan hela området utgörs av naturmiljö och 
jordbruksmark. I Laganstråket finns goda möjligheter 
till friluftsliv. Längs Vidösterns norra kust finns  
Osudden, en stadsnära badplats. Jordbruksmark 
med bedömda höga och mycket höga bruknings-
värden finns framförallt i områdets södra delar. 
Brukningsvärdet påverkas negativt i de delar där 
bostadsområden tangerar marken. Även väg 27 
inverkar negativt på brukningsvärdet, då vägen 
skärmar av delar av jordbruksmarken och påverkar 
arronderingen. Betesmark inom området bedöms ha 
stora rekreativa värden, då många väljer att vistas 
och promenera i området.

Krycklebäcken i områdets norra delar är ett viktigt 
skyfallsstråk. Likaså de två stråk som leder till Lagan 
norr om koloniområdet. 

Ett skyfallsavledningsdike löper i nordlig-sydlig 
riktning väster om Lagan. 

Kulturhistorisk miljö
Hembygdsparken Apladalen har betydande 
kulturhistoriska värden och även rekreations-
värden. Områdets geografiska läge i närheten av 
motsvarande fornlämningsrika lägen runt Vidöstern, 
innebär att det kan förekomma förhistoriska 
boplatser under marknivån. Eventuella 
exploateringar kommer sannolikt innebära att 
arkeologiska utredningar och förundersökningar 
erfordras.

9
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Den södra delen av området har, med sin agrara 
prägel på det öppna och sammanhängande 
odlingslandskapet i anslutning ned mot Vidöstern, 
både stora kulturmiljö- och upplevelsevärden.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
De gång- och cykelmöjligheter som finns i Apladalen 
har förutom rekreativa värden även en viktig funktion 
som koppling mellan de östra och västra stads-
delarna. Längs med Lagan ner till Osudden finns 
flera gång- och cykelvägar.

Väg 27 och järnvägen, Kust- till kustbanan, löper 
genom området. Gång- och cykeltunnlar minskar 
järnvägens och vägarnas barriäreffekter. 

I parken Apladalens sydöstra del förekommer en 
möjlig framtida dricksvattentäkt. Dricksvattentäkten 
utgör en före detta vattentäkt som tidigare har lagts 
ner på grund av förorening, men där förutsättning-
arna kan ha ändrats. 

Risker
• Då både väg 27 och järnväg löper genom  

området föreligger risk för trafikbuller.
• Översvämningsrisk föreligger för stora delar av 

området, vid höga flöden i Lagan. 
• Risk för ras, skred och erosion föreligger för 

delar av området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen 

berör hela utvecklingsområdet. I de delar som 
området berör, har riksintresset bedömts ha högt 
skyddsvärde och den geologiska process som 
värdet avser är ackumulation (deltabildning).  

I området förekommer flera skyddsvärda  
erosionsfåror. 

• Stora delar av området omfattas av strand- 
skyddat område från Lagan.  

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Exploatering inom området ska utifrån natur-,  

rekreations- och kulturhistoriska värden  
undvikas. Det är av vikt att kulturlandskapets 
värden i området bevaras och att landskaps- 
bilden bibehålls. Friluftsområdet längs med 
Lagan stärks och utvecklas avseende allmän- 
hetens tillgänglighet till området. 

• Utvecklingsområdets läge, mellan stadens östra 
och västra stadsdelar och den utveckling som 
FÖP:en redogör för, innebär att området ska 
utvecklas med bättre öst-västliga kopplingar för 
gång- och cykeltrafik. Två huvudcykelstråk före-
slås löpa i öst-västlig riktning genom området. 
Broar över Lagan bör i detta syfte tillkomma på 
strategiska platser. 

• Exploateringar av det till stora delar opåverkade 
agrara kulturlandskapet, med stora samman-
hängande öppna ytor av hag- och åkermark, bör 
generellt undvikas. Öster om området och norr 
om väg 27, i intilliggande utvecklingsområde 8, 
föreslås bebyggelse i samband med att ny stads-
del växer fram. Denna utveckling kan komma att 
påverka utvecklingsområdet och delvis innebära 
att åker- och betesmark tas i anspråk.  

• Utmed Lagan, Laganstråket, ska skyddsvärda 
träd beaktas. Särskilt i syfte att knyta samman 
denna biotop i Apladalen med Osuddens bio- 
toper av skyddsvärda träd. 
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Utvecklingsområdet är beläget i stadens södra 
del, öster och norr om sjukhuset. Området 
definieras i hög grad av småhusbebyggelse, 
med det öppna jordbruksmarklandskapet i 
söder och i Lagandalen. Området ligger nära 
såväl sjukhus som skola.

10. Egnahemsområdet
och Mossle

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I området finns främst tät småhus- och radhus-
bebyggelse på små tomter. Utefter Götavägens mer 
nordliga delar förekommer flerfamiljsbostäder och 
även en del verksamheter. I de allra nordligaste 
delarna ingår området i den handels- och servicenod 

10

som finns utpekad i utvecklingsområde 2. Områdets 
norra delar har en något högre exploateringsgrad, 
med bland annat flerfamiljshus med två till sex lägen-
heter. Även radhusområdet Mosslelund har en rela-
tivt hög exploateringsgrad. Områdets södra delar är 
mer glest bebyggda, med nästan enbart friliggande 
villabebyggelse. Täckningsgraden är relativt låg i 
hela området.

Det så kallade Egnahemsområdet från 1930-1940- 
talen utmärker sig inom området med sin småhus-
bebyggelse samt mindre flerfamiljshus med 
genomgående gator i tydligt rutnätsystem.

I anslutning till järnvägen samt längs Halmstads-
vägen finns ett antal verksamheter. 

Grönstruktur, naturmiljö och klimatanpassning
Från Mossleplatåns storskaliga jordbrukslandskap 
i söder leder en av stadens gröna kilar naturmiljön 
in i området via Mosslegrönstråket. Stråket och de 
grönytor som ligger utefter järnvägen sträcker sig 
fram till Pustakulle. I grönstråkets norra delar 
förekommer en del svaga kopplingar. Andelen 
grönstruktur är relativt liten i områdets norra delar, 
medan de södra delarna är väl försedda med grön-
yta. I områdets sydöstra delar, mot Lagandalen, finns 
en del jordbruksmark med höga till mycket höga 
brukningsvärden som dock påverkas av närhet till 
bostadsbebyggelse samt väg 27 inverkan på arron-
deringen.  

Området är beläget i en sluttning ned mot Lagan-
dalen, där bebyggelsen väster om Götavägen är 
högre belägen än den östra delen om vägen. I delar 
är höjdskillnaderna betydande.  

I områdets södra del löper två skyfallsavlednings-
stråk i östlig-västlig riktning. Ett skyfallsavlednings-
stråk löper längs med Västbovägens östra delar, 
fram till Backegårdsgatan. 

Mosslestråket
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Kulturhistorisk miljö
Området bedöms i stora delar som hänsyns- och 
uppmärksamhetsområde. Hänsyn i områdets norra 
delar bör tas till struktur, plan och skala på bebyg- 
gelsen. Här finns ett antal enskilda byggnader med  
kulturhistoriskt värde. Klevaliden kräver särskild 
hänsyn för att bevara dess kulturhistoriska värden.

I områdets sydvästra delar, mellan järnvägen och 
Götavägen, bör hänsyn tas till struktur och skala 
vid sidan om arkitektoniska värden. Området är ett 
exempel på bebyggelse under 1960-1970-talen och 
uppfördes i samband med etableringen av det i väst 
angränsande storskaliga sjukhusområdet. I söder 
finns Mosslelunds gravfält, ett viktigt fornlämnings-
område som bör ha ett förhållandevis stort skydds-
område.

I områdets sydöstra delar, kring Mosslevägen, finns 
främst bebyggelse från 1920-talet och framåt. 
Bebyggelsens volym och struktur ska beaktas.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Två järnvägar, Kust- till kustbanan och HNJ-banan, 
löper genom området och utgör barriärer. Området 
kopplas till stadens gång- och cykelnät samt cent-
rum, framförallt via Götavägen och undergången vid 
Viadukten. I huvudsak finns tre gång- och cykel- 
kopplingar i öst-västlig riktning som kopplar området 
till Karlsdal och Apladalen: södra övergången och 
längre söderut vid Uddebovägen/Baldersgatan samt 
under järnvägen utefter norra sidan av väg 27. Det 
finns även en gång- och cykelkoppling över väg 27, 
vid trafikplats Mossle. Denna koppling länkar  
området söderut mot Helmershus och Åminne.

Götavägen utgör områdets huvudsakliga sydvästra 
gräns och är en av stadens huvudgator med 
anslutning till statligt vägnät söderifrån. Väg 27 utgör 
områdets södra gräns.

Två busslinjer går genom området längs med 
Götavägen: stadsbusslinje 51 och regionbusslinje 
202. Regionbusslinjen utgör en koppling till sjukhuset 

samt Bredaryd och Gislaved. Stadsbusslinjen löper 
i en slinga runt större delen av västra Värnamo stad 
och knyter området till tågstationen.   

Risker
• Det föreligger viss översvämningsrisk från Lagan 

i områdets östra delar.
• Grundförutsättningarna för de södra delarna 

av området i Lagandalen är dåliga med risk för 
skred och ras. 

• Det finns en fastighet med en kemtvättinrättning 
inom området med riskobjekt i riskklass 2, för 
markförorening. Denna är prioriterad för vidare 
utredning. Utmed järnvägen finns även flera 
oklassade markföroreningar som kan komma att 
ha betydelse vid utveckling inom området och 
kräver vidare utredning. 

• Värnamo sjukhus, sydväst om området, är en 
miljöfarlig verksamhet som kan utgöra säker-
hetsrisk som kan påverka området. 

• Trafikbuller från väg 27, järnvägen och Göta- 
vägen utgör hälsorisk i området. Även Halm-
stadsvägen i norr kan innebära visst buller i 
närområdet. 

Övriga allmänna intressen och regleringar,
markägoförhållande
• Utefter Lagandalen i områdets sydöstra delar 

föreligger riksintresset Lagan nedströms Hörle- 
dammen. I de delar som utvecklingsområdet 
berörs av riksintresset är det bedömda skydds-
värdet måttligt. Den geologiska process som 
skyddsvärdet är baserat på är isavsmältningens 
erosion och ackumulation. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Det nord-sydgående utvecklingsstråket samt 

utvecklingsstråket längs med Halmstadsvägen 
löper genom området. Förtätning sker längs med 
utvecklingsstråken utifrån närområdets förutsätt-
ningar. Exploateringsgraden vid förtätning bör 
vara högre än nuvarande bebyggelse. 

Bostadshus på Bondegatan i Egnahemsområdet. 
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• Längs med Halmstadsvägen, i områdets norra 
delar, sker högre grad av utveckling. Området 
ska ha funktion som bebyggelsenod i de västra 
stadsdelarna och ges därmed en högre exploa-
teringsgrad. 

• Huvudcykelstråk föreslås löpa längs med Göta-
vägen, Halmstadsvägen och Uddebovägen.

• Området får förstärkta gång- och cykelkopplingar 
över järnvägen, för att minska dess barriäreffekt. 

• Kopplingen från Götavägen mot ny bebyggelse 
söder om sjukhuset förstärks. Den existerande 
kopplingen över väg 27 bör beaktas. Genom nya 
gång- och cyeklbroar över Lagan, i närliggande 
område, kopplas området bättre till föreslagen 
stadsdel kring Rörstorps station. 

• En yta för fördröjning av skyfall föreslås i parken 
mellan Västbovägen och järnvägen samt ett 
avledningsstråk som knyter samman avlednings- 
stråket på Västbovägen med den föreslagna 
fördröjningsytan. 
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Utvecklingsområdet finns i stadens sydvästra 
del. Området definieras framförallt av Värna-
mo sjukhus, ett av Sveriges största länsdels-
sjukhus och Värnamo stads största arbets-
plats med cirka 1 300 anställda. Området är ur 
ett socioekonomiskt perspektiv något svagare 
än många andra utvecklingsområden i staden. 
I områdets södra delar, söder om sjukhuset, 
finns ett större planlagt bostadsområde. 

11. Sjukhuset

11

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I områdets norra delar finns framförallt flerbostads-
hus. Dessa har delvis byggts i enlighet med 1970- 
talets miljonprogramsprinciper, med ett för Värnamo 
högt antal våningar, framförallt närmast Götavägen.
I området finns även ett större område med radhus. 
Vid ett genomförande av det planlagda bostads- 
området söder om sjukhuset, kommer cirka 250 
bostäder tillkomma med blandad bostads-
bebyggelse, förskola och vårdcentral. Det nya  
bostadsområdet kommer, genom ett mer 
diversifierat bostadsutbud, innebära att området blir 
mindre homogent. 

I norr finns en grundskola, Mossleskolan, och två 
förskolor. Diverse omsorgs- och vårdverksamheter 
förekommer i området, såsom familjecentral och ett 
hem för missbruksvård. Det finns även en daglig-
varuhandelsbutik.

Exploateringsgraden i områdets norra del går i linje 
med stadens övriga flerbostadsområden, medan 
andelen friyta är hög. 

Sjukhuset och tillhörande parkeringar tar upp stor del 
av området. Sjukhuset planerar att vid behov utöka 
sin verksamhet framförallt västerut. 

Grönstruktur, nNaturmiljö oxh klimatanpassning
Regionen har invid sjukhuset ett natur- och park-
område. I övrigt förekommer inga allmänna park-
områden i området. De väl tilltagna bostadsgårdarna 
i områdets norra delar utgör viktig grönstruktur.

I områdets västra del, i höjd med sjukhusets natur-
område, finns en lågpunkt som idag är en mindre 
våtmark. Mellan sjukhusområdet och Hornaryds 
verksamhetsområde finns ett grönstråk, Sörsjö- 
stråket, som kopplar samman Sörsjökilen med  
Silkesvägen. Längs med Doktorsgatans östra del 
finns ett skyfallsavledningsstråk. 

Sörsjöstråket
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Sammantaget förekommer relativt stor andel grönyta 
inom området, som gör det väl rustat för klimatför-
ändringar. Dock utgör själva sjukhusbebyggelsen, 
med hårdgjorda kringliggande ytor, en av stadens 
potentiella värmeöar som under värmeböljor riskerar 
att bli ohälsosamt. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms i delar som hänsyns- och upp-
märksamhetsområde, knutet till struktur och skala 
vid sidan om arkitektoniska värden. Områdets stor-
skaliga flerbostadsbebyggelse samt sjukhus- och 
institutionsbebyggelse, uppfört under 1960-1970- 
talen, är ett exempel på områdesbebyggelse 
under denna tid. Bebyggelsen skedde i samband 
med den småskaliga villabebyggelsen öster om 
Götavägen, i utvecklingsområde 10.

I områdets södra delar finns flera boplatser  
registrerade i fornminnesregistret. I samband med 
ny detaljplan söder om sjukhuset har flera blivit 
utgrävda. Huruvida alla registrerade objekt har blivit 
bortgrävda är osäkert. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Området trafikeras idag av stadsbusstrafik utmed 
Götavägen, med sjukhuset som huvudsaklig mål-
punkt. Cykelvägar knyter samman staden med 
sjukhusområdet och det norra bostadsområdet, både 
österifrån och västerifrån. 

Väg 27 utgör områdets södra gräns. Götavägen, en 
av Värnamo stads huvudgator, löper genom området 
i nord-sydlig riktning och kopplar an till statligt vägnät 
söderifrån. Vägen utgör områdets östra gräns. 

Risker
• Sevesoanläggningen väster om området utgör  

säkerhetsrisk för befintlig och ny bebyggelse 
inom området. Skyddsavstånd till anläggningen 
behöver beaktas. Sjukhuset är en tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet och utgör i sig säkerhets-
risk inom området. 

• Inom området finns trafikbullerproblematik från 

väg 27 samt även i viss mån från Göta- 
vägen. Väg 27 är även farligt godsled.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Väg 27 är av riksintresse och har ett utökat 

byggnadsfritt avstånd på 50 meter.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Götavägen utgör i dess norra delar ett av  

stadens strategiska utvecklings- och förtätnings-
stråk i sydlig riktning. I höjd med sjukhuset, på 
Doktorsgatan, viker stråket av västerut för att 
avslutas på andra sidan om sjukhusområdet. 
Förtätning och ny bebyggelse inom utvecklings-
området bör bidra till en mer sammankopplad 
och blandad bebyggelse i området med hänsyn 
till sjukhusets framtida expansionsmöjligheter. 
Förtätning föreslås på delar av parkerings- 
platserna norr om sjukhuset.  

• Förtätning i och vid kvarteret Doktorn föreslås 
ske i syfte att skapa en blandning av upp- 
låtelseformer och bostadstyper för att göra 
området mer heterogent. Förtätningen bör ske 
varsamt för att minimera risker för hyres- 
höjningar och gentrifiering. Den höga andelen 
friyta i kvarteret Doktorn innebär att möjligheter 
till förtätning finns, men andelen friyta ska även 
framgent vara hög. 

• I samband med att det närliggande utvecklings-
området Silkesvägen (område 12) omvandlas till 
blandad bebyggelse med bostäder och service, 
finns även potential till förtätning av utvecklings- 
områdets nordvästra del, med blandad bostads-
bebyggelse. I samband med omvandling av 
Silkesvägen ska kopplingen mellan sjukhus- 
området och Silkesvägen stärkas. Generellt ska 
goda kopplingar mellan områdets norra bostads-
områden och ny bebyggelse söder om sjuk- 
huset beaktas vid planering och byggnation 
inom området. Utöver att genom förtätning och 
förbättrade kopplingar verka för mer integrerade 
bostadsområden, ska möjligheten att utveckla 

Värnamo sjukhus, uppfört under tidigt 1970-tal.
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mötesplatser beaktas inom området. 
• Huvudcykelstråk föreslås längs med Götavägen 

samt Doktorsgatan, som i dess förlänging knyter 
samman doktorsområdet med Silkesvägen. 
Huvudcykelstråket utmed Götavägen kopplar 
samman ny bebyggelse söder om sjukhuset 
med staden. Vidare föreslås ett huvudcykelstråk 
i öst-västlig riktning koppla området till stadens 
västra delar samt mot Apladalen och ny före- 
slagen bebyggelse i stadens östra delar. 

• Två fördröjningsytor för skyfallshantering före- 
slås norr och söder om Doktorsgatan invid 
Götavägen, för att avlasta Doktorsgatan. Mellan 
fördröjningsytorna föreslås en kulvert. Vidare  
föreslås skyfallsstråkskopplingar mellan före-
slagna ytor och existerande skyfallsstråk. 
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Området är ett centralt beläget verksamhets-
område utmed Silkesvägens nordostliga delar. 
Området ligger mellan flerbostadsområde i 
söder och  småhusbebyggelse i öster och 
väster.

12. Silkesvägen

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Området består av verksamheter i stora, låga 
byggnader. I området finns såväl mer besöks-
intensiva verksamheter som verkstäder och logistik. 
Exploateringstalet är lågt, medan täckningsgraden i 

12

området är relativt hög, jämfört med stadens andra 
verksamhetsområden. 

Det finns idag inga bostäder i området, men verk-
samheterna ligger på flera håll dikt an bostäder i 
angränsande områden. 

Grönstruktur och naturmiljö
Det förekommer generellt lite grönstruktur i området, 
med undantag för framförallt områdets östra del. Då 
stor del av den icke bebyggda ytan är hårdgjord är 
området mindre rustat för att hantera skyfall, ökad 
nederbörd och värmeböljor. Utvecklingsområdet är 
en av stadens potentiella värmeöar som under 
värmeböljor riskerar att bli ohälsosamt. 

Ett grönt huvudstråk, Sörsjöstråket, kopplar 
området söderifrån till ny planerad bebyggelse söder 
om sjukhuset, sjukhusets park- och naturområde 
samt naturmiljön söder om väg 27.  

Längs med Sörsjöstråket finns ett stråk för 
skyfallsavledning. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms i delar som hänsyns- och upp-
märksamhetsområde, på grund av den småskaliga 
industrimiljön längst österut i området. Den bitvis 
sömlösa gränsen mellan bostadsområde och 
industriområde i öster bör beaktas. I övrigt bedöms 
området vara förhållandevis tåligt, framförallt i de 
delar som vetter mot Hornaryds södra industri-
område. 

Det finns inga fornlämningar i området. 

Sörsjöstråket
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Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Infrastruktur för gång och cykel finns. Via sjukhus-
området och Halmstadsvägen finns möjligheter att ta 
sig till stadens östra sida.

Halmstadsvägen utgör områdets norra gräns. 
Silkesvägen löper genom området. Idag går 
stadsbusstrafik samt regionbusstrafik på Silkes-
vägen och kopplar området till sjukhuset och 
stadskärnan respektive Bredaryd och Gislaved. 

Risker
• Miljöfarliga verksamheter inom området kan 

utgöra en risk, bland annat för bostäder i  
område 3 och 10. I området förekommer flera 
anmälnings- och tillståndspliktiga C-klassade 
verksamheter samt en B-klassad verksamhet. 
Utmed Halmstadsvägen i norr finns två driv- 
medelstationer vars verksamhet genererar farligt 
godstrafik. Utöver dessa finns även verksam- 
heter som ger upphov till en så liten miljöpå- 
verkan att de inte kräver tillstånd eller anmälan. 

• Det finns fem fastigheter inom området med risk-
objekt i riskklass 2, för markförorening. Dessa 
är prioriterade för vidare utredning. Området har 
dessutom flera oklassade markföroreningar som 
kan komma att ha betydelse vid utveckling inom 
området och kräver vidare utredning. 

• Längs Halmstadsvägen i norr föreligger risk för 
trafikbuller. 

• Halmstadsvägen har viss barriäreffekt mot  
område 3. 

 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Området omvandlas till blandad bebyggelse. 

Utvecklingen kommer att stärka kopplingen 
mellan Doktorsområdet och bostadsområdet 
Hornaryd, men även kopplingen till ny be- 
byggelse söder om sjukhuset. Den låga 
exploateringsgraden, men höga täcknings- 
graden, är inte yteffektiv och talar för ett  
behov av omvandling snarare än förtätning.  
Vissa verksamheter kommer att behöva  
utlokaliseras till externa lägen för att göra plats 
för blandad bebyggelse. Bostäder i blandad 
upplåtelseform föreslås tillsammans med handel, 
service och tjänster. Den omvandling som redan 
idag pågår i området ska stödjas. På kvarteret 
Skräddaren, i områdets södra hörn, ligger en 
eventuellt möjlig plats för ny grundskola. En 
grundskola i detta läge skulle bidra till att driva 
den önskade omvandlingsprocessen i området. 

• Två utvecklingsstråk löper genom området. Vid 
omvandling och utveckling blir området en nod 
samt en förlängning av stadens västra centrum. 

• Genom området, i väst-östlig riktning, föreslås ett 
huvudcykelstråk tillkomma utmed Silkesvägen. 
Koppling till sjukhusområdet samt till Halmstads-
vägen bör förstärkas. 

• Det gröna huvudgrönstråket Sörsjöstråket löper 
genom området. Stråket är svagt i områdets 
nordliga delar och även kopplingen till den gröna 
huvudnoden Folkets park är svag. Stråket ska 
beaktas och förstärkas i dessa delar. I omvand-
lingsarbetet bör större andel grönstruktur till- 
skapas inom området för att klimatanpassa 
området avseende ökad risk för skyfall och för 
perioder med värmebölja. 
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• Delar av norra Silkesvägen samt Västbovägens 
östligaste del föreslås sänkas för att skapa en 
skyfallsled. Genom grönytan öster om Silkes-
vägen samt på Hantverkaregatans västra del 
föreslås förstärkning av befintligt lågstråk.
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Hornaryd, Vitarör och Sörsjö är sammantaget 
Värnamo stads största verksamhetsområde. 
Området är beläget i stadens västligaste del, 
utmed väg 27. 

13. Hornaryd, Vitarör 
och Sörsjö

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Bebyggelsen med verksamhetslokaler är gles, låg till 
antalet våningar, men stor till ytan. Exploaterings-
graden är låg, medan täckningsgraden är något 
högre. Inga bostäder finns i området. Utmed 
Lundbyvägen sker fortsatt utveckling av verksamhe-
ter i området längs med väg 27.  

Vid trafikplats Sörsjö har räddningstjänsten sina 
lokaler. Verksamheterna utmed Silkesvägen, i 
områdets östra del, är belägna med en 100-meters 
zon med naturmark från det i norr angränsande 
bostadsområdet (område 3).

Grönstruktur, naturmiljö och klimatanpassning
Det finns väl tilltagna ytor grönstruktur insprängda 
bland verksamheterna. I övrigt är stora ytor i området 
hårdgjorda, vilket påverkar områdets möjligheter att 
hantera dagvatten. Speciellt vid händelse av skyfall. 
Vidare innebär de öppna ytorna höga temperaturer 
under perioder med varmt väder. Stora delar av 
området faller därav inom en av stadens potentiella 
värmeöar. Det förekommer en del sanka partier och 
lågpunkter som bör beaktas.

Ett av stadens gröna huvudstråk, Pålabobäcken, 
löper i nordlig-sydlig riktning genom områdets östra 
delar. Utmed utvecklingsområdets nordvästra delar, 
utmed Lundbyvägen, förekommer ett mindre 
vattendrag. Båda bäckar utgör skyfallstråk. Norr om 
utvecklingsområdet finns Alandsryds naturområde, 
som är ett uppskattat naturområde för friluftsliv och 
som utgör en av stadens gröna kilar. 

Jordbruksmark, med normalt brukningsvärde, finns i 
områdets västligaste delar. Verksamheter ligger dikt 
an jordbruksmarken. 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området består av industrier och 
sentida bebyggelse som saknar betydande kultur- 
historiska värden. I den mellersta delen och till viss 
del även den östra delen av området intill väg 27 13

Sörsjöstråket
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samt längs med industriområdet saknas till stora 
delar värdefulla kulturmiljöer. 

Arkeologiska utredningar och förundersökningar kan 
bli aktuella vid eventuella framtida exploateringar 
som berör registrerade fornlämningar. Det gäller 
även för att klargöra den antikvariska statusen för de 
registrerade lämningar som kan utgöra gravar och 
i så fall då utgör fornlämningar. Inom området finns 
ett bevarat äldre kulturlandskap, äldre vägstruktur, 
agrart kulturlandskap samt äldre bebyggelsestruktur 
och bebyggelse. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Regionbusslinje 202 kör genom området längs med 
Silkesvägen. Linjen utgör koppling till järnvägs-
stationen och centrum samt till Bredaryd och 
Gislaved. 

En cykelväg går i öst-västlig riktning genom 
grönområdet, vid kvarteret Golvläggaren. 
Vidare finns två cykelvägskopplingar över  
väg 27, vid trafikplats Sörsjö samt mellan  
Rörläggarvägen och Speditörsvägen. 

Området ligger i nära relation till väg 27 
samt Halmstadsvägen och Gröndalsleden.  
Verksamhetsområdets läge innebär att gods inte 
behöver transporteras genom bostadsområden. 

Risker
• Väg 27 är farligt godsled. Även på Gröndals- 

leden transporteras en del farligt gods. 
• Det finns en fastighet inom området med risk- 

objekt i riskklass 2 för markförorening som prio-
riteras för vidare utredning och åtgärd. Området 
har dessutom flera oklassade markföroreningar 
som behöver inventeras och klassas.

• En Sevesoanläggning i området innebär att 
skyddsavstånd behöver tas i beaktning vid 
exploatering i närområdet.

• Miljöfarliga verksamheter inom området kan 
utgöra risk, bland annat för bostäder i utveck-
lingsområde 3. I området förekommer flera 
anmälnings- och tillståndspliktiga C-klassade 
verksamheter och två B-klassade verksam- 
heter. Utöver dessa finns även verksamheter 
som ger upphov till en så liten miljöpåverkan att 
den inte kräver tillstånd eller anmälan. 

• I öster är delar av området högriskområde för 
markradon.

• Räddningstjänstens utryckningsvägar får inte 
påverkas negativt av utveckling inom området.

Industribebyggelse i Hornaryds verksamhetsområde.

Vy över Sörsjö verksamhetsområde.
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UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• För de delar av utvecklingsområdet som är 

belägna invid bostadsbebyggelse, områdets 
sydöstra delar, ska verksamheter som är särskilt 
störande för omgivningen långsiktigt flyttas till 
verksamhetsområde avsett för mer omgivnings-
störande verksamheter. Vissa grönytor tas i 
anspråk för förtätning av verksamhetsområdet 
med en avvägning ur klimatanpassnings- 
perspektiv. 

• Vitarörs verksamhetsområde byggs ut västerut 
utmed norra sidan av väg 27. Den del av Horna-
ryds verksamhetsområde som är belägen söder 
om väg 27 byggs västerut om trafikplats Sörsjön 
(utvecklingsområde 14). 

• Söder om väg 27, i Halmstadsvägens 
förlängning, föreslås utveckling av Hornaryds 
verksamhetsområde. Utmed Halmstadsvägen 
förekommer ett av stadens utvecklingstråk som 
också utgör en potentiell utbyggnadsriktning

• Cykelväg mot Kärda och vidare utefter väg 27 
kommer att beröra utvecklingsområdet. Ett 
förslag är att cykelvägen förläggs till Lundby- 
vägen för att därefter ansluta och nyttja den 
kommunala VA-överföringsledningen till Kärda 
som vägkropp. Eftersom förslaget kräver att 
kommunen skapar en under- alternativt över-
gång över väg 27 är detta osäkert. Cykelvägen 
ska vid dess färdigställande utgöra ett viktigt  
bycykelstråk, som i förlängningen planeras 
koppla samman alla kommunens tätorter utefter 
väg 27.

492



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

38

12

3

4

5

6 7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Stomsjö är ett verksamhetsområde för ett  
mindre antal omgivningsstörande verksam-
heter. Området är beläget sydväst om 
nuvarande tätortsutbredning. 

14. Stomsjö

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I området finns avfallsdeponi, återvinnings- 
anläggning och reningsverk. Flera av områdets 
verksamheter är ytkrävande. I områdets södra delar 
finns en motorbana, Stomsjöbanan. 

Grönstruktur och naturmiljö
Mellan verksamheterna finns väl tilltagna ytor 
naturmiljö som i huvudsak utgörs av skogsmark.
 
Viss jordbruksmark finns i området med normala och 
höga värden. Från Sörsjön strax öster om området 
finns ett mindre vattendrag, Björnbäcken, som i 
västlig riktning letar sig genom området och med 
flera förgreningar ansluter till sjön Gunnen som 
också är huvudsaklig recipient för utvecklings-
området. 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området saknar betydande kultur-
historiska värden. Det finns dock flera fornlämningar 
och kulturhistoriska lämningar registrerade inom 
utvecklingsområdet, särskilt närmast söder om  
väg 27. 

Arkeologiska utredningar och förundersökningar har 
inte genomförts inom området. Mindre arkeologiska 
utredningar och förundersökningar kan bli aktuella 
vid eventuella exploateringar. Särskilt söder om  
väg 27, där flera kulturhistoriska lämningar finns 
registrerade.

14
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Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Väg 27 utgör områdets norra gräns. Kraftledningar 
löper genom områdets östra del i nord-sydlig rikt-
ning. 

Buss 202 trafikerar väg 27, men har ingen hållplats 
i anknytning till området. Närmsta hållplats ligger på 
Silkesvägen, norr om områdets östligaste delar. 

Utmed Halmstadsvägen finns cykelväg som vid 
trafikplats Sörsjö kopplar samman området till  
staden. Cykelleden Åminnerundan löper genom 
områdets östra delar i nord-sydlig riktning. 

Risker
• Miljöfarliga verksamheter inom området kan 

utgöra risk. Avfallsanläggningen i området är en 
anmälnings- och tillståndspliktig C-klassad  

verksamhet. Pålslunds reningsverk och motor-
banan utgör andra riskobjekt inom området.

• Området har flera oklassade markföroreningar 
som behöver inventeras och klassas. Stomsjö 
brandövningsplats utgör en av dessa. Två av 
föroreningarna är före detta deponier med den 
särskilda problematik som dessa innebär. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Nästan all mark i området är kommunägd. Alla 

verksamheter i området ligger på kommunägd 
mark, däremot inte den norra infartsvägen.  

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Ett av stadens utvecklingsstråk utmed Halm-

stadsvägen löper delvis genom områdets östra 
delar. Ingen bostadsbebyggelse sker i området. 

• I de östra delarna föreslås utbyggnad av  
nuvarande verksamhetsområde söder om väg 
27 för verksamheter som är något mindre miljö-
farliga och omgivningsstörande (B- och C-klas-
sade verksamheter). 

• För områdets mer västliga lägen föreslås  
komplettering av B- och A-klassade omgivnings- 
störande verksamheter, bland annat verksam- 
heter som omlokaliseras från mer centrala verk-
samhetsområden.

• Söder om Sörsjömotet är lämplig lokalisering för 
tankstation med förnybara drivmedel. 
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Borgen är ett större friluftsområde i de nord-
västra delarna av Värnamo stad, beläget utan-
för nuvarande tätortsutbredning. De sydöstra 
delarna av området är av mer organiserad 
karaktär, medan de nordvästra delarna består 
av natur med höga värden för friluftsliv och 
fritid. 

15. Borgen

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I områdets nordliga och östliga delar finns mindre 
samlingar av småhus- och jordbruksbebyggelse, 
belägna längs mindre vägar i området.

Grönstruktur, naturmiljö och klimatanpassning
Området täcks i huvudsak av skogsbruksmark. 
Viss jordbruksmark, med normala värden ur bruk-
ningsperspektiv, finns i områdets nordliga delar.
I friluftsområdet finns elljusslingor, moutainbikeleder 
samt Alandsrydsbacken med mera.

Två av stadens gröna huvudstråk har sin början i 
området: Norregårdsstråket och Borgenstråket. 
Stråken förbinder stadens grönstruktur med 
omgivande naturmiljö och är speciellt viktiga då 
dessa förbinder staden med dess huvudsakliga 
friluftsområde.  

Två skyfallsfördröjningsytor/dagvattendammar finns 
i områdets södra delar, längs med Gröndalsleden. 
Flera skyfallsstråk och diken finns inom området och 
ansluter till dammarna. 

Kulturhistorisk miljö
Området saknar till stora delar betydande kultur-
historiska värden. Tillgängligheten för friluftslivet med 
stigar ger dock en kulturhistorisk karaktär. Det gäller 
särskilt i de mer öppna delarna av marken i det 
agrara landskapet.

Det finns ett välbevarat äldre öppet kulturlandskap 
med odlingsmark och bebyggelsestruktur inom ett 
mindre område i den norra delen och mellan 
bebyggelsen vid Gunnartorp och Gunnabäck. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Det går idag inga busslinjer till Borgen. Närmsta 
busslinje är linje 51 och dess slinga genom västra 
staden. Området ansluts i huvudsak med två gång- 
och cykelbroar, vid Fräkenvägen samt en norr om 
Sveavägen. 

15
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Gröndalsleden utgör områdets sydöstra gräns. 
Järnvägen avgränsar området i nordost. 

Kraftledningar löper genom området i sydväst-
nordostlig riktning. 

Risker
• Sevesoanläggningen i Margretelund  

(område 4) utgör risk och innebär att 
skyddsavstånd bör upprätthållas. 

• Farligt gods transporteras på Gröndalsleden, 
som även bidar till viss bullerproblematik för 
området.

• Det finns en oklassad markförorening inom  
området, en skjutbana. 

Övriga allmänna intressen och regleringar,
markägoförhållande
• Större delen av marken ägs av kommunen.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Borgen med tillhörande naturområde ska även 

fortsättningsvis utgöra stadens huvudsakliga 
friluftsområde. I planering och exploatering ska 
hänsyn tas till friluftslivsintresset och Borgens 
potentiella utvecklingsbehov. Närliggande  
utvecklingsstråk och föreslagen utbyggnad av 
Ekenhagas bostadsområde får inte inskränka 
på Borgen och allmänhetens tillgänglighet till 
området. 

• Kopplingen mot staden föreslås förbättras för att 
öka tillgängligheten till friluftsområdet. 
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Bredasten är ett verksamhetsområde i 
stadens sydöstra delar. Området är beläget 
öster om E4 och genom området löper väg 27 
samt järnväg. Områdets södra och till viss del 
norra delar är planerade för verksamhets-
bebyggelse. 

16. Bredasten och 
Högalund

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Området består av verksamheter i, till ytan, stor-
skalig bebyggelse. Exploateringsgraden är låg, 
medan täckningsgraden är hög. Delar av området är 
idag inte utbyggt eller under utbyggnad. 

I norr finns mer besöksintensiva verksamheter 
såsom restauranger och detaljhandel. Likaså är 
området norr om väg 27, Högalund, avsett för 
handel, industri och kontor. 

Grönstruktur och naturmiljö
Stora delar av ytan i anslutning till den bebyggda 
miljön är hårdgjord och utgör bland annat tillfarts-
vägar och parkeringsplatser. Den relativt stora 
andelen hårdgjord yta bidrar till att området i delar 
utgör en av stadens potentiella värmeöar som 
riskerar att bli en ohälsosam miljö under perioder 
med varmt väder.

I områdets södra samt norra delar finns natur-
miljö i form av skogsmark och viss jordbruksmark.
I öst-västlig riktning, genom områdets södra verk-
samhetskluster, rinner Ekebäcken som utgör ett 
grönt huvudstråk och förbinder området med 
Vidöstern. Det föreligger även tre stycken större 
dagvattendammar.

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området består av industrier och 
sentida byggnader på kraftigt exploaterad mark och 
som saknar betydande kulturhistoriska värden. 

Arkeologiska utredningar och förundersökningar har 
genomförts inom större delen av området. Forn-
lämningsläget är därför till stora delar utrett. Mindre 
arkeologiska utredningar och förundersökningar 
kan bli aktuellt vid eventuella exploateringar norr om 
järnvägen.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Regionbusslinje 202 kör via järnvägsstationen och 
stadskärnan ut mot Bredasten såväl som mot Breda-

16
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ryd och Gislaved. Utöver kopplingar för bil och buss 
knyts Bredasten samman med Rörstorp/Vråen
(område 8) via en cykelväg och undergång under 
väg 27 samt genom trafikplats Värnamo södra. 
Området kan även nås från bycykelväg utmed
Malmövägen via Skulptursvägen. Norr om Högalund 
förekommer två kopplingar under E4 inom området: 
en vid Norrskogsvägen och en gång- och cykel- 
koppling vid Smultronvägen. Väg 27 och E4 ramar 
in området i öster och väster och Kust- till kustbanan 
avgränsar Högalund norrut. Söder om trafikplats 
Värnamo södra finns ytterligare två undergångar 
som kopplar samman området med nuvarande 
tätortsutbredning.

Risker
• Trafikbuller från E4, väg 27 och järnväg utgör 

hälsorisk inom området.
• Farligt gods körs på E4, väg 27 och järnväg, 

vilket innebär risk framförallt när transporten 
stannar i området.

• Miljöfarliga verksamheter inom området kan  
utgöra risk bland annat för den bebyggelse som 
är mer besöksintensiv. I området förekommer 
flera anmälnings- och tillståndspliktiga  
C-klassade verksamheter. Framförallt områdets 
södra delar är planerade för mer miljöfarliga 
verksamheter. 

• Flera drivmedelsstationer förekommer i  
områdets norra delar samt en mindre gasoltank. 

• De stora, hårdgjorda ytorna innebär potentiellt 
sämre förutsättningar att hantera dagvatten och 
ökad risk för höga temperaturer, så kallade 
värmeöar. Inom området finns i samband med 
drivmedelsstationerna oklassade markföro- 
reningar. 

Övriga allmänna intressen och regleringar,
markägoförhållande
• E4, väg 27 och Kust-till kustbanan är riks- 

intressen för kommunikation. För E4 och väg 27 
råder utökat byggnadsförbud på 50 meter. 

• Regionnätsledning, Eon:s 50 kV, ska beaktas vid 
exploatering i området. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Utbyggnad sker framförallt i enlighet med  

befintliga planer i områdets norra och södra 
delar. 

• Stärkta kopplingar över järnväg och E4 innebär 
bättre tillgänglighet till området. I samband med 
den planerade nya järnvägen samt Rörstorps 
station i närheten, ska området ha goda förut-
sättningar för hållbara resor och byten mellan 
trafikslag. I utblick 2050, i samband med att 
utvecklingen av ny järnvägsstation sker, kommer 
ny koppling över E4 att krävas. Kopplingen  
föreslås lokaliseras i Växjövägens förlängning. 
Den kommer behöva vara farbar både för  
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik och 
kommer innebära en stor insats, varvid lång-
siktig och strategisk planering är nödvändig. 
Stadsbusstrafik planeras löpa genom området 
längs med Växjövägens förlängning öster om 
E4, i samband med byggnation av ny station och 
kringliggande stadsdel öster om området.

• Bycykelstråk mot det närliggande samhället Bor 
föreslås tillkomma i samband med att förbifart 
Bor byggs ut. 

• Två grönstråk stärks och utvecklas i området: 
Ekebäckenstråket i områdets södra delar och i 
ett längre perspektiv, 2050, samt ett öst-västligt 
stråk i områdets norra delar som planeras att 

Nöbbelestråket
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Värnanäs är idag ett naturområde öster om 
nuvarande tätortsutbredning. Området är 
platsen för den planerade nya järnvägen samt 
Värnamos nya järnvägsstation. Järnvägen 
planeras ligga i nordlig-sydlig riktning och 
stationen planeras till ett läge där Kust- till 
kustbanan skär ny järnvägsbana.

17. Värnanäs

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Det finns idag ett mindre antal gårdar med jordbruks-
bebyggelse i området. I övrigt är det obebyggt. 

17

koppla samman utbyggnadsområden i stadens 
södra delar.

• Utveckling som kräver utökad elmatning till 
områden kommer att medföra att mark behöver 
avsättas för ny station. Kontakt ska tas tidigt 
med koncessionsägaren i efterkommande  
lovgivning och planering. 

• Bredasten utgör lämplig lokalisering för  
tankstation med förnybara drivmedel. 

Grönstruktur och naturmiljö
Området består av naturmark, främst skog- och
produktionsskog, men även viss jordbruksmark. 
I stora delar består området av sankmark. Väster om 
Högalund föreligger ett sankt parti med höga natur-
värden, sumpskog. Ekebäcken som berör området 
i de sydvästra delarna utgör ett grönt huvudstråk 
som i förlängningen binder samman området med 
Vidöstern.

Kulturhistorisk miljö
Till stora delar består området av skogs- och sank-
mark som saknar kända kulturhistoriska värden. 
Inom dessa områden kan det dock finnas kultur-
lämningar som inte är registrerade. Det gäller då 
främst skogliga lämningar som kolningsanläggningar 
samt agrara lämningar som fossil åker och hägna-
der, stenmurar.

Den äldre vägsträckan längst med ”gamla 
Växjövägen” är välbevarad. Här finns flera forn-
lämningar i form av milstenar och vägstenar. Den 
äldre vägen utgjorde en viktig kommunikationsled 
och är en kulturmiljö som visar på en kontinuitet i det 
äldre kulturlandskapet. Det återstår ett äldre agrart 
kulturlandskap med odlingsmark vid bebyggelsen 
Hanalund samt Bygget i den nordvästra delen. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Cykelrundorna Näsudden-, Nydala- och Drömminge-
rundan löper genom området, längs med vägen 
mot Ulås, norr om järnvägen. Kust- till kustbanan 
passerar genom området. 

E4 utgör områdets västra gräns och väg 27 utgör i 
delar områdets östra gräns.
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Risker
• Det föreligger risk för trafikbuller från såväl  

existerande som kommande järnväg samt från 
E4 och väg 27. 

• Två farligt godsleder, Kust- till kustbanan och E4, 
utgör risk inom området.

• Det föreligger en oklassad markförorening inom 
området, en slamdeponi på Nöbbele mosse. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Större delen av området ligger på kommunägd 

mark.
• Området berörs av flera riksintressen för 

kommunikation: E4, väg 27 och Kust- till kust- 
banan.

• Den planerade nya stambanan, som är tänkt att 
passera genom kommunen, är ett framtida 
riksintresse som kommunen ska beakta i 
planeringen. Europabanan går från Jönköping till 
Helsingborg samt Malmö och vidare mot Köpen-
hamn. 

• Svenska kraftnäts stamnätsförbindelse, sydväst-
länken, är lokaliserad inom området. Det rör sig 
om en markförlagd kabel som ska beaktas vid 
utveckling i området.

• Regionnätsledning, Eon:s 50 kV ska beaktas vid 
exploatering i området. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Ett av stadens utvecklingsstråk löper genom 

området, från Växjövägen till det kommande 
stationsläget. Staden föreslås, i utblick 2050, 
växa med tät, blandad stad längs med utveck-
lingsstråket österut, till och kring stationsläget. 
Detta sker i samband med eventuell utbyggnad 

av ny stambana och extern järnvägsstation. 
Utan beslut om anläggande av ny järnväg med 
station, bör ingen samlad stadsutveckling ske i 
området öster om E4. 

• Utmed E4 och norr om Kust- till kustbanan  
föreslås utveckling av verksamhetsområde. 
Området ska fungera som skyddszon mellan  
väg, järnväg och ny blandad bebyggelse.  
Kommunen behöver beakta den kommande  
utvecklingen av ny blandad stadsbebyggelse 
kring ny järnvägsstation. Därmed bör verksam- 
hetsområdet längs med E4 planeras så att 
tillgängligheten till nytt område inte förhindras 
och så att en långsiktig omdaning av området 
till verksamheter, som är mer förenliga med  
blandad bebyggelse, är möjlig. 

• Goda kopplingar till stadskärnan skapas med  
fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Den 
nya kopplingen kommer behöva att bli planskild, 
vilket innebär en stor insats av kommunen varvid 
den bör beaktas långsiktigt. Kopplingar till  
Bredasten och Högalund samt Rörstorp och 
Vråen skapas, likaså i syfte att integrera ny 
stadsdel. Stationen bör även ges goda regionala 
kopplingar mot vägnätet: E4 och väg 27. Hänsyn 
bör tas till den i vidare planering. Möjligheten att 
nyttja järnvägsbanan för lokaltrafik bör under- 
sökas.  

• Ett öst-västligt huvudgrönstråk utvecklas i 
samband med bebyggelse som kopplar samman 
stadens östra och västra stadsutveckling. Vid 
stationen skapas en grön nod.

• Vid eventuell exploatering utmed den före detta 
Växjövägen, i närheten av Hanalund samt  
Bygget i den nordvästra delen, bör stor hänsyn 
tas till det äldre agrara kulturlandskapet.  
 

Nöbbelestråket
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Eventuell ny bebyggelse på platsen bör 
anpassas till den befintliga, äldre bebyggelsen.

• Marken kring Furulund ska bevaras oexploaterat 
på grund av höga värden för rekreation, bio- 
logisk mångfald och kulturmiljö i form av öppet 
kulturlandskap. Eventuella exploateringar av det 
återstående kulturlandskapet runt bebyggelsen 
i Furulund bör undvikas och området ska ingå 
i stadens nuvarande grönstruktur. Området 
kommer i takt med utbyggnad österut ges ökad 
betydelse. 
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Området är till omfattningen stort, beläget söder 
om nuvarande tätortsutbredning och löper längs 
Vidösterns västra strand. 

18. Helmershus

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Strax söder om väg 27 och utmed Hångervägen, 
väg 558, och järnvägen finns ett band av bebyg-
gelse, framförallt gårdsbebyggelse.   

Vid Helmershus och längre söderut vid Örtebro 
förekommer flera grupper av småhusbebyggelse 
som är planlagda. Utmed Vidösterns strand 
förekommer, på ett flertal platser, strandnära 

18

fritidsbebyggelse, som i delar även är permanent-
boende. 

Grönstruktur och naturmiljö
Stora delar av området består av jordbruksmark. 
De delar av jordbruksmarken som ligger i anslutning 
till staden, söder om väg 27, är högt belägen och 
kallas för Mossleplatån. Jordbruksmarken här har 
mycket högt brukningsvärde med stora fält och god 
arrondering. Även den jordbruksmark som före- 
kommer som ett band utefter Vidöstern har i stora 
delar högt brukningsvärde med särskilt fördelaktig 
jordmån för jordbruk. Det förekommer även i mindre 
uträckning skogsbruksmark inom området. 

Sjön Vidöstern med strandområde tar upp en stor 
del av utvecklingsområdet och har stor betydelse för 
området.

Två av stadens huvudgrönstråk finns i området. I 
nord-sydlig riktning, genom området, finns Helmers- 
husstråket, som inom staden övergår till Mossle- 
stråket. I öst-västlig riktning finns en mindre bäck, 
Kvarnbäcken, som har sitt utlopp i Vidöstern. Utmed 
bäckens dragning föreligger områdets andra huvud-
grönstråk, Kvarnbäcksstråket, som binder samman 
Helmershus med Värnamo stads västra stadsdelar. 

Kulturhistorisk miljö
Ett flertal fastställda och möjliga fornlämningar samt 
kulturhistoriska lämningar förekommer inom 
utvecklingsområdet. Stora delar av området finns 
150 meter över havet och kan inrymma flera 
stenåldersplatser. Flera fyndplatser med föremål från 
stenåldern och även boplatser indikerar på att det 
kan finnas flera dolda lämningar inom området.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Väg 27 utgör områdets norra gräns och genom 
utvecklingsområdet går väg 558, mot bland annat 
Åminne och Hånger. I området förekommer även 
den enkelspåriga järnvägsbanan, HNJ-banan, som 
framförallt trafikeras av Krösatågen för persontrafik.  

Kvarnbäcksstråket
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En viss del godstrafik körs även på banan. Bland 
annat transporteras containrar från Göteborgs hamn 
via Värnamo till Vaggeryd, där de lastas om till last-
bil.

En äldre järnväg går i nord-sydlig riktning, genom 
området. Tidigare förband järnvägen Värnamo med 
Markaryd och vidare söderut i Skåne. Den före 
detta banvallen är i dag, i vissa delar, utbyggd som 
cykelväg med enkel standard. Kommunen verkar, 
tillsammans med övriga berörda kommuner, för att 
banvallen ska bli en cykelväg för besöksnäring. 

Det finns en cykelbro vid trafikplats Mossle som 
förbinder utvecklingsområdet med Götavägen och 
Värnamo stads västra stadsdelar. Området förbinds 
även österut av en mindre väg/gång- och cykelväg 
över Lagandalen. 

Risker
• Det föreligger risk för trafikbuller från järnvägen 

samt väg 27 för delar av området. 
• Farligt gods körs på HNJ-banan samt på väg 27. 
• Området har fyra oklassade markföroreningar 

som kan komma att ha betydelse vid utveckling 
inom området och kräver vidare utredning. Före 
detta statens oljelager, en bergrumsanläggning, 
Helmershus tegelbruk och en deponi utgör några 
exempel. 

• För Vidösterns strandlinje inom området finns 
risk för översvämning vid höga flöden (50-års-
flöden). I områdets norra delar är risken större 
för att avta längre söderut, där strandområdet är 
högre beläget. 

• Det föreligger viss risk för erosion, ras och skred 
utmed delar av Vidösterns stränder.

• Vid exploatering av bostäder nära jordbruksmark 
finns risk för att brukningsvärdet på marken 
minskas.

• Vidösterns vattenkvalité riskerar att påverkas av 
ny bebyggelse inom området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Väg 27 är av riksintresse för kommunikation. 
• Ett utökat strandskydd om 200 meter gäller för 

Vidösterns norra stränder. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Ett sekundärt utvecklingsstråk förläggs från 

bebyggelsen invid Helmershus och söderut mot 
Åminne. Mer omfattande, tillkommande byggna-
tion föreslås inom stråket, med en koncentration 
till Helmershus. Helmershus och utvecklingen 
här ses som en del av staden och tillkommande 
bebyggelse ska ges högre exploateringsgrad 
och omfatta viss service. Vidare föreslås även 
byggnation till områden kring övriga befintliga 
detaljplaner som stråket berörs av, exempelvis 
mellan befintlig bebyggelse vid Örtebro. Vid 
Örtebro föreslås, i ett senare skede, en liknande 
utveckling som den vid Helmershus, med  
bebyggelse ner mot strandlinjen. Den tillkom-
mande bostadsbebyggelsen ska i huvudsak 
ske i form av småhus, men marklägenheter och 
hyresrätter bör även tillkomma i så stor utsträck-
ning som möjligt. 

• Den befintliga bebyggelsen utmed väg 558 norra 
del, som till stor del idag består av jordbruks- 
bebyggelse, föreslås i mindre omfattning  
kompletteras. I området finns stora ytor jord-
bruksmark med höga värden. Ny bebyggelse 
ska beakta jordbruksmarkens produktionsvärde 
och lokaliseras så att ny bebyggelse har så liten 
negativ inverkan som möjligt. Ny bebyggelse 
ska även ta hänsyn till den för området särskilda 
öppna landskapsbilden och passas in i platsens 
förutsättningar.

• Det gröna huvudstråket Kvarnbäckenstråket 
föreslås utvecklas och stärkas. Detsamma gäller 
det nord-sydliga Helmershus-/Mosslestråket 
som kommer att utgöra ett viktigt grönstråk inom 
området och som kan binda samman de olika 
bebyggelsegrupperna i området. 

Vy över Vidöstern och jordbruksmark.

503



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

49

• Cykelvägsförbindelsen över väg 27 mot Göta- 
vägen är viktig att verka för och utveckla i och 
med utbyggnaden i området, i syfte att uppnå 
hållbar utveckling. 

• I nord-sydlig riktning, på den före detta ban- 
vallen, ska ett huvudcykelstråk utvecklas. Detta 
kommer att spela en betydelsefull roll i områdets 
utveckling och bidra till att utvecklingen här 
kan ske hållbart. Bycykelstråkets koppling över 
HNJ-banan och vidare mot cykelöverfarten över 
väg 27 kommer att vara viktig att förstärka och 
utveckla.

• Den befintliga gång- och cykelvägen utmed 
väg 27, Solrosvägen österut över Lagandalen, 
spås bli mer betydelsefull i framtiden i takt med 
planerad utveckling i området och den utveckling 
som planeras för den sydöstra stadsdelen av 
Värnamo.

• Vid eventuella exploateringar inom området 
kommer arkeologiska utredningar och förunder- 
sökningar att erfordras. Generellt bör exploa- 
teringar undvikas i närheten av fornlämningar 
och kulturhistoriska lämningar.

• Restriktivitet ska iakttas vid förändring av 
bebyggelsen med ursprunglig karaktär, respek-
tive tillkommande bebyggelse, för att inte störa 
landskapsbilden. Förtätning eller utvidgning av 
befintliga boende miljöer bör ske med stort  
hänsynstagande till plat sens befintliga kultur- 
värden och förutsättningar. 
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Utvecklingsområdet är ett större område 
söder om väg 27 och nuvarande tätorts-
utbredning. Området består främst av
 jord- och skogsbruksmark. I områdets 
nordvästra del ligger sjön Sörsjön.

19. Sörsjö/Perstorp

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I västra delen av området finns ett större koloni-
husområde samt ryttarförening, ridskola och 
brukshundsklubb. Dessa ligger i nära relation till 
Sörsjön. 

Ett fåtal gårdar finns utöver ridskolan i området. 

Grönstruktur och naturmiljö
Området består främst av produktiv skogsmark med 
partier av sankmark och sumpskog.

Viss jordbruksmark, med bedömda normala och 
höga värden, finns inom området och framförallt 
kring ridskolan. I öster gränsar området till en av  
kommunens större sammanhållna jordbruksmarks-
områden, Mossleplatån.

I områdets västra del finns Sörsjön. Kvarnbäcken går 
genom områdets östra delar och förbinder staden via 
Pålabobäcken med Vidöstern som är belägen öster 
om området. 

Två av Värnamo stads huvudgrönstråk förbinder 
utvecklingsområdet med staden: Pålabobäcks-
stråket och Sörsjöstråket. Sörsjöstråket är del av en 
av stadens gröna kilar.  
 

Pålabobäcksstråket, Sörsjöstråket samt Kvarnbäck-
en är viktiga skyfallsavledningsstråk för Värnamo 
stad. 

Kulturhistorisk miljö
I områdets nordliga samt centrala delar och strax 
öster om Sörsjön finns flera större ytor med 
fornlämningar samt kulturhistoriska lämningar. 
Koncentrationen av gravar och gravfält på den 
mindre ytan runt Sörsjö är påtaglig. Eventuella 
exploateringar inom detta område kommer med stor 
sannolikhet innebära att arkeologiska utredningar 
och förundersökningar erfordras. 

Kulturvärdena för Sörsjö gård har tyvärr försämrats 
påtagligt sedan inventeringen genomfördes år 2000. 
Kulturlandskapet har genomgått stora negativa 
förändringar. Den äldre bebyggelsen står nu öde och 
förfaller. Bebyggelsen är omgärdad av en ridskola 
med ny bebyggelse och infrastruktur. 

19

Kvarnbäcksstråket
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Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
HNJ-banan går genom området i öst-västlig riktning. 
Väg 27 utgör områdets norra gräns. 

Halmstadsvägen löper öster om Sörsjön i nord-
sydlig riktning och förbinder områdets västra delar 
med staden. I öster nås området från Åminnevägen, 
väg 558. 
 
Risker
• Det föreligger risk för buller från järnvägen och 

väg 27. Buller kan även förekomma från motor-
banan som är belägen väster om området.

• Vid exploatering inom området finns en undan- 
trängningsrisk av dagens jordbruksverksamhet 
öster om området och ett minskat bruknings- 
värde av jordbruksmarken. Vid bebyggelse nära 
jordbruksmark ska ett skyddsavstånd på 200 
meter beaktas. Bebyggelse som förläggs  
närmare än 200 meter riskerar att påverka jord-
bruksmarkens produktionsvärde. 

• Kraftvärmeverket norr om området och övriga 
närliggande industrier utgör risk för framtida 
bebyggelse. Väster om området finns Stomsjö/ 
Pålslund med miljöfarliga och störande verksam-
heter. 

• Ridskolan innebär viss risk för allergi hos  
boende i det absoluta närområdet. 

• Det finns risk att fornlämningar och kultur- 
historiska lämningar inom området påverkas 
negativt vid utveckling inom området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Kommunen äger större delen av marken i  

området.
• Strandskydd om 100 meter gäller för Sörsjön.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• En eventuell stadsutveckling inom området 

söder om väg 27 förläggs bortanför planens 
tidshorisont.  

• Ett av stadens utvecklingsstråk föreslås lång-
siktigt gå genom området. Stråket ligger i 
Halmstadsvägens förlängning och planeras att 
passera Sörsjö hästverksamhet. Utvecklings-
stråket föreslås i förlängningen att binda sam-
man staden med den utveckling som sker och 
planeras att ske på Vidösterns västra strand (se 
utvecklingsområde 18). 

• Kvarnbäcken föreslås utvecklas till grönstråk 
som löper genom utvecklingsstråket och bidrar 
till att knyta samman ny bebyggelse med  
Helmershus i sydöst och staden i norr. I öst- 
västlig sträcka, mellan Sörsjön i väster över 
Lagandalen mot Bredasten och den planerade 
nya järnvägsstationen, föreslås ett grönt huvud-
stråk utvecklas. Stråket syftar till att stärka  
kopplingen mellan stadens östra och västra 
stadsdelar. Stråket förläggs till de större ytor 
med fornlämningar och andra  
kulturhistoriska lämningar som finns inom 
området och som bör beaktas. Där befintliga 
gröna stråk och det nya stråket möts föreslås, 
vid utveckling inom området, att en ny grön nod 
lokaliseras.

• Vid exploateringar av kulturlandskapet längs den 
äldre vägsträckningen, gamla Halmstadsvägen, 
landsvägen Värnamo–Smålandsstenar, ska 
landskapsbilden beaktas.

• I utblick 2050 föreslås en del av grönkilen Sör-
sjön utvecklas till nytt friluftsområde för staden.
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Området Nöbbele/Hjälshammar är till omfatt-
ningen stort, beläget söder om nuvarande 
tätortsutbredning och löper längs med  
Vidösterns östra strand. 

20. Nöbbele/Hjälshammar

20

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I det öppna landskapet, strax söder om väg 27, 
ligger Vandalorum, Värnamos konstmuseum.  
Muséet är ritat av arkitekten Renzo Piano som  
hämtat inspiration från jordbruksbebyggelse och 
lador i omgivningen. Väster om muséet och väg 606 
finns ett område med tätare radhusbebyggelse.  

Mellan E4 och väg 606 förekommer ett band av 
framförallt gårdar, medan det utefter Vidösterns 
strand framförallt förekommer småhusbebyggelse. 

I områdets södra delar finns byn Hjälshammar.  
I höjd med byn, utmed stranden, förekommer 
relativt tät men mer oplanerad småhusbebyggelse,  
medan bebyggelsen längre inåt land alltmer övergår 
till jordbruks- och bostadsbebyggelse förlagd utefter 
mindre vägar. 

Grönstruktur och naturmiljö
Området är till stor del jordbruksmark, framförallt 
åkermark, men utmed E4 finns även en del betes-
mark. Denna bedöms ha stora ekologiska och 
rekreativa värden. Åkermarken är av varierande 
brukningsvärde. Störst påverkan på bruknings-
värdet har väg 27 och E4, som inverkar negativt på 
arronderingen inom området. Den nordligt 
belägna jordbruksmarken har generellt höga till 
mycket höga värden och jordbruksmarken i 
Hjälshammar har generellt högt brukningsvärde. 
 
Utmed Vidösterns stränder finns stråk av sumpskog 
och flera mindre diken. Vattendrag förekommer 
genom området i öst-västlig riktning vars recipient 
är Vidöstern. Ekebäcken är ett exempel på större 
vattendrag som även föreslås utgöra ett av stadens 
mer externt belägna gröna huvudstråk. Det gröna 
huvudstråket Nöbbelestråket löper genom området 
i nord-sydlig riktning och binder samman området 
med staden.  

Kulturhistorisk miljö
Hela området är rikt på fornlämningar, särskilt från 
förhistorisk tid. Här finns även en komplex 
fornlämningsbild, där flera fornlämningar från 

Nöbbelestråket
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förhistorisk tid har påträffats under marknivå i 
samband med arkeologiska utredningar och 
förundersökningar. 

De båda sidorna om riksvägen är rika på för- 
historiska fyndplatser. Det finns även flera gravar 
inom området. Vid eventuella exploateringar kommer 
det sannolikt krävas att arkeologiska utredningar och 
förundersökningar genomförs.

Den äldre vägsträckan längst med riksettan är till 
stora delar välbevarad. Det finns flera milstenar och 
väghållningsstenar längs med vägsträckningen. 
I den norra delen finns konstmuséet Vandalorum, 
som är en viktig kulturmiljö i Nöbbele. Byggnadens 
utformning har stor betydelse för det omgivande 
landskapet.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
E4 och väg 27 utgör områdets östra och norra gräns. 
Riksettan, väg 606, löper genom området i nord- 
sydlig riktning. Vägen trafikeras av regionbussar som 
trafikerar sträckan Värnamo-Ljungby, linjerna R273 
och snabbbuss R873. Mellan Värnamo och Tånnö 
finns idag en utbyggd cykelväg utmed väg 606, som 
i stora delar är helt separerad från körbanan. 

E4 är en tydlig barriär, som delvis utgör områdets 
västra gräns, men som också separerar bebygg-
elsen i Hjälshammar by från bebyggelsen närmare 
sjön. Det finns tre undergångar under E4 som  
kopplar samman den strandnära bebyggelsen med 
bebyggelse på andra sidan vägen. Likaså föreligger 
två viktiga gång- och cykelvägskopplingar mellan 
Bredastens handels- och verksamhetsområde 
och utvecklingsområdet väster om E4. Utmed den 
strandnära bebyggelsen i utvecklingsområdet finns 

en överföringsledning för vatten och avlopp, vilket 
medför möjlighet att koppla på ny bebyggelse till 
kommunalt VA. De delar av byn Hjälshammar som 
idag inte ligger inom kommunens verksamhets- 
område för vatten och avlopp, finns med i VA-planen. 
I planen redovisas platsen som ett bebyggelse- 
område, som enligt lagen om allmänna vatten-
tjänster (LAV) långsiktigt kan behöva byggas ut 
med kommunalt vatten och avlopp.  

Risker
• Det föreligger risk för buller från E4 samt 

i mindre grad från väg 606. 
• Det finns risk för översvämning av strand- 

områden invid Vidöstern, vid höga flöden. 
• Det föreligger viss risk för erosion, ras och skred 

utmed delar av Vidösterns stränder.
• Vid exploatering av bostadsbebyggelse nära 

jordbruksmark finns risk för minskade bruknings-
• värden på marken.
• Vidösterns vattenkvalité riskerar att påverkas av 

exploatering i området.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Väg 27 är av riksintresse för kommunikation. 
• Ett utökat strandskydd på 200 meter gäller för 

Vidösterns norra stränder. 
• Regionnätsledning, Eon:s 50 kV, ska beaktas vid 

exploatering i området. 
• Svenska kraftnäts stamnätsförbindelse, sydväst-

länken, är lokaliserad inom området. Det rör sig 
om en markförlagd kabel som ska beaktas vid 
utveckling i området.

Konstmuséet Vandalorum.
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UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Öster om väg 606 sker småskalig komplettering 

av befintlig bebyggelse. Kompletteringar sker 
i enlighet med nuvarande bystruktur och efter 
rådande landskapsliga förutsättningar. För att 
undvika negativ inverkan på jord- och skogs-
bruksnäring inom området, krävs att utveck- 
lingen i så stor utsträckning som möjligt tar 
hänsyn till jord- och skogsbruksmark på platsen. 
Restriktivitet iakttas vid förändring av bebyggelse 
med ursprunglig karaktär, respektive tillkom- 
mande bebyggelse, för att inte störa land- 
skapsbilden. Det är även av vikt att bevara  
den nuvarande äldre bebyggelsestrukturen vid 
Hjälshammar. Eventuell ny bebyggelse bör 
utformas så att den passar väl ihop med befintlig 
bebyggelse. 

• Väster om väg 606, i höjd med byn Hjäls- 
hammar, föreslås förtätning ske med högre 
exploateringsgrad. Även här krävs att utveck-
lingen är förenlig med eventuell jord- och skogs-
bruksnäring på platsen, men även med befintlig 
bebyggelsestruktur. 

• Gång- och cykelvägskopplingen över väg 27, 
mot den före detta reningsverkstomten, föreslås 
förstärkas. Cykelvägen till Bredasten föreslås i 
förlängningen utgöra ett huvudcykelstråk.

• Kopplingar över/under E4 är betydelsefulla för 
att mildra vägens barriäreffekt i området och 
dessa ska därav beaktas och förstärkas. 

• Gång- och cykelvägen utmed väg 606 utgör ett 
viktigt bycykelstråk.

• Eventuell ny bebyggelse kring Vandalorum bör 
utformas med hänsyn till den befintliga bebyg- 
gelsen och dess karaktär, höjd och proportion. 
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Alandsryd är en mindre by väster om 
Gröndalsleden och nuvarande tätorts-
utbredning. Området karaktäriseras av ett 
mosaikartat kulturlandskap med mindre 
gårdar, betes- och åkermark.  

21. Alandsryd

NULÄGE
Bebyggelse och exploatering
Större delen av bebyggelsen är belägen utmed en 
byväg, som utgör en slinga och därefter fortsätter 
västerut. Söder om byslingan finns ytterligare en väg 
med småhusbebyggelse och gårdar. Denna löper 

parallellt med Värnamo mot Vitarör och därefter 
västerut mot Nästa by.  

Grönstruktur, naturmiljö och jordbruksmark
Området är ett småskaligt kulturlandskap med höga 
naturvärden. Landskapet har goda förutsättningar 
för biologisk mångfald med en del gräsmarker med 
ängsflora. Strax öster om den tidigare beskrivna 
vägslingan, finns ett område med ädellövskog som 
bedöms ha höga naturvärden.

Större delen av området består av jordbruksmark, 
främst åkermark, men även en viss andel betesmark. 
Den huvudsakliga jordarten är morän med därtill 
begränsat brukningsvärde. Fälten är små till normal-
stora och ligger samlat, vilket medför att arron-
deringen av jordbruksmarken är relativt god. Fälten 
har till stor del en oregelbunden form med åker- 
holmar. Insprängt mellan fälten förekommer även 
mindre skogsområden. Ekenhagas bostadsområde, 
beläget öster om Alandsryd, har en viss negativ 
inverkan på brukningsvärdet av jordbruksmarken. 

En mindre bäck löper genom byns västra delar i 
nord-sydlig riktning och utgör tillsammans med ett 
område norr om Fräntorp områdets huvudsakliga 
lågpunkter.

Kulturhistorisk miljö
Alandsryd finns i en fornlämningsrik bygd. Ett antal 
möjliga och fastställda fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar finns i området. Här finns 
en fossil åker och en stensättning öster om sam- 
hället, ett gravfält i sydost samt ett mindre antal 
hällristningar och stensättningar söder om samhället. 
Eventuella exploateringar inom detta område 
kommer med stor sannolikhet innebära att 

21
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arkeologiska utredningar och förundersökningar 
behöver göras.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Från Gröndalsleden finns en väg till Alandsryd. 
Alandsrydsvägen är enskild och förbinder Värnamo 
med Nästa by. På samma väg påbörjas även cykel- 
rundan Björnekullarundan, som bland annat går 
genom Alandsryd. Det finns inga kollektivtrafik-
kopplingar. En planskild gång- och cykelväg löper 
över Gröndalsleden, i höjd med Ekenhaga, som 
förbinder Värnamo med Alandsryd. 

Genom området, i nord-sydlig riktning, löper en  
större kraftledningsgata med en regional 220 kV 
kraftledning.

Området är beläget utanför kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp och 
bebyggelse försörjs därmed av enskilda vatten- och 
avloppslösningar. En större överföringsledning för 

vatten berör området.

Risker
• Vid exploatering av bostadsbebyggelse nära 

jordbruksmark finns risk för minskade bruk-
ningsvärden på marken. Likaså riskerar de höga 
biologiska värdena att påverkas negativt. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Inom området bedöms småskalig komplettering 

av bebyggelsen vara möjlig. Kompletteringar 
sker i enlighet med nuvarande bystruktur, efter 
rådande landskapsliga förutsättningar. Området 
kan kompletteras med cirka 10-20 småhus. 

• Områdets jordbruksmark har framförallt ett högt 
bevarandevärde ur ekologiskt och landskaps-
mässigt perspektiv. Detta medför att utveck- 
lingen inom området ska vara förenlig med 
eventuell jordbruksnäring på platsen och  
införlivas så att inte landskapsbilden påverkas. 
Komplettering behöver även vara förenlig med 
platsens kulturmiljöer och fornlämningar.

• Så länge området försörjs med enskilt vatten och 
avlopp kommer VA-frågan att vara begränsande 
för antalet möjliga kompletteringar. Det närlig-
gande bostadsområdet i Ekenhaga ingår i 
kommunens VA-verksamhetsområde, men i 
dagsläget saknas kommunal intension att  
ansluta byn. 

Hagmark längs den äldre byvägen i Alandsryd.
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Torp är en mindre by norr om nuvarande 
tätortsutbredning. Området karaktäriseras av 
jordbruksmark, gårdar och skogsmark.  

22. Torp

NULÄGE
Bebyggelse och exploatering
Bebyggelsen är framförallt belägen utmed en byväg 
som går genom området i en slinga. Bebyggelsen 
består av ett antal gårdar, men även viss småhus- 
bebyggelse. 

Grönstruktur, naturmiljö och jordbruksmark
Större delen av området utgörs av jordbruksmark 
samt en viss andel skogsmark. Jordbruksmarken 
bedöms framförallt ha högt och i delar mycket högt 
brukningsvärde. Arronderingen i området är mycket 
god och jordarten bedöms i de västra delarna ha 
höga värden. Fälten är normalstora och har till stor 
del en oregelbunden form med åkerholmar.

Svartabäcken finns strax norr om utvecklings-
området.

Kulturhistorisk miljö
Byn Torp, kulturlandskapet med bebyggelsen och 
odlingsmarken i en fornlämningsrik bygd, utgör en 
välbevarad kulturmiljö. Området är fornlämnings-
rikt med förhistoriska gravar från olika tidsperioder. 
Eventuella exploateringar inom detta område 
kommer med stor sannolikhet innebära att 
arkeologiska utredningar och förundersökningar 
behöver göras. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Torp nås från Jönköpingsvägen i öster samt från  
väg 151 i söder.

Torp är beläget utanför kommunens verksamhets-
område för vatten och avlopp och bebyggelsen  
försörjs därmed av enskilda vatten- och avlopps-
lösningar. 

Strax söder om området, i öst-västlig riktning, löper 
en större kraftledningsgata med en regional 220 kV 
kraftledning. Väster om området finns ett ställverk, 
tillhörandes Eon Elnät AB, som försörjer Värnamo 
stad med el. 

22
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Risker
• Det föreligger viss risk för buller från järnvägar, 

väg 151 samt Jönköpingsvägen. 
• Vid exploatering av bostadsbebyggelse nära 

jordbruksmark finns risk för minskade bruknings- 
värden på marken. Likaså riskerar de höga  
biologiska värdena att påverkas negativt.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Marken i Torp är privatägd.
• I öster gränsar utvecklingsområdet till  

riksintresset för naturvård, Lagan nedströms 
Hörledammen.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Småskalig komplettering av bebyggelsen  

bedöms vara lämplig inom området.  
Kompletteringar sker i enlighet med  
nuvarande bystruktur och efter rådande 
landskapsliga förutsättningar. Området 
kan kompletteras med cirka 10-20 småhus.

• Områdets jordbruksmark har generellt högt 
brukningsvärde och värdet bedöms även högt ur 
ett landskapsmässigt perspektiv. Detta medför 
att utvecklingen inom området ska vara förenlig 
med eventuell jordbruksnäring på platsen och 
ny bebyggelse ska även beakta landskapsbilden 
så att denna inte störs. Kompletteringar behöver 
även vara förenliga med platsens kulturmiljöer 
och fornlämningar.

Kuperat landskap längs med 
den äldre byvägen i Torp.
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Ytterområden
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23. Ekefällan
Ekefällan är ett naturområde söder om tätorten.

NULÄGE 
Bebyggelse och explaoteringsgrad
Ett mindre antal gårdar finns i området.
 
Grönstruktur och naturmiljö
Området består främst av skog med undantag av 
enstaka mindre, öppna jordbruksmarksområden. 
Det förekommer flera sanka områden och några 
områden med sumpskog. Tjutarydsbäcken löper 

genom området i nordväst-sydostlig riktning. Bäcken 
förgrenar sig på två ställen till nya vattendrag som 
alla har sitt utlopp i Vidöstern. 

Kulturhistorisk miljö
Förekomsten av fornlämningar och kulturlämningar 
är inte utredd inom området. Vid en eventuell 
exploatering kan därför en invertering av området 
först vara lämplig att genomföra. Då får man en  
övergripande kännedom om antal och utbredningar 
av eventuella kulturlämningar inom området. 

I den östra delen av utvecklingsområdet finns flera 
mindre områden med kulturlämningar som är resultat 
från tidigare agrar verksamhet: fossil åker, stenmurar 
och odlingsrösen. Här finns även husgrunder från 
tidigare bebyggelse. I den västra delen finns enstaka 
fornlämningar kopplade till den äldre vägsträckning-
en i form av kommunikationslämningar. 

Närheten till Åminne bruk innebär att det kan finnas 
ett stort antal skogliga bevarade kulturlämningar 
efter kolning på skogsmarken.  

I den västra delen finns karaktärer av äldre agrar 
struktur med småskalighet i landskapet. Här finns 
kulturlandskap längs en äldre vägsträckning med 
odlingsmark, skogsmark och inslag av äldre 
bebyggelse.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Ett antal mindre vägar löper genom området. I norr 
utgör HNJ-banan områdets gräns. Området är 
beläget utanför kommunens verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och bebyggelse försörjs därmed 
av enskilda vatten- och avloppslösningar.

Risker
• Järnvägen i norr innebär risk för buller. 

Övriga allmänna intressen och regleringar,
markägoförhållande
• Marken ägs inte av kommunen. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• I området sker ingen bebyggelseutveckling i stor 

omfattning, men mindre tillkommande bebygg- 
else kan ske. Gårdar och bostadshus som 
tillkommer i området ska vara förenliga med jord- 
och skogsbruksnäringen i området. Eventuell ny 
bebyggelse i närhet till äldre bebyggelse bör 
anpassas till den befintliga, äldre bebyggelsen. 

• Bebyggelse tar hänsyn till natur-, jord- och 
skogsbruksvärden i området samt fornminnen 
och kulturmiljö. 23

27

2624

25

Kulturlämning i området Ekefällan. 
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24. Appelhyltan och Vallerstad
Området Appelhyttan och Vallerstad är ett större 
utvecklingsområde väster om tätorten. Området är 
beläget mellan Värnamo stad och Nästa by. Nästa är 
en större bebyggelsegrupp belägen naturskönt invid 
Nästasjön. 

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Viss jordbruksbebyggelse finns i området. Denna är 
i huvudsak belägen söder om Alandsryd samt utefter 
den äldre vägsträckningen, gamla Halmstadsvägen, 
landsvägen Värnamo-Smålandsstenar. Bebyggelsen 
här är delvis av äldre bebyggelsestruktur. 

Grönstruktur och naturmiljö
Området består i huvudsak av skogsbruksmark. Norr 
om väg 27, utmed ovan nämnda vägar, förekommer 
även viss jordbruksmark. I anslutning till gårdarna 
Appelhyltan och Hägnen finns agrart kulturlandskap. 
Söder om väg 27 består marken nästan uteslutande 
av skog. Söder om Stomsjö/Pålslund (utvecklings-
område 14) förekommer ett område med flera  
områden med sumpskog.

Ett antal mindre vattendrag löper genom området i 
öst-västlig sträckning. Bland annat Björnbäcken vars 
recipient är Gunnen. 

Kulturhistorisk miljö
Området är fornlämningsrikt med förhistoriska gravar 
från olika tidsperioder. Här finns ett välbevarat 
kulturlandskap med en stor mängd fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar, på en relativt 
liten geografisk yta. Särskilt den östra delen är 
mycket komplex med ett stort antal fornlämningar, 
grav och fossil åker, från olika tidsperioder.  

Vid eventuella exploateringar inom detta område 
kommer arkeologiska utredningar och förunder-
sökningar att behövas göras. Dessa kommer  
med stor sannolikhet vara både omfattande och  
ekonomiskt kostsamma att genomföra. 

Infrastruktur, kommunikation oh kopplingar
Väg 27 löper genom området i öst-västlig riktning. 

En större kraftledningsgata, med regional 220 kv 
kraftledning, löper genom områdets norra delar i 
nord-sydlig riktning.

Risker
• Det föreligger viss risk för trafikbuller från 

väg 27.
• Verksamheter i angränsande område  

(utvecklingsområde 14) kan innebära  
viss risk.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Väg 27 är av riksintresse och ett generellt bygg-

nadsförbud råder om 50 meter från vägmitt. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Eventuella nya exploateringar av kulturland- 

skapet längs gamla Halmstadsvägen, lands- 
vägen Värnamo–Smålandsstenar, ska ske  
restriktivt och beakta föreliggande värden 
i landskapet och befintlig bebyggelse. 
Restriktivitet iakttas vid förändring av  
bebyggelse med ursprunglig karaktär. 

• Undvik exploateringar av det agrara  
kulturlandskapet i anslutning till  
gårdarna Appelhyltan och Hägnen. 

Skogsstig i området Appelhyltan och Vallerstad.

25. Norra Lagandalen och Bäckaskog
Området är beläget norr och nordost om tätorten och 
sträcker sig från Kust- till kustbanan och förbi E4 i 
öster. 

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Ett antal gårdar finns inom området. Väster om 
motorvägen finns ett öppet kulturlandskap med äldre 
bebyggelse, som sträcker sig från Björnsgården i 
norr till Klockaregården i söder. Väster om järnvägen 
finns även ett öppet kulturlandskap med äldre 
bebyggelse mellan Södragården och Altorp. Utmed 
Lagans västra strand, längs Prostsjövägen, 
förekommer viss bebyggelse och verksamheter. 
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Grönstruktur och naturmiljö
Från Nydalavägen i sydost längs med E4 före-
kommer ett större sammanhållet jordbrukslandskap. 
Åkrarna är stora med i delar mycket högt bruknings-
värde. Utefter Lagans sträckning genom området 
förekommer även en del jordbruksmark med högt 
brukningsvärde. De mellersta delarna av området 
domineras av barrskog, sankmark och stora  
områden av sumpskog.

Lagan meandrar genom området i nord-sydlig  
riktning. Flera mindre bäckar, som ansluter till 
Lagan, förekommer inom området. 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området saknar betydande 
kulturhistoriska värden. 
 
Den nordvästra delen av området, väster om 
Jönköpingsvägen och järnvägen, är rik på forn-
lämningar. Där finns ett registrerat gravfält samt tre 
gravar från förhistorisk tid. I övrigt finns enstaka forn-
lämningar och kulturhistoriska lämningar registrerade 
i de östra delarna. 
 
Närheten till Hörle bruk innebär att det kan finnas ett 
stort antal skogliga bevarade kulturlämningar efter 
kolning i skogsmarken. 

Området tangerar i nordost avgränsningen för 
riksintresset Hindsen, som är av intresse ur 
kulturmiljösynpunkt. För området föreligger 
områdesbestämmelser.
 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
E4 och järnvägar löper genom området. Ett ställverk 
finns i områdets norra delar. Kraftledningsgator löper 
i både sydostlig och sydvästlig riktning från 
ställverket. 

Cykelrundan Nydalarundan löper genom områdets 
nordligaste delar. 

Risker
• Det föreligger risk för buller från E4, Jönköpings- 

vägen, väg 151 samt järnvägar. 
• Den eventuella nya järnvägen innebär ytterligare 

risker för buller i området. 
• Risk finns för elektromagnetisk strålning från det 

ställverk och de kraftledningar som förekommer 
inom området.

• Det föreligger risk för översvämning vid höga 
flöden i Lagan.

• Risk för ras, skred och erosion föreligger utmed 
Lagans sträckning genom området. 

• Det förekommer två oklassade markföroreningar 
inom området, utefter Prostsjövägen: en skjut- 
bana samt Aspö avfallsupplag.

• Verksamheter i närliggande område (utvecklings- 
område 4) kan utgöra risk för områdets västra 
delar. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Inom området finns flera olika regleringar och 

allmänna intressen som kan ha viss inskränk- 
ande betydelse för utvecklingen inom området. 
Delar av området ligger inom vattenskydds- 
området för stadens huvudsakliga dricksvatten-
täkt, Ljusseveka.  
 

Arbete med att uppgradera föreskrifterna i  
enlighet med nuvarande lagstiftning pågår. 

• Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen 
berör områdets centrala delar. För detta område 
av riksintresset är skyddsvärdena höga och i 
delar måttliga. Den huvudsakliga process som 
utgör skyddsvärdet är fluvial erosion, meandring 
och isälvsavsmältningens erosion och ackumula-
tion. Det förekommer även flera erosionsbranter 
och erosionsfåror av skyddsvärde inom området. 

• Kust-till kustbanan samt länsjärnvägen Vagge-
rydsbanan är av riksintresse. 

• För Lagan föreligger det generella strandskyddet 
på 100 meter.

• Regionnätsledning, Eon:s 50 kV, ska beaktas vid 
exploatering i området. 

Jordbruksmark och bebyggelse i området 
Norra Lagandalen och Bäckaskog.
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UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• I området sker ingen bebyggelseutveckling i 

större omfattning, men mindre byggnation kan 
förekomma. Tillkommande bebyggelse ska vara 
förenlig med jord- och skogsbruksnäringen i  
området och restriktivitet ska iakttas vid föränd-
ring av bebyggelse med ursprunglig karaktär, 
respektive tillkommande bebyggelse, för att inte 
störa landskapsbilden. Vid eventuell exploatering 
inom området bör stor hänsyn tas till de delar av 
området som omfattas av ett äldre kulturland-
skap. 

• Undvik exploateringar i närheten av fornlämning-
ar och kulturhistoriska lämningar.

• Den eventuella nya stambanan kommer att 
gå genom området i nord-sydlig riktning, vilket 
innebär att vissa natur- och kulturvärden kan gå 
förlorade samt påverkar möjligheter till exploate-
ring inom området.

• Kust- till kustbanan och Jönköpingsbanan kan i 
framtiden kopplas samman med ett triangelspår. 
En preliminär korridor pekas ut och ska beaktas i 
vidare beslut. 

26. Bönsved
Området är ett naturområde beläget öster om 
tätorten. Området avgränsas i väst av E4 och norrut 
av väg 127. Öster om området ligger sjön Hindsen. 

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Ett fåtal gårdar och bostadsbebyggelse finns i 
området i anslutning till öppen mark: Bönsved, 
Granafällan och Hejden.

Grönstruktur och naturmiljö
Området består framförallt av skogs- och sankmark. 
I områdets nordöstra hörn förekommer jordbruks- 
mark som utgör en del av det större sammanhäng-
ande jordbrukslandskapet kring Nederby. Marken 
bedöms ha högt brukningsvärde.  

Flera bäckar, bland annat Stampabäck, löper genom 
området. Två mindre dammar förekommer invid 
Bönsved. 

Kulturhistorisk miljö 
Området saknar i stort betydande kulturhistoriska 
värden.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Flera cykelrundor löper genom området. Cykel- 
rundan Näsuddenrundan löper mot Hindsen genom 
områdets norra och södra delar. Drömmingerundan 
löper genom områdets sydligaste delar. 

En kraftledningsgata löper genom området i 
nord-sydlig riktning. 

Väg E4 utgör områdets västra gräns och väg 127 
utgör områdets norra gräns. Det finns två koppling-
ar under E4. Undergången invid Korslidsvägen har 
framförallt stor påverkan för tillgängligheten med 
gång och cykel till staden från det nordostliga 
omlandet: Hindsekind, Nederby, Östhorja, Lindstad 
med flera. Undergången vid Malmstensgatans 
förlängning kopplar bostadsbebyggelse till staden, 
men är även en möjlig väg ut i naturen för stadens 
invånare. 

Ett antal mindre landsvägar finns i området. 

Risker
• Det föreligger risk för buller från E4 samt väg 

127 som även utgör tydliga barriärer som skiljer 
området från nuvarande tätortutbredning.

• Den eventuella nya järnvägen innebär ytterligare 
risker för buller i området.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• E4 är av riksintresse och byggnadsfri zon på 

50 meter gäller från vägmitt.
• För de två mindre dammarna vid Bönsved råder 

generellt strandskydd på 100 meter.
• Regionnätsledning, Eon:s 50 kV, ska beaktas vid 

exploatering i området.  
 

Illustrationen visar ett framtida triangelspår mellan Kust- till kustbanan 
och Jönköpingsbanan (orange korridor). 
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UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Den eventuella nya järnvägen kommer att gå 

genom området i nord-sydlig riktning, vilket 
innebär att vissa natur- och kulturvärden kan gå 
förlorade samt påverkar möjligheter till exploate-
ring. 

• Eventuella förändringar som kan påverka  
kulturmiljövärdena inom det angränsande riks-
intresset, måste genomföras med stor restrikti-
vitet. Antikvarisk expertis ska tillfrågas och varje 
ärende, som kan påverka kulturmiljövärdena 
inom riksintresset, ska alltid utredas innan beslut 
fattas.

27. Östra Hjälshammar
Utvecklingsområdet är beläget i planområdes-
gränsens sydostliga hörn och är ett naturområde 
bestående av i huvudsak skogsbruksmark. Väster 
om området finns Hjälshammar och i norr finns 
Bredasten. Öster om området ligger Ulås.

NULÄGE
Bebyggelse
Området saknar i stort bebyggelse. I områdets norra 
delar finns skjutbanan Granstorp.

Grönstruktur och naturmiljö
Området består till stor del av skogsbruksmark, 
varav en hög andel är produktionsskog. Det 
förekommer flera sanka partier, mossar i områdets 
norra del och några inventerade sumpskogs-
områden i de södra delarna. Genom området löper 
Mebäcken i nord-sydlig riktning. 

Kulturhistorisk miljö
Fornlämningen Dalaskog utgör värdefull kulturmiljö, 
med minnesmärke över uppodling och nyttjande av 
utmarken, öster om byn Hjälshammar. I övrigt finns 
enstaka fornlämningar och även övriga kultur- 
historiska lämningar registrerade i de östra delarna. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
En mindre enskild väg löper genom området, från 
Hjälshammar i väst mot Ulås och Stigshult i öst.
I väster gränsar delar av området till E4 och i öster 
omfattas en del av väg 27. Den eventuella järn-
vägens framtid är osäker, varför planering och 
bebyggelse i och i anslutning till området sker
i ett längre perspektiv. 

Husgrunder och stenmurar i området östra Hjälshammar.

Risker
• Det föreligger risk för buller från järnvägen, E4 

samt väg 27. 
• Den eventuella nya järnvägen innebär ytterligare 

risker för buller i området. 
• Verksamheter i Bredasten, i det angränsande 

området i nordväst, kan utgöra risk. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• E4 är av riksintresse.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
• Den eventuella nya järnvägen kommer att gå 

genom området i nord-sydlig riktning, vilket 
innebär att vissa natur- och kulturvärden kan gå 
förlorade samt påverkar möjligheter till exploa- 
tering. Den eventuella järnvägens framtid är 
osäker, varför planering och bebyggelse i och i 
anslutning till området sker i ett längre perspek-
tiv. 
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Samrådsredogörelse 
Fördjupad översiktsplan för Värnamo stad
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Översiktsplanen består av följande handlingar:

- Planförslag med strategisk miljökonsekvensbeskrivning 
- Digital karta, StoryMap
- Tillgänglighetsanpassad version 
- Samrådsredogörelse

Alla planhandlingar finns tillgängliga på kommunens webbsida: 
https://kommun.varnamo.se/miniwebbar/oversiktsplanering.html

521



3

Sammanfattning
Fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad är ett vägledande dokument som anger 
kommunens långsiktiga utvecklingsstrategi och grunddragen i användningen av bebyggelse, 
mark- och vattenområden för centralorten med omland. Översiktsplanen utgår från lokala, re-
gionala och nationella mål och strategier, omvärldsanalyser och medborgardialoger som hölls 
tidigt i planprocessen. 

Den fördjupade översiktsplanen tar sikte mot år 2035 men innehåller även en utblick mot 
2050. Till samrådshandlingen av den fördjupade översiktsplanen hör planförslaget med mil-
jökonsekvensbeskrivning samt detta dokument som redovisar de yttranden som kommit in 
under samrådet samt kommunens kommentarer och redogörelse för hur dessa har resulterat i 
revideringar av planförslaget. 

Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad var ute på samråd från den 7 
september till 11 november 2020. Under samrådet kom totalt 48 yttranden in. I det här doku-
mentet redovisas de inkomna yttrandena (både sammanfattat och i sin helhet). Det omarbetade 
förslaget planeras att ställas ut för granskning under två månader, preliminärt från maj till 
juni 2021. Efter granskningen kommunen återigen sammanställa alla inkomna yttranden och 
synpunkter. Därefter kommer översiktsplanen, för andra och sista gången, revideras utifrån de 
inkomna synpunkterna. Den fördjupade översiktsplanen planeras att bli antagen av kommun-
fullmäktige efter sommaren 2021.
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Vad är en samrådsredogörelse?
Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till granskningshandlingen av översiktsplanen. 
Syftet med redogörelsen är att beskriva hur samrådet har gått till och vilka förändringar av 
planförslaget som orsakats av samrådet inför granskningen. Den ska även bemöta och redovisa 
synpunkter som inkommit.  

För att underlätta läsningen har yttrandena till viss del sammanfattats och redovisas inte alltid 
i sin helhet. I de delar inkomna yttranden berör andra delar av den kommunala verksamheten 
har inte dessa aspekter tagits med utan har överlämnats till respektive ansvarig verksamhet 
eller projekt.  Alla inkomna yttranden finns i sin helhet registrerade hos Värnamo kommun. 
Det är omöjligt att tillgodose samtliga synpunkter eftersom åsikter går isär. Det innebär att 
kommunen har ett ansvar att ta ställning till det allmännas bästa istället för det, ibland  
motstående, enskilda intresset. Vidare är det viktigt att påpeka att de inkomna synpunkterna 
inte är representativt för vad kommunens medborgare tycker i helhet, utan ska ses som de 
yttrandes egna åsikter.

Hur har samrådet och processen att ta  
fram planen gått till?
Arbetet med att sammanställa ett planförslag, inleddes med ett programskede under 2019.  
Under programskedet har kommunen bland annat med hjälp av en enkät frågat invånarna vad 
de tycker är viktigt att tänka på i utvecklingen av Värnamo stad. Programmets dialogfas  
inleddes i juni månad i samband med ett evenemang i Vråenparken. I augusti, under  
Värnamodagarna fanns tjänstepersoner på plats på Kyrktorget i syfte att få svar på vad  
Värnamoborna anser är viktigt. Under september månad aktiverades fyra platser runt om i  
staden i syftet att informera och engagera invånarna i stadens utvecklingsplaner. Platserna 
som aktiverades var grönkilen utmed Sveavägen, Egnahemsparken, SAJO-fastigheten och 
slutligen en parkeringsplats vid Tre Liljor. Under den här tiden valde cirka 60 antal  
Värnamobor att göra sin röst hörd via fysisk enkät och cirka 85 svarade på digital enkät.  
I oktober presenterades resultatet av programskedet i stadshusets foajé. Programmet  
resulterade i tre olika scenarion för stadens utveckling och som därefter planförslagets målbild 
utgick från. Målbilden eller som den också kallas för i planförslaget, strukturbilden redogör 
för planens huvudsakliga principer som genomsyrar hela förslaget. På så vis har de åsikter 
som inkom under programskedet inarbetats i planförslaget. 

Värnamo byarVillastaden VärnamoSammanhållna Värnamo Slutgiltigt scenario

?
Illustrationen visar de tre scenarion som tillsammans 
bildar planförslagets målbild
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Under vintern och våren 2020 har arbetet med att ta fram samrådshandlingen pågått och  
beslut om att gå ut på samråd togs i augusti månad av samhällsbyggnadsnämnden. Samrådsti-
den sattes till 7/9 till den 11/11, drygt två månader. 

Samrådet har fått anpassats till de rådande förhållandena till följd av den pandemi som under 
stora delar av 2020 har drabbat världen. Pandemin har minimerat möjligheten att hålla fysiska 
möten. Vid förfrågningar har däremot digitala möten i många fall kunnat ersätta dessa. Möten, 
ca 8 stycken, har hållits med flera av kommunens politiska partigruppen, föreningar och med 
en klass gymnasie-elever från FIGY som läser en kurs i geografi.

Samrådets utskick, meddelandet om samråd, gick ut till externa och interna myndigheter, 
kommunala bolag, intresseorganisationer och politiska partigrupper (sändlista bilägges denna 
handling, Bilaga A). 

Under samrådstiden publicerades en särskild kommunikationsplattform på kommunen hem-
sida, en miniwebb. Under samrådet hänvisades till plattformen för att ta del av planförslaget i 
olika format, för information om samrådet och synpunktsinlämning. 

Kontinuerlig annonsering har skett under samrådstiden både i papperstidning, Finnveden.
NU samt i kommunens olika sociala-mediekanaler. Skyltar har satts upp för att exemplifiera 
föreslagen utveckling på tre platser och på så vis väcka intresse och uppmärksamhet för plan-
förslaget. Likaså har en tipspromenad anordnats med syftet att möjliggöra för allmänheten att 
tillgodogöra sig planförslaget och på plats få en inblick över vad förslaget föreslår för  
utveckling på 10 platser i staden. Utöver dessa aktiviteter har fyra fysiska utställningar  
förekommit under samrådstiden. I stadshusets foajé, stadsbiblioteket gummifabriken,  
simhallen och huvudentrén FIGY gymnasium.

Samrådsförslaget 

Fördjupning av översiktsplanen – Värnamo stad består av ett dokument som är uppdelat i fem 
olika delar. 

• En inledande del som tar upp bakgrund och syfte, förutsättningar, hållbar utveckling och 
de scenarier eller alternativ vi har arbetat fram under programsamrådet.

• Den andra delen tar upp planförslagets målbild/strukturbild som principiellt sammanfattar 
önskad utveckling av Värnamo stad. 

• Den tredje delen inleds med den sammanfattande mark- och vattenanvändningskartan som 
redogör för föreslagen användningen under planperioden fram till 2035. Förutom denna 
består kapitlet av nio utvecklingsteman. Dessa är tematisk indelade och tar upp de för 
planförslaget betydelsefulla övergripande frågor såsom; Bebyggelseutveckling, Trafik och 
omställning och Klimatanpassning. 

• Den fjärde delen innehåller planens 27 utvecklingsområden. Varje område beskrivs utifrån 
nuläge samt med ett utvecklingsförslag. 

• Den femte och sista delen är planförslagets konsekvensbeskrivning. Delen behandlar de 
betydande konsekvenser som planförslaget kan förväntas ge upphov till. 
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En digital berättelsekarta (StoryMap) har tagits fram till samrådet. Berättelsekartan ska ses 
som ett komplement till samrådsförslaget som beskrivs ovan. I kartan finns bland annat de 
kartor som också förekommer i samrådshandlingen. Verktyget möjliggör att zooma i kartorna 
och lägga till och ta bort information för att underlätta läsbarheten av kartorna. Till kartorna 
finns även viss information men berättelsekartan enskilt utgör inte samrådshandlingen utan 
kan ses som en kortversion av den.

Ambitionen har även varit att ta fram en tillgänglighetsanpassad version av samrådshandling-
en som bland annat synskadade personer kan tillgodogöra sig. Denna version är även bättre 
webbanpassad och kan med fördel läsas i en mobil enhet. Versionen har tyvärr inte kunnat 
publiceras under samrådstiden men finns nu att tillgå på kommunens hemsida. Under den 
fortsatta processen kommer denna version av planförslaget att finnas tillgänglig. 

Vilka har lämnat synpunkter

Under samrådet har 49 synpunkter inkommit. Synpunkter har inkommit från interna och 
externa myndigheter, föreningar och privatpersoner med fler. Flera föreningar och  
organisationer har valt att lämna synpunkter. Flera av dessa har en koppling till Värnamo stad 
såsom Hyresgästföreningen, Värnamo city och Stiftelsen Folkets park.

Få privatpersoner har lämnat synpunkter på planförslaget. I de fall privatpersoner har valt att 
lämna synpunkter så handlar dessa till övervägande del om att man är berörd av planförslaget 
utifrån ett enskilt intresse.

Synpunktslämnande grupp Antal 
synpunkter

Övrigt

Externa myndigheter och  
kommuner

12

Intresseorganisationer, föreningar 
och politiska partier

10

Interna myndigheter och bolag 4
Övriga inkomna synpunkter 23 Varav 11 berör Åkrokens koloniom-

råde.
Totalt 49

Helhetssyn av samrådets synpunkter och 
kommunens svar

I detta avsnitt sammanfattas synpunkter som rör viktiga strategiska frågor som lyfts fram i  
flera inkomna samrådsyttranden. Här beskrivs också vilka ändringar som föreslås med  
anledning av synpunkterna samt motiv till varför vissa synpunkter inte har tillgodosetts. 
Utöver detta helhetssvar kommenteras enskilda synpunkter i en sammanställning av samtliga 
yttranden sist i dokumentet.
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Under samrådet har två frågor utkristalliserats som viktiga knäckfrågor ur ett politiskt  
perspektiv. Dessa är stadens utbyggnad söderut samt frågan kring centralt belägna parkerings-
platser. Dessa två frågor beskrivs närmre under rubrikerna, Parkeringsplatser i centrum och 
Utbyggnadsriktning 2050, Helmershus. Här ges även förslag på vilka revideringar av  
planförslaget som synpunkterna föreslås innebära. 

Från allmänt håll har framför allt frågan kring koloniområdet, Åkroken orsakat synpunkter. 
Samrådsförslaget har väckt en oro att koloniområdet inte i tillräcklig omfattning beaktas i 
planens förslag att tillskapa en ny stadsdel söder om kust- till kustbanan. Frågan beskrivs mer 
ingående och förslag till revidering framgår under rubrik, Åkrokens koloniområde.

Övriga övergripande synpunkter på samrådsförslaget och som tas upp i kapitlet är synpunkter 
kring brister på kopplingar till andra styrdokument och kommunens översiktsplan, planens 
omfattning och läsbarhet, jordbruksmark och behovet av att komplettera strukturbilden med 
ett norrgående stråk. 

Planen är en fördjupning av kommunens översiktsplan
Flera synpunkter har inkommit om behov av kompletteringar av den fördjupade översiktspla-
nen som Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer har en kommunövergripande karaktär. 

Kommunen har en nyligen antagen, kommunomfattande översiktsplan (2019) som redogör 
för hur kommunen som helhet ska utvecklas avseende mark, vatten och bebyggelse fram till 
2035. I ett försök att hålla nere fördjupningarnas omfattning och för att undvika dubbla  
ställningstaganden har kommunen som ambition att förlägga övergripande principer, gällande 
för hela kommunen yta, till den kommunövergripande översiktsplanen. Det innebär bland  
annat att kommunens ställning i övergripande frågor kring jämlikhet, integration,  
folkhälsa och tillgänglighet behandlas i kommunens kommunomfattande översiktsplan. I den 
mån behov förekommer att specificera och komplettera ställningstaganden för den geografiska 
ytan som motsvarar en fördjupning av översiktsplanen ska dessa finnas i respektive  
fördjupning. 

Inkomna synpunkter innebär att fördjupningen ses över avseende att förtydliga planens  
geografiska avgränsning samt koppling till kommunens övergripande översiktsplan, Mitt  
Värnamo 2035. 

Planens omfattning, läsbarhet och tillgänglighet
Framför allt från politiskt håll men även internt i kommunen finns en oro kring dokumentets 
omfattning och därmed dess begränsade tillgänglighet för allmänheten och för beslutsfattarna 
själva. Samtidigt har även synpunkten att det finns en förståelse för dokumentets omfattning 
framkommit. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar dessa synpunkter på allvar och ska i största 
möjligaste mån försöka tillmötesgå dem. Synpunkten väcker en större frågan -hur kommunen 
skapar komplexa dokument/planer som också är allmänt tillgängliga. 

Ambitionen är att så många som möjligt ska kunna ta till sig planen samtidigt som den ska 
fungera som ett adekvat stöd för stadens utveckling.

• Planförslaget kommer ses över språkligt med målet att den ska blir mer lättläst.
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• Utöver detta kommer en läshänvisning att kompletteras planförslaget i syfte att stödja  
läsaren i var den information man är intresserad av står att finna i dokumentet.

• Den digitala berättelsekartan som tagits fram som ett komplement till planförslaget kan ses 
som en kortversion. Utöver att den tillgängliggöra kartorna i dokumentet återger den även 
planförslaget och ställningstaganden på ett kortfattat vis. Inför granskning kommer en rad 
förbättringar att göras. 

• En tillgänglig webbversion av plandokumentet kommer även komplettera planförslaget. 
Den är framtagen för att synskadade ska ges möjlighet att tillgodogöra sig planförslaget 
samt att den är bättre anpassad att läsas i smarttelefon eller annan bärbar enhet. 

Byggande på jordbruksmark
Flera synpunkter har inkommit från bland annat privatpersoner, intresseorganisation och  
politiskt parti som vill att planförslaget ska ta ställning för ett totalt avståndstagande kring 
byggnation på jordbruksmark. Det finns en oro att allt annat kan innebära att all  
jordbruksmark som kommer i fråga kan komma att bebyggas utan att nödvändiga utredningar 
kring alternativ och kriterier för ett i anspråkstagande uppfylls.

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att det svårt att ha en sådant absolut ställningstagande 
i sitt huvudsakliga vägledande dokument för kommunens fysiska planering och ser betydelsen 
av att man i sitt vägledande dokument har en flexibel och öppen syn på utveckling. Risk finns 
i att en allt för hård, kommunal hållning skulle kunna försvåra för utveckling och dessutom 
tvinga fram lösningar som är sämre både för den enskilde och i det större perspektivet för en 
hållbar utveckling och en god helhet. Förvaltningen menar att rådande lagstiftning och  
kommunens egen översiktsplanering - tolkad och applicerad som tänkt, är tillräcklig för att 
bevaka det allmänna intresset av jordbruksmark. 

Kommunens ställningstagande är att exploatering av jordbruksmark ska ske mycket restriktivt 
och enbart om det föreligger andra allmänna intressen som väger tyngre. Kommunen fram-
håller i sin översiktsplanering betydelsen av jordbruksmark som spås komma ha en allt större 
betydelse i framtiden. Detta ska framgå i vägledningen över hur kommunen ska planera lång-
siktigt för och kring jordbruksmark. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att det i  
kommunens kommunövergripande översiktsplan samt i planförslaget till ny fördjupad  
översiktsplan för Värnamo stad finns tillräckligt med vägledande ställningstaganden som 
kommer innebära en försiktig och ansvarsfull kommunal hållning för ianspråktagande av 
jordbruksmark.

Planförslagets kompletteras med tydligare motiveringar och alternativa lokaliseringar till de 
enstaka fall där planförslaget föreslår bebyggelse på jordbruksmark. Planförslagets konsekvens-
beskrivning kommer kompletteras med en analys som klargör hur mycket jordbruksmark som 
planförslaget föreslår ska tas i anspråk för byggnation under planperioden. Analysen redogör 
för att planförslaget till en mycket liten del föreslår att jordbruksmark ska tas i anspråk och 
därmed menar förvaltningen att planförslaget är en ansvarsfull avvägning i frågan. 

Parkeringsplatser i centrum
Flera synpunkter har inkommit från privatpersoner och politiskt partier kring att behovet 
av centralt, belägna parkeringsplatser kommer öka i framtiden och att planförslaget i större 
omfattning behöver ta hänsyn till detta. Flera av de som lämnar denna synpunkt är samtidigt 
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positiv till planens tydliga fokus och ambition för en omställning mot större andel hållbara 
resor i staden. Det föreligger en konflikt mellan att både planera och möjliggöra för en ökad 
biltrafik och en ökad andel hållbara resor. Det föregående kommer hur man än vänder på det 
att underminera möjligheten att genomföra en omställning eftersom omställning kommer 
kräva att tillgängligheten för bil i någon mån begränsas till fördel för de hållbara trafikslagen. 
Detta eftersom bilen ur flera perspektiv är svårt att konkurrera med som förflyttningsmedel. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en förståelse för att oro uppstår i takt med att stadskärnan 
förtätas - att parkeringsbrist kan uppstå trots att forskning och statistik visar att det inte nöd-
vändigtvis behöver bli så. Efter samrådet har en mötesserie med planförslagets politiska arbets-
grupp ägt rum där frågan om central parkering har diskuterats utifrån hur det faktiska behovet 
av central parkering ser ut. Under mötet redogjordes och diskuterades en rad olika lösningar. 

Planförslaget kommer att kompletteras med en skrivning om att det ska finnas tillräckligt med 
centralt belägna parkeringsplatser och att kommunen i vidare planering ska beakta, bevaka 
och i möjligaste mån upprätthålla en rimlig beläggningsgrad. Detta ska i första hand göras 
genom att effektivisera och tillgängliggöra användningen av befintliga parkeringsplatser. Detta 
åstadkoms framför allt genom en ökad omsättning, genom tidsbegränsning, avgifter och ge-
nom att undvika att öronmärka central belägna parkeringsplatser för olika funktioner. 

För att säkerställa ovannämnda kommer planförslaget att kompletteras med två ställningsta-
ganden,
 
• I vidare planering, ny kommunal mobilitetsstrategi/ parkeringsnorm, ska kommunen 

genom effektivisering och reglering av stadens parkeringsplatser verka för lämplig belägg-
ningsgrad på centrala parkeringsplatser.

• I vidare planering ska en detaljplan tas fram i syfte att lösa framtidens eventuella parke-
ringsbehov i centrum. Detaljplanen ska förläggas i enlighet med kriterier i den fördjupade 
översiktsplanen för Värnamo stad. Byggnationen av detaljplanen ska initieras först när 
behov finns.

Först när åtgärderna med att tillgängliggöra och effektivisera användningen av befintliga par-
keringsplatser inte är tillräckliga för att upprätthålla en godtagbar beläggningsgrad ska pla-
nerna för att bygga ut kapaciteten och tillskapa fler p-platser initieras. Hur man tekniskt väljer 
att bygga dessa bör avgöras i framtiden. Plats för detta behov kommer dock att avsättas i form 
av en vilande detaljplan som fram tills den bebyggs ska kunna tjäna ett för allmänheten, och 
stadskärnan attraktivitetshöjande syfte. Lokaliseringen ska ske bland annat enligt de kriterier 
som tas upp i den till fördjupningen hörande lokaliseringsutredning för p-hus. Följande krite-
rier ska bland annat beaktas, 

• Lokaliseringen ska ske utifrån befintliga stråk och skärningspunkter
• En lokalisering är att föredra som av olika anledning gör den olämplig för annan använd-

ning, såsom bostäder handel och kontor. 
• Lokaliseringen ska ske utifrån de rörelsemönster, stråk som en sådan lokalisering skulle 

innebära och påverka stadskärnans nuvarande centrumstråk.
• Parkeringsplatser ska lokaliseras till utkanten av stadskärnan, så att de inte tar plats från de 

funktioner i staden som är anledningen för besökarna att uppsöka stadskärnan. 
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Det är av största betydelse att fram tills att behov föreligger för kapacitetshöjande åtgärder att 
kommunen i planering och beslutsgivande gör allt för att underbygga en omställnings mot 
mer hållbara trafikslag. 

Åkrokens Koloniområde
Flera synpunkter har inkommit från allmänheten och föreningsmedlemmar i Åkrokens träd-
gårdskoloniförening. I synpunkterna framgår det att man är orolig vad planförslaget kommer 
innebära för koloniområdets framtid. 

Synpunkterna kommer resultera i att planförslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för funktion och betydelse idag. Förslaget kom-
mer även revideras på så sätt att planförslaget kommer ta hänsyn till och beakta koloniområdet 
som en del i stadens nya stadsdel. 

Oro kring omfattande förslag till omvandling
Synpunkter har inkommit från den kommunala organisationen som påtalar oro över den om-
fattning i vilket planförslaget pekar ut omvandling av centralt belägna verksamhetsområden. 
Synpunkterna är samtidigt positiva till ställningstagandet för omvandling men menar att med 
den omfattning som detta görs krävs att frågan på ett mer ingående vis ses över och konse-
kvensbedöms. 
Planförslagets tydliga ambition för omvandling som kommer innebära utlokalisering av viss 
verksamhet är ett känsligt förslag som kräver samverkan, långsiktighet och en organisation för 
verkställandet. Verksamheter i centralt belägna områden kommer förr eller senare och av en 
eller annan orsak att behöva flytta vilket pekar på behovet att ligga steget före. Detta skulle öka 
chansen att finna en lösning för lyckad omlokalisering inom kommunen men även för att få 
till en effektiv omvandling till mer blandad bebyggelse.

• Planen föreslås revideras genom att de mer känsliga områden där det föreligger en viss 
osäkerhet kring när en omvandling kan inledas förläggs till utblick 2050.

• Utöver den här åtgärden föreslås planförslaget kompletteras med ett ställningstagande att 
en kommunal strategi för omvandling ska tas fram i vidare planering. SBF ser och förstår 
oron men känner trots det att detta är en nödvändig utveckling som kommunen måste 
förhålla sig till

Utvecklingsstråken kompletteras med ett norrgående stråk
Det parallellt pågående arbetet med att ta fram nya skyddsföreskrifter för Ljusseveka vattentäkt 
har väckt frågan på nytt kring möjligheten att skapa ett norrgående utvecklingsstråk. Under 
processen att ta fram samrådsförslaget valde projektgruppen att avlägsna ett dylikt efter att det 
framkommit att nya föreskrifter skulle göra det svårt att utveckla staden norrut. 

Det tekniska underlag som beslutet om nytt vattenskyddsområde(VSO) med föreskrifter 
kommer baseras på är nu klart och efter interna diskussioner och samtal med länsstyrelsen 
står det klart att förslaget inte kommer utgöra en sådan begräsning för utbyggnad norrut som 
man tidigare trott. En eventuell begränsning för stadsutvecklingen ligger i kommunens egen 
bedömning av vilken risk det skulle innebära för att påverka vattentäkten negativt. Det är alltså 
huvudmannen och hur kommunen ser på vad som kan utgöra en acceptabel risk som kommer 
sätta gränsen för utveckling. Det föreligger stora stadsbyggnadsmässiga nyttor av att möjlig-
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göra för utveckling även norrut. Utvecklingen skulle bidra till att Värnamo stad skulle kunna 
fortsätta att vara en kompakt stad med god tillgänglighet och närhet till olika funktioner. Ut-
vecklingen skulle även dra stora fördelar i redan gjorda investeringar i infrastruktur.  

Planförslaget kompletteras med ett norrgående stråk som kommer fånga upp utveckling i form 
av förtätning och omvandling utmed Jönköpingsvägen men även de många arbetsplatser som 
föreligger i Margaretalunds verksamhetsområde. 

Utbyggnadsriktning 2050, Helmershus
Synpunkten att man inte ser utvecklingsstråket genom sjukhusområdet som en framkomlig 
väg har inkommit under samrådet. Stråkets lokalisering har diskuterats under framtagandet 
av samrådshandlingen och projektgruppen landade i att den vidare utbyggnadspotentialen är 
som störst om utvecklingsstråket förläggs över sjukhusområdet. Detta beroende på Mossle-
platån och det ur flera perspektiv betydelsefulla och känsliga jordbrukslandskapet som finns 
här men även begränsade förtätnings-, och utvecklingsmöjlighet utmed Götavägens södra 
delar. Det finns även fördelar med de möjligheter som ett västligt stråk innebär för möjligheten 
att knyta samman föreslagen utvecklingen och omvandlingen vid Silkesvägen och pågående 
utbyggnad söder om sjukhuset med staden.
 
Regionen har inte valt att lämna någon synpunkt kring detta förslag i sitt samrådsyttrande 
men då det föreligger en potentiell möjlighet att regionen och utvecklingen av sjukhuset hade 
kunnat sätta stop för en utbyggnad enligt förslaget så föreslås utvecklingsstråket avslutas vid 
Silkesvägen/sjukhusområdet. Bedömningen är att tillräckligt utrymme ges för den tillväxt av 
staden som planförslaget ska svara upp till under planperioden. Detta kommer innebära att 
båda alternativen för hur Värnamo stad ansluter till Helmershus är möjliga och att framtidens 
förutsättningar och behov kan få avgöra vägvalet. 

Avseende befintlig bebyggelse och pågående utveckling utefter sjön Vidösterns västra strand 
kan Samhällsbyggnadsförvaltningen konstatera att den inte faller inom ramen för planförsla-
gets planeringsprincip om att bygga staden inifrån och ut. Beslut om utveckling av området 
finns redan och det finns även en bred politisk vilja för denna utveckling. Förvaltningen menar 
därav att det finns ett behov av att styra utvecklingen så att den blir så bra som möjligt, inte 
minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Planförslaget föreslås därav att kompletteras med ett se-
kundärt utvecklingsstråk som särskiljer utvecklingen här med annan i stadens omland.  För-
valtningen menar vidare att detta skulle bidra till att åstadkomma en attraktiv utveckling av 
Vidösterns västra strand och att denna i så stor grad som möjligt beaktar cykelavståndet till 
staden, redan genomförda investeringar i vatten och avlopp och att marken används på ett så 
effektivt sätt som möjligt i syfte att uppnå en blandad bebyggelse som möjliggör på långt sikt 
ett tillräckligt underlag för service och kollektivtrafik. 

Planförslaget föreslås därav kompletteras med följande ställningstagande, 

• I vidare planering ska kommunen ta fram ett planprogram eller liknande i syfte att uppnå 
en långsiktigt, hållbar utveckling av Vidösterns västra strand som en del av Värnamo stad. 
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Jönköpings länsstyrelses samrådsyttrande
Länsstyrelsen i Jönköping har en särskild granskande roll av översiktsplanen i enlighet med plan- och 
bygglagen och redovisas därav under egen rubrik. Myndighetens granskningsyttrande kommer i sin helhet 
att vara en del av översiktsplanen efter planens antagande. 

Övergripande synpunkter

Planförslaget har en tydlig hållbarhetsprofil med 
fokus på minskade transporter och förutsättningar 
för omställning till hållbart resande. Planen är väl 
genomarbetad. I vissa fall är kartorna lite svårtyd-
da. 

Planen bör kompletteras med en beskrivning av hur 
stort antal bostäder som föreslås i förhållande till 
det behov som finns i kommunen. Detsamma gäller 
för annan föreslagen bebyggelse.

Områdesbeskrivningarna kan med fördel innehålla 
information om strandskydd samt andra förutsätt-
ningar och planeringsunderlag som kommunen 
behöver beakta vid fortsatt planarbete.

Kommunens inriktning med förtätning längs de 
valda stråken är positivt utifrån flera perspektiv. 
Bland annat innebär det mindre påverkan på om-
kringliggande jord- och skogsbruksområden. Ar-
betet med förtätning är en utmaning när det gäller 
de motstående intressen som påverkan på grön-
strukturer, ökat buller, dagsljusinsläpp i bostäder 
och luftföroreningar. Planförslaget har dock på ett 
medvetet sätt beskrivit dessa utmaningar vilket ger 
goda förutsättningar för avvägningar vid fortsatt 
planläggning och genomförande. 

På s. 12 beskrivs länets klimat- och energistrategi. 
Beskrivningen behöver ses över, så att den stämmer 
överens med den nya klimat- och energistrate-
gin, som är framtagen av länsstyrelsen. Även den 
regionala utvecklingsstrategin bör nämnas i sam-
manhanget. Även texten om miljömålens åtgärds-
program kan förtydligas. Det finns inga särskilda 
regionala miljömål utan det som kommunen behö-
ver förhålla sig till för att nå de nationella miljök-
valitetsmålen är de regionala åtgärdsprogrammen.

Kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) vill förtyd-
liga att planförslaget är en fördjupning av kom-
munens nyligen antagna kommunövergripande 
översiktsplan, Mitt Värnamo 2035. För att und-
vika allt för omfattande planer, upprepningar och 
dubbla ställningstaganden är ambitionen att hålla 
fördjupningen fri från dessa och i stället förtydliga 
kopplingen till den kommunövergripande översikts-
planen. 

Planförslaget kompletteras under Temat Bebyg-
gelseutveckling med en rubrik som beskriver antal 
bostäder, service och annan bebyggelse som plan-
förslaget ämnar möjliggöra under planperioden. 
En hänvisning kompletteras även till kommunens 
Plan för Bostadsförsörjning.  
De utvecklingsområden där större utveckling före-
slås i förtätning och omvandlingsområden komplet-
teras med en rubrik kring kommunal service och 
antal bostäder.

Utvecklingsområdena har i de flesta fall informa-
tion kring strandskydd. Detta finns beskrivet sist i 
varje områdes nulägesbeskrivning under rubriken, 
Övriga allmänna intressen och regleringar.  I de 
fall detta har missats kompletteras planförslaget. 
Kartan över nuläget kompletteras med strand-
skyddslinjen. 

Beskrivningen över länets klimat- och energistrate-
gi och RUS, miljömålens åtgärdsprogram ses över 
och uppdateras.
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Riksintressen

Totalförsvaret 
Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 
9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovi-
sas öppet och i andra fall inte. Dels finns områden i 
form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som 
redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl 
inte kan redovisas öppet. De senare har oftast kopp-
ling till spanings-, kommunikations- och underrät-
telsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i 
olika omfattning berörda av riksintressena. 
Värnamo stad berörs av följande utpekade riksin-
tressen för totalförsvarets militära del: 

• Stoppområde för höga objekt. Ett definierat 
avgränsat område där Försvarsmakten ej till-
styrker uppförande av vindkraftverk och har en 
mycket restriktiv hållning till andra höga objekt, 
eftersom dessa bedöms medföra påtaglig skada 
på riksintresset. 

• MSA-område. Ett område kring en militär flyg-
plats där höga objekt kan påverka flygplatsens 
MSA (Minimum Safe Altitude). 

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksin-
tressen som omfattas av sekretess och inte alls kan 
redovisas öppet på karta, är hela landets yta sam-
rådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort 
och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla 
ärenden avseende höga objekt måste skickas på 
remiss till Försvarsmakten.

Naturvård 
Länsstyrelsens bedömning är att det inte kan ute-
slutas att de riksintressanta värdena för naturvård 
inom området Lagan nedströms Hörledammen 
påverkas negativt av planens genomförande. Det 
viktigt att komma ihåg att Lagan rör på sig och att 
det är en meandrande process som pågår. Att explo-
atera där det pågår geologiska processer är därmed 
problematiskt och innebär en irreversibel påverkan 
på värden som inte går att återfå. Länsstyrelsen 
bedömer att påverkan av de områden med måttliga 
värden där det pågår landskapsbildande processer 
samt ackumulation kan skada riksintresset. Däre-
mot är det troligen mindre risk för skada på riksin-
tresset i områden med låga värden. Planen behöver 

Kommentar: 

Planförslaget kompletteras med de två utpekade 
riksintressena för totalförsvarets del, stoppområde 
samt MSA-område. 
För det generellt gällande riksintresset kring att 
bebyggelse högre än 20 och 45 meter ska samrå-
das med försvarsmakten hänvisas till kommunens 
kommunövergripande översiktsplan.

SBF väljer att begränsa andelen mark inom RI 
Naturvård som föreslås för blandad bebyggelse. 
Detta framförallt ur rekreationshänseende, för att 
uppnå tillräcklig omfattning av grönstruktur för att 
hantera förekommande översvämnings- och stabili-
tetsproblematik men även för att tillmötesgå riksin-
tresset för naturvård på platsen. 

Redan idag föreligger skador på RI som kommunen 
menar är menliga för RI. Fyllmassor från byggna-
tionen av väg 27 nya dragning förekommer på sto-
ra delar av området. Detta borde enligt SBF redan 
reducera riksintressets värde inom utpekat område.  

SBF vidhåller samtidigt betydelsen av platsen för 
stadsutbyggnad. Det är ur flera perspektiv en myck-
et strategiskt belägen plats och en utveckling här 
innebär förutsättningar för att uppnå en hållbar 
utveckling och en sammanhållen, tät och attraktiv 
stad/stadsdel. Den stadsutbyggnadspotential som 
platsen medger föreligger inte på andra platser och 
ses därmed som prioriterat jämte den begränsa-
de skada som utvecklingen skulle innebära för RI 
naturvård. 

SBF vill även framhålla att den järnvägsstation 
som föreligger vid Rörstorp är av riksintresse för 
kommunikation och att den utveckling som föreslås 
är helt i enlighet med detta. Kommunen har i sin 
övergripande översiktsplan tagit ställning för att 
stationen i vidare planering ska beaktas och dess 
potential för hållbar utveckling av staden nyttjas 
mer effektivt. 

SBF har efter samrådet bett SGU om en lokal 
precisering av riksintressets värden i syfte att möj-
liggöra utvecklingen av en ny stadsdel med minsta 
möjlig skada på riksintresset. SGU bedömer dock 
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förtydligas avseende redovisningen av underlaget. 
Till exempel gäller det redovisning av riksintres-
seområdets gränser i förhållande till föreslagna 
förändringar. Kommunen bör i det fortsatta arbetet 
utforma förslaget så att föreslagen exploatering inte 
påverkar de riksintressanta värdena negativt.

Kommunikationer
Riksintressanta vägar är beskrivna på ett tillfreds-
ställande sätt. Kommunens planering för nya 
bostäder i stationsnära läge understödjer planerade 
investeringar på järnvägen Värnamo-Jönköping/
Nässjö.

Miljökvalitetsnormer

Det är viktigt att den fortsatta stadsutvecklingen 
sker utan påverkan som kan riskera försämring 
av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna för 
vattenförekomsterna Lagan, Vidöstern och Härån 
(flöde, konnektivitet och morfologi). Hittills är det 
är främst vattenkraft längre uppströms som har 
påverkat klassningen.

Mellankommunala intressen

Det finns vissa funktioner som kommunen bör 
beskriva som mellankommunala intressen inom 
fördjupningsområdet. Utifrån beskrivningen kan 
det tänkas finnas mellankommunala aspekter som 
behöver behandlas när det gäller transportinfra-
struktur, utbud av service, arbetspendling inom ar-
betsmarknadsregionen, sjukhus samt vattenfrågor.

Hälsa och säkerhet 

Översvämning, ras och skred
I planen beskrivs översiktligt konsekvenser av kli-
matförändringar med bland annat ökad nederbörd 
och stigande nivåer i sjöar och vattendrag. Detta 
kommer att innebära ökade risker för ras/skred, er-
osion och översvämningar. Det är viktigt att notera 
att dessa risker kan finnas även för dagens förhål-
landen och bör beaktas i planeringen även på kort 
sikt. Utöver ökande vattenflöden som orsakar ero-
sionsrisker medför ökad nederbörd också förhöjda 
grundvattennivåer och portryck i marken, vilket 
försämrar jordens hållfasthetsegenskaper. Skredris-

inte att de kan ytterligare precisera riksintressets 
värden. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  instämmer med 
synpunkten. Planförslaget kompletteras med infor-
mation kring att Lagans ekologiska statusklassning 
främst beror på uppströms förekommande vatten-
kraft.

Kommentar: 

Planförslaget kompletteras med mellankommunala 
intressen i de fall dessa har en koppling till Värna-
mo stad. I andra fall hänvisas till kommunövergri-
pande översiktsplanen, Mitt Värnamo2035.

Utvecklingstema: Natur, rekreation och miljö kom-
pletteras med mellankommunala frågor avseende 
vatten och vattenkvalité. Utvecklingstema: Trafik 
och omställning, kompletteras med mellankom-
munala intressen avseende kollektivtrafik och ny 
stambana, liksom intressen kring arbetspendling. 

Kommentar: 

SBF har av redovisningstekniska skäl, för att 
undvika upprepningar valt att enbart redogöra för 
översvämningsrisk och risk för ras skred och ero-
sion under utvecklingstemat klimatanpassning. SBF 
noterar att detta kan uppfattas som att planförsla-
get inte beaktar riskläget ur ett nulägesperspektiv. 
Planförslaget förtydligas avseende detta med en 
skrivning och hänvisning i utvecklingstemat Risk, 
hälsa och säkerhet.
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ker kan därmed finnas och uppstå i områden som 
inte ligger i anslutning till vattendrag (SGI). Det 
bör framgå på vilket sätt dessa risker beaktas i de 
områden där förändringar föreslås.

Förorenad mark
Det kan med fördel förtydligas i texten angåen-
de förorenad mark att objekt som har risk- eller 
branschklass 3 eller 4 oftast inte är provtagna och 
dessa vid provtagning kan visa sig innebära högre 
risk än den första klassningen visat.

Koppling till klimatförändringar
I avsnittet om klimatanpassning beskrivs olika typer 
av händelser och angelägna åtgärder, men kopp-
lingen till påverkan på förorenade områden sak-
nas. Det är bra om planen belyser hur förorenade 
områden kan påverkas av händelser som dels kan 
förekomma i nutid men som också kan öka genom 
klimatförändringar. Skyfall, översvämningar, ras 
och skred samt torka kan exempelvis påverka förut-
sättningarna för en föroreningsspridning i form av 
nya spridningsvägar, ökad rörlighet hos inlagrade 
föroreningar eller en ökad vindburen spridning 
med damm vid torrperioder. 

Deponier
I Värnamo kommun finns ett stort antal deponier, 
avfallsanläggningar och andra kända platser där 
avfall av olika slag lagts upp. Objekt som specifikt 
gäller deponi eller avfallsupplag finns registrerade i 
EBH-stödet dels med bransch som tydligt anger att 
det är en deponi eller annan avfallsanläggning, men 
att det också i Värnamo kommun finns objekt inom 
bransch Övrigt BKL som gäller upplagt avfall (ex: 
Id 153662, Åsvägen, Södra Bredaryd, med bran-
schen Övrigt BKL3).

Vid eventuella projekt i anslutning till en deponi är 
det viktigt att från start grundligt utreda vilken typ 
av deponi det är, hur de platsspecifika förhållandena 
ser ut och vilka åtgärder som krävs för att undvika 
framtida olyckstillbud, såsom explosioner (me-
tangasbildning i deponier med organiskt material/
hushållsavfall), samt sättningar och instabilitet i 
marken.

Texten kring förorenad mark kompletteras med 
hänvisning till kommunövergripande översiktsplan 
där bland annat information att riskklass 3-4 kan 
klassas om vid vidare provtagning förekommer.

Planförslaget kompletteras med hänvisning till 
kommunövergripande ÖP där information om 
klimatförändringarnas påverkan kring markföro-
reningar förekommer. FÖP kompletteras med en 
lista över vilka markföroreningar som riskeras att 
påverkas av klimatförändringar. 

Planförslaget kompletteras med information om 
deponier som förekommer inom FÖP avgränsning 
i enlighet med länsstyrelsens yttrande. SBF bedö-
mer att mer text angående deponierna inte behöver 
tas med. Detta eftersom inga andra verksamheter 
beskrivs ingående. 
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Farligt gods
Frågan om farligt gods har behandlats på ett bra sätt 
i planen. Kommunen kan dock förtydliga planen 
genom att ta med en riktlinje om att risken ska be-
aktas inom 150 meter från leder med farligt gods.

Jordbruksmark
Jordbruksmark är av nationell betydelse och får 
därför endast tas i anspråk om det behövs för att 
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse som inte 
kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 
Kommunen har på en övergripande nivå gjort ställ-
ningstaganden kring kopplingen mellan förtätning 
och ianspråktagande av jordbruksmark. Länssty-
relsen anser att kommunen bör beskriva motiven 
till föreslagen exploatering på jordbruksmark mer 
specifikt för de aktuella platserna. 

Om jordbruksmarken norr om väg 27 bebyggs 
ser Länsstyrelsen en risk att detta kan innebära en 
barriär för den gröna infrastrukturen. Länsstyrelsen 
ser en möjlighet i att använda området för att knyta 
ihop Apladalen och Osudden, - två områden med 
rik förekomst av gamla och grova träd och därmed 
naturvärden knutna till denna biotop. Det kan gö-
ras genom att gynna såväl yngre som äldre träd som 
växer i åkerkanter, längs Lagan eller i andra stråk 
som förbinder de båda områdena. 

Strandskydd
Kommunen har pekat ut ett flertal områden där 
kommunen hävdar att områden som omfattas av 
strandskydd anses vara ianspråktagna eller införli-
vade i stadsbebyggelse, framförallt Lagans centrala 
delar, varför kommunen ser positivt till eventuell 
planering och exploatering i förtätningslägen inom 
strandskyddat område.

Länsstyrelsen gör följande medskick inför framtida 
prövningar om upphävande av strandskydd;
Inom delar av de urbana områdena i Värnamo stad 
där byggnation föreslås bedömer Länsstyrelsen att 
det bör vara möjligt att tillämpa det särskilda skälet 
angeläget allmänt intresse i form av tätortsutveck-
ling för upphävande av strandskydd. Detta under 
förutsättning att det inte är möjligt att tillgodose be-
hovet utanför strandskyddat område och att platsen 
i övrigt är lämplig för ändamålet. Alternativa loka-

Angående synpunkter avseende farligt gods hänvi-
sar kommunen till befintligt ställningstagande i den 
kommunövergripande översiktsplanen.

Kommentar: 

Planförslaget kompletteras med motiv för i an-
språkstagande i de fall byggnation föreslås på 
jordbruksmark. Dels för småskalig komplettering i 
stadens omland, dels där stadsutveckling föreslås.  

SBF ser föreslagen utveckling av ny stadsdel söder 
om kust- tillkustbanan och specifikt för delen mel-
lan Lagan och Malmövägen som en potential att 
i stadsbyggnad inväva grönstruktur bland annat i 
syfte att förbättra och säkerställa kopplingen mel-
lan Apladalen och Osudden. 

En av stadens viktigaste gröna huvudstråk som 
beskrivs i planförslaget är Lagan och Lagans 
strandområde. Planförslaget kompletteras med en 
bredare grön korridor mellan ny föreslagen blan-
dad bebyggelse och Lagan.  

Planförslaget kompletteras med underlag om gam-
la grova träd. 

Kommentar: 

SBF konstaterar att länsstyrelsen är överens med 
kommunen kring planförslagets ställningstagande 
om att möjliggöra exploatering inom strandskyddat 
område inom tätorten, mellan väg 27 och Ljusseve-
ka-leden, men gör en annan bedömning för Hel-
mershus, Örtebro och Sörsjö. 

SBF noterar också länsstyrelsen synpunkt om att 
planförslaget inte i tillräcklig grad har motive-
rats utifrån något av de särskilda skälen utanför 
tätorten.  Om det ska vara möjligt att upphäva 
strandskyddet behövs bättre motiveringar och SBF 
bedömer att det skäl som kan åberopas är det om 
att exploatering utgör ett allmänt intresse. För Hel-
mershus, Örtebro och Sörsjös innebär det att kopp-
lingen till stadens utveckling behöver förtydligas. 
Samtliga lägen har kommunen under lång tid haft 
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liseringar kan med fördel redovisas i fördjupningen 
av översiktsplanen, annars behöver det redovisas i 
en kommande prövning. 

Utanför tätorten bedöms det särskilda skälet ange-
läget allmänt intresse inte vara möjligt att tillämpa 
utan där behöver något av de andra särskilda skälen 
vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att upp-
häva strandskyddet. Länsstyrelsen delar inte kom-
munens övergripande bedömning att marken är att 
betrakta som ianspråktagen på ett sådant sätt att 
strandskyddet kan upphävas för all föreslagen mark. 
Delar av områdena där byggnation föreslås består 
till exempel av åkermark. 

Vid kommande prövningar behöver respektive 
områdes förutsättningar och lämplighet redovisas 
tydligare då det med nuvarande underlag inte går 
att bedöma om det finns särskilda skäl för att upp-
häva strandskydd.

Grönstruktur 
(Lst hänvisar till flera skikt i länsstyrelsens webbgis 
för grön infrastruktur, länkar finns i original-filen)

På s. 68 får man uppfattningen att de gröna stråken 
ska värnas och inte bebyggas, medan det på s. 71 
står att grönkilar och utvecklingsstråk ”ska med 
försiktighet exploateras”. De båda skrivningarna går 
emot varandra eftersom de gröna stråken ser ut att 
sammanfalla med grönkilarna. Vid bebyggelse finns 
en risk att de gröna kilarna/grönstråken tappar sin 
funktion även om de bebyggs med försiktighet i och 
med att till exempel träd kommer att avverkas ur 
säkerhetssynpunkt. 

Område 20, s. 141, har ett flertal skyddsvärda träd 
som har inventerats av Länsstyrelsen och även 
här bör det finnas kopplingar till Osudden och i 
förlängningen Apladalen, dvs här kan man tänka 
gröna stråk med fokus på skyddsvärda träd. Om-
råde 20 och område 9 bör ur denna synvinkel även 
utgöra en grön kil, i övriga delar av området som 
omfattas av planen är de gröna kilarna jämnt förde-
lade men just här ser det ut att saknas en.
Enligt analyser som Länsstyrelsen har låtit genom-
föra är Värnamo tätort med omgivande landskap 
en viktig knutpunkt när det gäller värden knutna 

för avsikt att utveckla. Områdena förekommer både 
i nu gällande FÖP samt i delar med detaljplan 
(både pågående och gällande). Kommunen har 
och planerar framgent också att göra satsningar 
på utbyggnad av infrastruktur till Helmershus och 
Örtabro. Ett sådant exempel är att kommunen har 
för avsikt att anlägga en cykelväg till Åminne på 
f.d. järnvägsbanvall samt kommunens utbyggnad 
av VA- överföringsledning utmed Vidösterns västra 
strand. SBF menar att dessa investeringar motive-
rar en fortsatt utbyggnad och utgör därmed i sig ett 
angeläget allmänt intresse. 

Planförslaget kommer att kompletteras med ett se-
kundärt utvecklingsstråk som särskiljer utveckling-
en på Vidösterns västra strand med annan utveck-
ling i stadens omland. Planförslaget kommer även 
kompletteras med ett ställningstagande att i vidare 
planering ta fram ett planprogram för utvecklingen. 
Dessa revideringar görs i syfte att styra utveckling-
en i en hållbar riktning och att ta tillvara områdets 
potential att utgöra en stadsdel i framtiden.

Planförslaget kompletteras med alternativa loka-
liseringar till de områden där kommunen har för 
avsikt att komma närmre strandlinjen än de 200 
meter utvidgat strandskydd som föreligger vid 
Vidöstern och 100 meter för övriga berörda vatten.

SBF kompletterar planförslaget med informationen 
att varje aktuellt utvecklingsområde i vidare pla-
nering och prövning kräver bättre underlag för att 
kunna bedöma om särskilt skäl föreligger.  

Kommentar: 

SBF noterar länsstyrelsens hänvisningar till  un-
derlag för grön infrastruktur och konstaterar att 
underlaget generellt passar bättre för den kom-
munövergripande översiktsplanen men att vissa 
aspekter kommer att kunna beaktas även i den för-
djupade översiktsplanen. Exempelvis hur bestånd 
av ädellövsträd sammanfaller med FÖP förslag på 
gröna stråk och kilar.
SBF ser inte samma konflikt som länsstyrelsen 
avseende skrivningarna på s. 68 och s. 71. För 
att uppnå en hållbar utveckling av Värnamo stad 
behöver stadens grönstruktur införlivas i bebyggel-
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till ek. Gröna områden i kartan visar att det finns 
ett tillräckligt stort antal lämpliga träd inom ett 25 
kvadratkilometer stort område för arters överlevnad 
i landskapet. Här är det extra viktigt att upprätthålla 
dessa värden genom att t.ex. se till att sköta och be-
vara de träd som finns där idag men även säkra för 
framtiden genom att satsa på yngre generationer av 
ek. Samma analys har gjorts för ask, alm och lönn 
och även här är delar av det aktuella området viktigt 
för värden knutna till dessa trädslag.

I arbetet med grön infrastruktur har det bland an-
nat tagits fram värdetrakter för olika naturtyper. De 
sydligaste delarna av tätorten samt båda sidor om 
Vidöstern är utpekat som värdtrakt för gräsmarker: 
I detta område finns det en högre täthet av värden 
och värdekärnor jämfört med ett område som inte 
är en värdetrakt. Delar av området som omfattas av 
den fördjupade översiktsplanen är även värdetrakt 
för ädellövskog: 

Det finns flera skikt i länsstyrelsens webbgis för 
grön infrastruktur som kan användas som under-
lag i den fördjupande översiktsplanen: Det är till 
exempel områden med kapacitet att bidra till olika 
ekosystemtjänster.

Energidistribution
I planens mark- och vattenanvändningskarta ut-
pekas ett delområde öster om E4:an och norr om 
väg 27 som fortsatt verksamhetsområde som kan 
komma att kompletteras eller omvandlas. Väster om 
väg E4:an finns även utpekade naturområden som 
föreslås användas för camping och koloniområde. 
På kartan på sidan 71 i planförslaget anges även att 
kommunen ställer sig positiv till enstaka komplet-
terande bostadsbebyggelse på ett par jordbruksom-
råden väster om E4:an. Då dessa områden omfattar 
eller tangerar sträckningen för Svenska kraftnäts 
markförlagda likströmsförbindelse mellan måste 
Svenska kraftnäts krav och rekommendationer för 
verksamheter och åtgärder invid markförlagd kabel 
i transmissionsnätet beaktas i planeringen. Svenska 
kraftnät vill också vara remisspart i plan- och lovä-
renden för de aktuella områdena.

Transmissionsnätet bör synliggöras i den fördjupa-
de översiktsplanens mark- och vattenanvändnings-

sestrukturen. SBF menar att det går att både bejaka 
grönstruktur och bebyggelse. För att grönstruktu-
ren ska kunna uppfylla alla de tjänster som staden 
behöver, behövs både kvantitativ och kvalitativ 
grönstruktur och i de mer centrala delarna kommer 
grönstruktur och bebyggelsestruktur att behöva 
sammanfalla i form av synliga dagvattenlösningar, 
gröna tak, allér och planteringar. 

Omr. 20 kompletteras med information kring 
skyddsvärda träd samt betydelsen av gröna kopp-
lingar mellan Osudden och Apladalen. SBF vill 
framhålla att den för planförslaget mest betydelse-
fulla stycket grönstruktur är Lagan med strandlin-
je. Den utgör ryggraden i stadens grönstruktur och 
förekommer genom område 9. Planförslaget kom-
pletteras med en förtydligande kring detta. 
Kommentar: 

Utvecklingsområde 17, Värnanäs kompletteras med 
information om markförlagd likströmsförbindelse 
och att denna ska beaktas vid utveckling i området. 

Kommentar:

Utvecklingsområde 20 kompletterande med infor-
mation om markförlagd likströmsförbindelse och 
att denna ska beaktas vid utveckling i området. 

SBF noterar Svenska kraftnäts synpunkt och för-
slaget kompletteras med information om att sta-
dens värmekraftverk vid händelse av beredskap är 
viktigt för den nationella elförsörjningen.

Planförslaget kompletteras med information om att 
nya, större elproduktionsanläggningar kräver an-
slutningsnät och ofta även förstärkningar av såväl 
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karta. GIS-underlag för transmissionsnätets anlägg-
ningar finns att hämta via Geodataportalen.

Inom planområdet finns produktionsanläggningar 
som är viktiga för den nationella elförsörjningen. I 
närheten av anläggningar inom det svenska elsys-
temet såsom exempelvis värmekraftverk, gastur-
binanläggning och vattenkraftstationer, kan det 
föreligga intressen för elsystemet och elberedska-
pen. Buller kan förekomma från dessa anläggning-
ar vilket behöver beaktas vid bostadsförtätning i 
närområden kring dessa.

I planen anges att kommunens fastighetsinnehav 
med flera lämpliga tak i staden kan ses som en 
outnyttjad resurs för en större solcellsutbyggnad 
och att kommunen både för befintlig bebyggelse 
men även vid nybyggnation vill ta till vara på möj-
ligheten att utvinna el ur solenergi. All utbyggnad 
av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större 
produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar 
av såväl lokal-, region- som transmissionsnät. All 
produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad 
av infrastrukturen för el, vilket behöver beaktas i 
den fortsatta planeringen. 

Klimatanpassning
Länsstyrelsen ser positivt på att klimatanpassning 
har lyfts som ett eget utvecklingstema. Kommunen 
har gjort bra ställningstaganden för värme, skyfall 
och översvämning.

Friluftsliv
Länsstyrelsen ser positivt på hur friluftslivsfrågor-
na behandlas i planen; med grönstråk, fritids- och 
friluftsområden samt grönstruktur, med kopplingar 
till folkhälsa och att tillgänglighetsanpassade stråk 
har föreslagits. Kommunen kan överväga att peka ut 
vissa områden utmed Lagan som värdefulla för det 
tätortsnära friluftslivet. 

Social hållbarhet, tillgänglighet och 
barnperspektiv
Länsstyrelsen ser positivt på att social hållbarhet 
lyfts fram i inledningen, dels kopplat till Agenda 
2030 och även under egna rubriker. Länsstyrel-
sen hade gärna sett att social hållbarhetsfrågorna 
fick mer plats då det är en klar övervikt på den 

lokal-, region- som transmissionsnät.

Kommentar: 

FÖP kompletteras med en GIS-analys över risken 
för potentiella värmeöar och en prioritering avsedd 
för vidare planering av tre områden där analysen 
pekar att konsekvenserna skulle bli som störst. 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömning-
en att områden av betydelse för friluftslivet redan 
pekas ut i planförslaget.  Apladalen och stora delar 
av område 9 (södra Lagandalen) är tillsammans 
med område kring Alandsryd utpekat för fritid- och 
friluftslivområde. 

Kommunen har utpekade områden för tätortsnära 
natur och rekreation utpekade i kommunöver-
gripande ÖP. De områden som föreligger inom 
FÖP-avgränsning lyfts in i planförslaget.

Kommentar: 

Planförslagets utgångspunkter kompletteras med 
kopplingar till Barnkonventionen artikel 31, 27 
samt Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, artikel 9 artikel 19, arti-
kel 20 och artikel 30.
Planförslaget kompletteras med en utveckling kring 
vad kommunen menar att integrationens mjuka 
värden består av. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till kom-
munövergripande översiktsplan och de ställnings-
taganden som finns här kring trygghet, tillgänglig-
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miljömässiga aspekten vad gäller fördjupningens 
utgångspunkter. Det finns tydliga kopplingar till 
både Barnkonventionen (se artikel 31, barns rätt 
till fritid och lek samt artikel 27, levnadsstandard) 
och Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (se artikel 9 om tillgänglighet 
i samhället, artikel 19 – rätt till fri rörlighet och att 
delta i samhället, artikel 20 – personlig rörlighet, 
samt artikel 30 – deltagande i kulturliv, rekreation, 
fritidsverksamhet och idrott). Dessa skulle kunna 
lyftas upp som vägledande dokument tillsammans 
med Agenda 2030 och miljömålen. 

En stor del av kommunens arbete handlar om att 
förtäta kommunen. Länsstyrelsen uppmuntrar 
Värnamo att på ett konkret sätt integrera social 
hållbarhetsperspektivet i den processen. Det kan 
till exempel göras genom att planera för utrymmen 
som är anpassade för barn och att utforma bebyg-
gelse så att alla oavsett funktionsförmåga kan ta del 
av samhällets resurser. Det kan vara bra att utveckla 
vad som menas med ”Integrationens mjuka värden” 
(s. 51).

Det är positivt att ett av ställningstagandena berör 
tillgänglighet. Länsstyrelsen hade gärna sett fler 
ställningstaganden som berör social tillgänglighet. 
Det är viktigt att perspektivet konkretiseras för att 
kunna integreras på ett fullödigt vis i översiktspla-
nen.

Vattenförsörjning
Länsstyrelsen medverkar gärna i den fortsatta 
arbetsprocessen med förslaget om nytt vatten-
skyddsområdet i Ljusseveka och dess förhållande 
till fördjupningen av översiktsplanen.

Miljökonsekvensbeskrivning
Kommunen har valt att redovisa övergripande 
konsekvenser för ett nollalternativ, planförslaget 
och ett jämförelsealternativ i miljökonsekvensbe-
skrivningen. Kommunen beskriver också att arbetet 
med den strategiska miljöbedömningen har skett 
parallellt med planarbetet. Länsstyrelsen anser att 
det vore bra att i miljökonsekvensbeskrivningen 
förtydliga vilka val eller ställningstaganden som har 
gjorts under arbetets gång utifrån de konsekvenser 
som beskrivs. Det har betydelse till exempel vid de-

het, integration, jämlikhet och jämställdhet samt 
barnperspektivet. Ställningstagandena gäller för 
hela kommunen och är därmed även gällande för 
Värnamo stad och dess utveckling.  

Kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft ett inle-
dande möte 2020-12-15 där konsekvenserna för 
stadens utvecklingsområden bland annat diskutera-
des. Interna och externa diskussioner har inneburit 
att planförslaget kompletteras med en norrgående 
utvecklingsstråk som i delar berör förslaget till nytt 
VSO med tillhörande föreskrifter. 

Kommentar:

Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med 
en redogörelse över vilka val som konsekvensbe-
skrivningen har inverkat på. 

Bland annat kommer miljökonsekvensbeskrivning-
en att ta upp strukturbilden och vilka alternativ 
som har valts bort och lagts till under processen att 
ta fram samrådshandlingen men även revideringar 
till följd av samrådet. 

Fokus kommer i övrigt att läggas vid strandskydda-
de områden och jordbruksmark. 
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taljplaneläggning av områden som berör jordbruk-
smark eller som omfattas av strandskydd. 

Länsstyrelsens bedömning är att det inte kan ute-
slutas att de riksintressanta värdena för naturvård 
inom området Lagan nedströms Hörledammen 
påverkas negativt av planens genomförande.

Länsstyrelsen kompletterar sitt samrådsyttran-
de kring kulturmiljö, 2020-12-18: 

• Kommunens kulturmiljöplan bör omnämnas i 
ÖP.

• Kraven på anpassning och hänsyn behöver 
förtydligas i texten. Det står ofta ”bör” i beskriv-
ningen av de områden som pekas ut (form sid 
38)  men däremot står det ”ska” ställningstagan-
det (s.46). 

• Målsättning att införa skydds- och varsamhets-
bestämmelser för utpekad bebyggelse vid nya 
detaljplaner eller områdesbestämmelser kan 
utveckla kommunens ställningstagande. Även 
tillägg till befintliga detaljplaner kan övervägas 
till exempel de områden som pekas ut som vär-
defulla av kommunen.  

• Det är i nuläget otydligt vad som ligger till 
grund för värderingen av den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen. Det verkar som att det 
är den översiktliga bebyggelseinventering som 
kommunen genomfört, men det behöver för-
tydligas så att det framgår. 

• Hänvisning till KML bör justeras för Värnamo 
kyrka och Mariakyrkan från KML 3 kap (Bygg-
nadsminnen)  till KML 4 kap (Kyrkliga bygg-
nadsminnen). 

• Det är bra att fornlämningsbilden redovisas 
men det kan finnas behov av att utveckla konse-
kvenserna sett till konsekvenserna för översikts-
planen i övrigt, fra hur det eventuellt påverkar 
förutsättningarna för genomförandet. Fornläm-
ningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
kan också integreras i planeringen av rekrea-
tionsområden, boendemiljöer mm. 

Kommentar:

Planförslaget nämner Plan för kulturmiljö under 
rubriken Kulturmiljövärden samt redogör för dess 
betydelse i den vidare planeringen.  

Texterna korrigeras och förtydligas i enlighet med 
ställningstagandet på sid 46.

Planförslaget kompletteras med ett ställningstagan-
de i syfte att ge kommunen en möjlighet att sam-
ordna olika behov och intressen i känsliga miljöer. 
Det vidare syftet är att öka underlättar tillämp-
ningen att genomföra olika åtgärder i kommande 
detaljplaner, samt tillägg till detaljplaner och i 
bygglovsärenden.

Planförslaget kompletteras med ett förtydligade 
kring de inventeringar som tagits fram i samband 
med samrådshandlingen har arbetats fram. Dessa 
finns beskrivna under Övrigt underlag.

Planförslaget revideras enligt synpunkt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar infor-
mationen och planförslaget kommer kompletteras 
kring vilka konsekvenser fornlämningar kan få på 
genomförandet av planen. 
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Samrådsyttranden
Nedan finns alla yttranden som inkommit under samrådet samlade under några övergripande rubriker. 
Här finns även Samhällsbyggnadsförvaltningen kommentar och en redogörelse för hur synpunkterna 
kommer innebära revideringar av planförslaget. 

Övriga externa myndigheter, företag samt grannkommuner
De externa myndigheterna som har lämnat synpunkter utgörs av kommunerna Gnosjö och Ljungby, 
Region Jönköpings län, Lantmäteriet, Trafikverket, Försvarsmakten och E.ON Eldistribution AB. Gnosjö 
kommun och Lantmäteriet har svarat att man inte har några erinringar över planförslaget.

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra 
sig över rubricerat samråd för ny fördjupad över-
siktsplan för Värnamo.

Sammanfattning 
Region Jönköpings Län anser att förslaget till 
fördjupad översiktsplan är väl genomarbetad, 
presenteras på ett bra sätt och innehåller ställnings-
taganden som ligger i linje med regionens utveck-
lingsstrategi. 
Region Jönköpings Län vill belysa frågorna om 
trafik och omställning samt jordbruks- och skogs-
bruksmark.

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings Län har tagit del av samrådsför-
slaget till ny fördjupad översiktsplan för Värnamo 
som genomgått samråd mellan 7 september och 9 
november 2020. Samrådsförslaget är väl formule-
rat, genomtänkt och redovisas i ett bra och tydligt 
digitalt format. Kartorna kopplas till beskrivning 
och ställningstagande som gör handlingen lätt att ta 
till sig. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) har samrådsförslaget studerats och regionen 
ser positivt på, och stöttar, innehållet i planförsla-
get.

I planförslaget anges väg 27 söder om Värnamo 
som en gräns mellan sådan jordbruksmark som 
kommunen kan tänkas tillåta att exploatera norr 
om vägen från sådan jordbruksmark som ska beva-
ras söder om vägen. En sådan avgränsning är önsk-
värd även väster om samt norr om Värnamo för 

Kommentar:

SBF menar att ställningstagandet kring att ut-
veckling framför allt ska ske inom nuvarande 
tätortutbredning är tillräcklig i syfte att redogöra 
för kommunens ställning avseende byggnation på 
jordbruksmark. Kommunen har även fler komplet-
terande ställningstagande rörande byggnation på 
jordbruksmark i den kommunövergripande över-
siktsplanen.

Väg 27 som stadsgräns har ansetts nödvändig att 
peka ut bland annat då kommunens mer värdefulla 
jordbruksmarksområden finns här och då exploate-
ringstrycket är stort söderut.  

Synpunkten orsakar ingen förändring av planför-
slaget.
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att begränsa den jordbruksmark som tas i anspråk 
samt för att bevara landskapets karaktär under den 
fördjupade översiktsplanens varaktighet.
Regionen ser positivt på att Värnamo kommun 
på ett tydligt sätt pekar ut ett område för den nya 
stambanan för höghastighetståg, att områdets av-
gränsats på ett bra sätt och att ett nytt stationsläge 
beskrivs som en del av stadens östliga utbyggnad.

YTTRANDE- kompletterande, 
inkom 2020-12-03
Region Jönköpings län lämnar härmed ett komplet-
terande yttrande till regionens tidigare yttrande om 
samrådsförslaget av ny fördjupad översiktsplan för 
Värnamo.

Sammanfattning
Region Jönköpings län kompletterar tidigare ytt-
rande med detta yttrande gällande de delar av 
Värnamos fördjupade översiktsplan som handlar 
om kommunens förslag på förändring av stadsbuss-
linjerna i Värnamo. Region Jönköpings län anser 
att det detaljerade förslaget på omstrukturering av 
stadsbusslinjerna i Värnamo bör ersättas med mål-
sättningar om förändringar som
kommunen utarbetat tillsammans med länstrafiken.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län anser att Värnamo kommun 
i sin fördjupade översiktsplan inte bör redovisa ett 
detaljerat förslag på förändringen av stadsbuss-
trafiken, främst eftersom omstruktureringen av 
stadsbussnätet behöver föregås av en noggrannare 
utredning. Därför föreslår region Jönköpings län att 
Värnamo kommun tillsammans med Jönköpings 
länstrafik tillsammans formulerar målsättningar för 
stadsbussnätet i

Värnamo och att kommunen i sin fördjupade över-
siktsplan återger dessa målsättningar och beskriver 
att kommunen tillsammans med länstrafiken ska 
utreda en lämplig omstrukturering av stadsbussnä-
tet.

Gnosjö kommun

Vi har tagit del av samrådshandlingarna för för-
djupning av översiktsplanen för Värnamo stad, och 

Ett möte har på kommunens initiativ ägt rum efter 
samrådstiden med Regionen och JLT, 2020-12-01. 
Mötet resulterade i en kompletterande yttrande 
kring det förslag till utveckling för stadsbusstra-
fiken som samrådshandlingen innehåller. Denna 
resulterar i att förslaget till nytt stadsbusslinjenät 
avlägsnas från samrådshandlingen och ersätts med 
ställningstagande att kommunen i samverkan med 
JLT ska se till att stadens utvecklingsstråk ska trafi-
keras av stadsbuss. 

Kommentar: -
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jag har ombetts framföra att Gnosjö kommun inte 
har något att erinra mot förslaget.

Ljungby kommun

Ljungby kommun ser positivt på Värnamo kom-
muns arbete med att ta fram en fördjupad översikts-
plan för Värnamo stad med tanke på de mellan-
kommunala frågor som finns mellan kommunerna. 
Ett aktuellt och genomarbetat förslag ger förutsätt-
ningarna till en positiv utveckling och ett mellan-
kommunalt samarbete.

Vad beträffar vattenkvalité och miljökvalitetsnorm 
(MKN) för vatten vill Ljungby kommun framföra 
att utveckling och åtgärder som Värnamo kommun 
gör även kan påverka kommuner nedströms. Både 
ån Lagan och sjön Vidöstern är bedömda vattenfö-
rekomster som inte har getts en god ekologisk status 
för nuvarande förvaltningscykel samtidigt som de 
är av intresse för Ljungby kommun av mellankom-
munala skäl.

Ljungby kommun vill även framföra det mellan-
kommunala intresset vad gäller den planerade 
höghastighetsjärnvägen då dess sträckning påverkar 
både Värnamo och Ljungby kommun. För Ljungby 
kommun är det av yttersta vikt att det finns ett lät-
tillgängligt stationsläge för höghastighetsjärnvägen i 
Värnamo och ser positivt på att Värnamo kommun 
har ett tydligt ställningstagande kring den framtida 
tilltänkta höghastighetsjärnvägens dragning och 
stationsläge.

Försvarsmakten

Försvarsmakten har genom Värnamos kommun 
beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på 
samrådsförslag för ny fördjupad översiktsplan för 
Värnamo stad. 

I översiktsplanen bör en text som beskriver riksin-
tressen för totalförsvarets militära del återfinnas. 
Nedan följer en aktuell beskrivning av riksintressen 
för totalförsvarets militära del i Värnamo stad. 

Riksintressen för totalförsvarets militära del 
Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 

Kommentar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen överensstämmer 
med Ljungby kommun i betydelsen av att verka för 
de mellankommunala intressena. Kommunen har 
inom översiktsplaneringen fokuserat på att beskri-
va dessa i den övergripande planeringen (Mitt Vär-
namo 2035) men instämmer i att det förekommer 
intressen i utvecklingen av staden som kan vara 
av mellankommunalt intresse och som därav bör 
beskrivas även i fördjupningen.  

Planförslaget kompletteras med mellankommunala 
intressen avseende vatten, MKN och kommunika-
tioner.

Kommentar:

Planförslaget kompletteras med en redovisning av 
totalförsvarets riksintresse avseende stoppområ-
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9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovi-
sas öppet och i andra fall inte. Dels finns områden i 
form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som 
redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl 
inte kan redovisas öppet. De senare har oftast kopp-
ling till spanings-, kommunikations- och underrät-
telsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i 
olika omfattning berörda av riksintressena. 

Värnamo stad berörs av följande utpekade riksin-
tressen för totalförsvarets militära del: 

• Stoppområde för höga objekt. Ett definierat 
avgränsat område där Försvarsmakten ej till-
styrker uppförande av vindkraftverk och har en 
mycket restriktiv hållning till andra höga objekt, 
eftersom dessa bedöms medföra påtaglig skada 
på riksintresset. 

• MSA-område. Ett område kring en militär flyg-
plats där höga objekt kan påverka flygplatsens 
MSA (Minimum Safe Altitude). 

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksin-
tressen som omfattas av sekretess och inte alls kan 
redovisas öppet på karta, är hela landets yta sam-
rådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort 
och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla 
ärenden avseende höga objekt måste skickas på 
remiss till Försvarsmakten. 

Vindkraft
För att säkerställa att eventuella områden som 
pekas ut som lämpliga för etablering av vindkraft 
inte hamnar i konflikt med riksintressen för total-
försvarets militära del som omfattas av sekretess 
(enligt OSL 15 kap 2§), måste en förfrågan ställas 
till myndigheten. 
I övrigt har Försvarsmakten inga synpunkter i detta 
skede av processen. 

Lantmäteriet

Lantmäteriet har inget att erinra mot förslaget till 
fördjupad översiktsplan.

Trafikverket

Trafikverket ser positivt på fortsatt förtätning av 

de samt i de delar som fördjupningen omfattas av 
MSA-område. Planförslaget kompletteras även med 
hänvisning till kommunövergripande översiktsplan 
och dess ställningstagande avseende försvarsmak-
tens samrådsområde för höga objekt, 20/45meter. 

Synpunkten avseende vindkraft orsakar ingen 
revidering. Kommunen har i kommunövergripan-
de översiktsplan tagit ställning för att det inte är 
lämpligt med vindkraft runt Värnamo centralort. 

Kommentar: -

Kommentar:

Synpunkterna orsakar inga revideringar av plan-
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centrala Värnamo. Nya bostäder i stationsnära 
lägen bidrar till ökat resandeunderlag som under-
stödjer den satsning (inklusive elektrifiering) som 
görs kommande år på järnvägen Värnamo-Jönkö-
ping/Nässjö.

Den fördjupade översiktsplanen innehåller en bra 
redovisning över vägar av riksintresse (E4, väg 27, 
väg 127) tillika ingående i Trafikverkets funktionellt 
prioriterade vägnät. För dessa vägar är den över-
gripande funktionen prioriterad och kommunala 
exploateringar får ej begränsa eller försämra regio-
nal och nationell tillgänglighet/framkomlighet.

Trafikverket avser ej i detta tidiga skede att kom-
mentera de 27 utpekade utvecklingsområdena och 
den potential som finns i vart och ett med hänsyn 
tagen till befintlig infrastruktur. Fördjupade ana-
lyser får anstå till kommande samråd inför nya 
detaljplaner. Dock kan redan nu understrykas att 
det är en god tanke att utveckla en ny stadsdel söder 
om järnvägen vid Rörstorps station.

Vidare måste poängteras att fortsatt utveckling, i 
första hand av handel, inom Bredasten Norra kan 
tidigarelägga framtida ombyggnation av befintlig 
cirkulationsplats på väg 27 till en planskild tra-
fikplats. För detta framtida behov/objekt har en 
avsiktsförklaring tecknats mellan Trafikverket och 
Värnamo kommun (ingår i avtal om kapacitets-
höjande åtgärder för väg 27, trafikplats Värnamo 
Södra, Bredasten).

Trafikverket har generellt sett ett gott samarbetet 
med Värnamo kommun och sätter stort värde på en 
dialog i samhällsplaneringens tidiga skeden. Inför 
de detaljplaner som denna fördjupade översiktsplan 
ger upphov till får vi tillsammans lyfta gemensam-
ma frågor för att förstärka möjligheterna till ökad 
andel hållbara resor och transporter.Trots sådan 
ansats är det i vissa fall ofrånkomligt att önskade 
kommunala exploateringar kan leda till trafikök-
ning i lägen med redan högt kapacitetsutnyttjande. 
I dessa specifika fall måste Trafikverket nogsamt 
analysera vilken effekt, direkt eller indirekt, kom-
mande detaljplaner kan ha på statlig infrastruktur. 
Om förväntad trafikökning föranleder behov av 
utökad kapacitet och/eller förbättrad trafiksäkerhet 

förslaget.
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måste medfinansieringsavtal tecknas för att möjlig-
göra om- eller nybyggnation av statlig infrastruktur. 
Även för kommun/exploatör kan trimningsåtgärder 
vara önskvärda för att uppnå smidig anslutning och 
tillgänglighet till ett nytt exploateringsområde.
När centrala Värnamo växer, tex genom nya de-
taljplaner, görs kontinuerligt en översyn av det 
kommunala väghållningsområdet, så att gränsen 
mellan statligt och kommunalt ansvar förblir ratio-
nell sett till vägars respektive gators huvudsakliga 
funktion.

SGI Statens geotekniska institut
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor 
såsom ras, skred och erosion. Grundläggnings- och 
miljötekniska frågor, exempelvis hantering av ra-
don, ingår således inte. 

SGI:s ställningstagande 
SGI ser positivt på att de geotekniska förhållandena 
inom kommunen har beskrivits, i tillräcklig om-
fattning för detta skede, i rubricerad handling. Som 
förtydligande rekommenderas att texten komplette-
ras med ett utdrag ur SGU:s jordartskarta som gra-
fiskt översiktligt redovisar ytjordlagerförhållanden 
inom kommunen. Vidare vill vi framhålla vikten av 
att vid strategiska beslut om markanvändning vid 
översiktlig planering, måste markens lämplighet för 
avsett planändamål värderas utifrån livslängden hos 
bebyggelse, anläggningar etc. 

I planen beskrivs översiktligt konsekvenser av kli-
matförändringar med bland annat ökad nederbörd 
och stigande nivåer i sjöar och vattendrag. Detta 
kommer att innebära ökade risker för ras/skred, er-
osion och översvämningar. Det är viktigt att notera 
att dessa risker kan finnas även för dagens förhål-
landen och bör beaktas i planeringen även på kort 
sikt. Utöver ökande vattenflöden som orsakar ero-
sionsrisker medför ökad nederbörd också förhöjda 
grundvattennivåer och portryck i marken, vilket 
försämrar jordens hållfasthetsegenskaper. Skredris-
ker kan därmed finnas och uppstå i områden som 
inte ligger i anslutning till vattendrag. 

Planen hänvisar till MSB:s översiktliga kartering 
över stabilitetsförhållandena. SGI ser positivt på 
att det förtydligas i planen att MSB:s översiktliga 

Kommentar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till 
gällande kommunövergripande översiktsplan där 
ytjordlagerförhållanden redovisas övergripande för 
hela kommunenens yta. 

SBF har av redovisningstekniska skäl, för att 
undvika upprepningar valt att enbart redogöra för 
översvämningsrisk och risk för ras skred och ero-
sion under utvecklingstemat klimatanpassning. SBF 
noterar att detta kan uppfattas som att planförsla-
get inte beaktar riskläget ur ett nulägesperspektiv. 
Planförslaget förtydligas avseende detta. 

Planförslaget förtydligas även utifrån SGI synpunkt 
att vid strategiska beslut om markanvändning vid 
översiktlig planering, måste markens lämplighet för 
avsett planändamål värderas utifrån livslängden 
hos bebyggelse, anläggningar. 
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karteringar är begränsad till vid utredningstillfäl-
let bebyggda områden och att det alltså kan finnas 
andra områden med förutsättningar för skred. 

SGI vill trycka på att det i samband med detaljpla-
nering alltid ska utföras bedömning av ras, skred 
och erosion i enlighet med PBL. Yttranden avser 
inte grundläggnings- och miljötekniska frågor, men 
det rekommenderas att fortsatta geotekniska de-
taljplaneutredningar innehåller översiktliga bedöm-
ningar av dessa frågor.

Skogsstyrelsen

Förslaget ger intryck av att vara väl genomarbetat, 
med beaktande av de nationella miljökvalitetsmå-
len.

Vi ser positivt på att utvecklingen sker genom 
förtätning och expansion av bebyggelse längs tre 
utvecklingsstråk, då detta sannolikt minimerar 
exploatering av skogsmark med höga värden för 
biologisk mångfald och rekreation. Skogliga miljö-
värden, friluftsliv och grön infrastruktur har upp-
märksammats i planeringen. Genom kartläggning 
av gröna kilar finns möjligheter att bemöta ett ökat 
intresse för friluftsliv. Man bör i det sammanhanget 
även beakta intresset för rekreation i skog av mer 
orörd karaktär i perifera skogsområden.

Svenska kraftnät

Det aktuella planområdet genomkorsas i nord-syd-
lig riktning av en markförlagd likströmsförbindelse 
mellan Lindstad och Hurva som tillhör transmissi-
onsnätet för el.

Ärendespecifik information 
I planens mark- och vattenanvändningskarta ut-
pekas ett delområde öster om E4:an och norr om 
väg 27 som fortsatt verksamhetsområde som kan 
komma att kompletteras eller omvandlas. Väster 
om väg E4:an finns även utpekade naturområden 
som försetts med en funktion, såsom camping och 
koloniområde. På kartan på sidan 71 i planförslaget 
anges även att kommunen ställer sig positiv till en-
staka kompletterande bostadsbebyggelse på ett par 
jordbruksområden väster om E4:an. 

Kommentar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att utpe-
kandet av Alandsryd men även Sörsjö i förslagets 
utblick 2050 uppfyller stadens behov idag och i 
framtiden av rekreation i skog av mer orörd karak-
tär. 

Kommentar:

Utvecklingsområde 17, Värnanäs kompletteras med 
information om markförlagd likströmsförbindelse 
och att denna ska beaktas vid utveckling i området. 

Utvecklingsområde 20 kompletterande med infor-
mation om markförlagd likströmsförbindelse och 
att denna ska beaktas vid utveckling i området. 

Planförslagets utvecklingstema kring teknisk för-
sörjning kompletteras med information kring att en 
storskalig utbyggnad av solceller kräver utbyggnad 
av anslutningsnät och eventuella förstärkningar 
av transmissionsnät. Detta behöver beaktas i den 
fortsatta planeringen. 
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Då dessa områden omfattar eller tangerar sträck-
ningen för Svenska kraftnäts markförlagda lik-
strömsförbindelse mellan måste Svenska kraftnäts 
krav och rekommendationer för verksamheter och 
åtgärder invid markförlagd kabel i trans-missions-
nätet beaktas i planeringen, för ytterligare infor-
mation se hänvisning nedan. Svenska kraftnät vill 
också vara remisspart i plan- och lovärenden för de 
aktuella områdena. 

Svenska kraftnät anser att transmissionsnätet ska 
synliggöras i den fördjupade översiktsplanens 
mark- och vattenanvändningskarta, information 
om var GIS-underlag för transmissionsnätets an-
läggningar finns att hämta följer nedan.

Elproduktion 
I planen anges att kommunens fastighetsinnehav 
med flera lämpliga tak i staden kan ses som en out-
nyttjad resurs för en större solcellsutbyggnad och 
att kommunen både för befintlig bebyggelse men 
även vid nybyggnation vill ta till vara på möjlig-
heten att utvinna el ur solenergi. Svenska kraftnät 
vill påminna om att all utbyggnad av elproduktion 
kräver anslutningsnät. Vid större produktionseta-
bleringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, 
region- som transmissionsnät. All produktionsut-
byggnad medför därmed utbyggnad av infrastruk-
turen för el, vilket måste beaktas i den fortsatta 
planeringen. 

Beredskapsintressen 
Inom planområdet finns produktionsanläggningar 
som är viktiga för den nationella elförsörjning-
en. I närheten av anläggningar inom det svenska 
elsystemet såsom exempelvis värmekraftverk, 
gasturbinanläggning och vattenkraftstationer, kan 
det föreligga intressen för elsystemet och elbered-
skapen. Buller kan förekomma från dessa anlägg-
ningar vilket behöver beaktas vid bostadsförtätning 
i närområden kring dessa. Det är viktigt att över-
siktsplanen tar hänsyn till infrastrukturen kopplad 
till dessa anläggningar. Därför är det av stor vikt att 
alla planer och beslut rörande dessa områden sam-
råds med Svenska kraftnät. Svenska kraftnät önskar 
därför vara samrådspart i exploateringar eller andra 
planer som kan påverka infrastrukturen i områdena 
kring produktionsanläggningarna. 

Elproduktion
Avseende transmissionsnätet kommer detta att 
redogöras för i planförslaget med inte i mark- och 
vattenanvändningskartan utan i den tematiska 
kartan över teknisk försörjning som redan i sam-
rådshandlingen redogör för det övergripande nätet 
av 50kVoch 130 kV ledningar. Denna karta kom-
pletteras med den västliga 130 kV ledningen mot 
Gislaved som planområdet delvis berörs av. 

Beredskapsintressen
Planförslaget kompletteras med information om 
kraftvärmeverket som är en produktionsanläggning 
av nationellt intresse i beredskapstid. 

Kommentar:
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Luftfartsverket (yttrandet har inkommit 
efter utsatt svarstid, 2020-12 17)

LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-avge föl-
jande yttrande: 

Värnamo kommun berörs av influensområdet för 
hinderytor (skyddsområde på 90 km kring flygplats 
där flygplanen påbörjar den sista delen av inflyg-
ningen) för Jönköpings, Växjös samt Halmstads 
flygplats. Samtliga dessa flygplatser utgör riksintres-
se vilket bör redovisas under Riksintressen i planen. 
Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över 
den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma 
som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha 
en negativ inverkan på flygtrafiken. Av planen bör 
framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål 
(exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska 
samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser av 
hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska 
redovisas i översiktsplanen i form av restriktioner 
och eller rekommendationer. 

I övrigt har LFV inget att erinra.

E.ON Eldistribution AB (yttrandet har in-
kommit efter svarstid, 2020-11-13)

Elförsörjning, befintligt regionnät 
Elförsörjningen är en väsentlig del för utvecklingen 
av kommunens näringsverksamhet och bostadsbyg-
gande. Inte minst är utbyggnad och ombyggnad av 
elnätet viktig för att garantera fullgod leveranssä-
kerhet och en bidragande faktor i omställningen till 
det förnybara samhället.

E.ON har nätkoncession för område inom delar av 
Värnamo kommun men för staden och området 
norr därom är det Värnamo Energi AB som innehar 
koncessionen. Enligt ellagen är bolaget som innehar 
nätkoncessionen ensamt skyldigt att ansluta nya 
elanläggningar inom koncessionsområdet.

Inmatningen av el till Värnamo stad sker via två 
130kV luftledningar, dels västerifrån Gislaved och 
dels en från söder som ingår i E.ONs regionnät. 
Dessa ansluter till fördelningsstationen Värnamo 
Norra och går därefter som 5OkV luftledningar till 

Förslaget till ny översiktsplan berör Värnamo stad 
med omlands utveckling. I kommunens kommunö-
vergripande översiktsplan har flygplatsernas influ-
ensområde för hinderytor, MSA- påverkade ytor, 
beaktats och detta riksintresse tas upp i planen. 
Här framgår även att lokalisering av höga byggna-
der, objekt inom influensområdet ska samrådas med 
respektive flygplats.

SBF gör bedömningen att fördjupningen ligger 
inom Jönköpings och Växjös influensområden och 
i dess allra sydvästliga delar även inom Halmstad 
flygplats. Planförslaget kompletteras med redovis-
ning av detta och hänvisning till kommunens kom-
munövergripande översiktsplan. SBF gör bedöm-
ningen att det inte föreligger ett behov av att i plan 
redovisa bullerkurvor men däremot konsekvensen 
av att planområdet förekommer inom ett hinderbe-
gränsat område. 

Kommentar:

Planförslaget kompletteras med information kring 
inmatningen och att det sker genom två ledning-
ar.  Förslaget kompletteras även med information 
om att det föreligger ett mellankommunalt intres-
se, Ljungby och Alvesta kring stationen Värnamo 
Norra. 
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mottagningsstationen Värnamo Östra. Från statio-
nen sker matningen ut till abonnenterna i Värna-
mo Energi ABs försorg. Det bör även nämnas att 
stationen Värnamo Norra inte bara är inmatning 
till Värnamo utan även en viktig regional försörj-
ningspunkt i 50 kV-nätet mot Ljungby och Alvesta. 
E.ONs regionnäts ledningar är, i området, alla stör-
re luftledningar i trädsäkrade ledningsgator. Genom 
att det finns flera inmatningar till kommunen så ger 
det en fördelaktig möjlighet till omkopplingar vid 
störningar. Ledningarna går i en ledningsgata väster 
om Värnamo som är gemensam med Värnamo 
Energis 5OkV ledning.

Framtida elförsörjning
Det skall också framhållas att en stabil och robust 
inmatning från regionnätet är en förutsättning för 
tillväxten i Värnamo kommun. Inte minst för att 
tillgodose det ökade effektbehovet som en utbygg-
nad i enlighet med den fördjupade översiktsplanen, 
med bland annat en ökade befolkning till 40000 år 
2035, ger upphov till. Samtidigt som vi ser en gene-
rell omställning till ett större el användande och en 
större elproduktion i samhället.

E.ON behöver fortlöpande utreda hur den framtida 
elförsörjningen av kommunen bör utformas för att 
inte hämma en utveckling i linje med planen. Rea-
liseringen av de föreslagna åtgärderna i regionnätet 
är beroende av i vilken takt som det ökade effektbe-
hovet i området uppstår och därför är det viktigt att 
utbyggnad av nya verksamhetsområden, nyetable-
ring av elintensiv industri eller elkonvertering sker i 
samråd med oss. Likaså måste god framförhållning 
också finnas för anslutning av nya elproduktions-
anläggningar ifall de är av större karaktär eller om 
det är ett flertal mindre anläggningar inom samma 
område.

Tillsammans med E.ON och Värnamo Energi AB, 
som ansvarar för att prognosticera elbehovet inom 
staden, så måste kommunen utreda vilket effektut-
tag som man förväntar sig i framtiden. Detta för 
att med god framförhållning kunna ansöka om en 
utbyggnad av regionnätsanslutningen innan beho-
vet definitivt uppstått. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att lämplig mark finns tillgänglig i planen för de 
nya ledningssträckningar och mark avsedd för att 

SBF menar att samverkan redan idag sker i kom-
munens efterkommande planering och lovgivning.
Om E.ON ser behov av ytterliga samverkan kring 
kommunens mer långsiktiga elförsörjning menar 
SBF att det är upp till E.ON att initiera ett sådant 
arbete. 

Värnamo Energi AB:s bedömning är att det idag 
inte föreligger något behov av fler mottagnings-
stationer och att ett eventuellt behov av förstärkt 
infrastruktur är avhängigt ev. framtida etablering 
av elintensiv verksamhet.  
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placera de mottagningsstationer som kan komma 
att behövas.

Elnät i fysisk planering 
E.ON:s utgångspunkt i den fysiska planeringen är 
att sträva efter att behålla befintlig infrastruktur i 
befintligt utförande och läge. På så vis uppstår det 
inga kostnader för ledningsombyggnad och E.ON 
behöver inte lägga resurser på nya, alternativt änd-
rade markupplåtelser och koncessioner.
Det är särskilt viktigt att bibehålla utrymme i den 
fysiska planeringen för de inmatande regionnäts-
ledningarna och anläggningar som står för för-
sörjningen av hela kommunen. Dessa är del i det 
regionala ledningsnätet för elförsörjning, både 
inom kommunen men även ett interregionalt nät 
vidare till angränsande kommuner och regioner. 
Dess placering och utförande har noga utretts och 
sanktionerats genom koncessionsbeslut av Energi-
marknadsinspektionen (Ei) och fastighetsägarnas 
markupplåtelser.

Då regionnätledningarna samt fördelningsstationer 
har stor betydelse för regionen anser E.ON att det 
är mycket bra att dessa redovisas i planen såsom i 
kartorna under kapitlet om energiförsörjning på si-
dan 87. Detta betonar vikten av ledningarna och att 
de ges erforderligt utrymme med tanke på säkerhet 
och framtida behov.

Fortsatt planarbete måste säkerställa att det i led-
ningsstråken inte tillkommer byggnation eller
annan verksamhet i dess närhet som inte är förenlig 
med de säkerhetsföreskrifter som omfattar anlägg-
ningarna. Det gäller både riskavstånd för fysisk 
påverkan på ledningarna men även restriktioner på 
vilka verksamheter som man kan tillåtas bedriva 
nära ledningarna. Exempel på detta är restriktioner 
på byggnader och master kopplat till flygbesiktning, 
så att de följer Transportstyrelsens rekommenda-
tioner rörande relevanta skyddsavstånd till kraft-
ledning för att upprätthålla en god flygsäkerhet vid 
besiktningar. Vidare så är hälsofrågor kopplat till 
elektromagnetiska fält, som även planen belyser, en 
sådan fråga som gör att skolor och daghem inte bör 
planeras i dess närhet.
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Planområden i konflikt med ledningar
I den fördjupade översiktsplanen föreslås utbygg-
nad av bostads- och industriområden i ett antal 
utvecklingsområden varav en del som hamnar i 
regionnätsledningarnas absoluta närhet eller rent av 
har markerats tvärs över dem. E.ON vill därför att 
man ser över dessa konfliktområden och vill gärna 
medverka till att korrekta säkerhetsmarginaler upp-
rätthålls mellan ledningar och ny exploatering. De 
områden som berörs av E.ONs ledningar är särskilt 
de som planläggs väster om Värnamo. I vart och ett 
av de berörda områdena har kraftledningarnas när-
varo noterats i planen under respektive områdes-
avsnitt och dess rubrik för infrastruktur vilket i sig 
är välkommet. Då påverkan på en ändrad planlägg-
ning i ledningarnas närhet är så betydande så borde 
reservatet för utrymmet kunna uttryckas tydligare. 
Det hade varit önskvärt om det blev klarlagt i hela 
ledningsgatan innan dessa områden detaljplaneras.

Vidare har planen tagit bristfällig hänsyn till de 
5OkV-ledningar som E.ON har i den östra delen 
av staden. De av planen redovisade områden som 
berörs så är det; område 6 där Värnamo Energi har 
sin mottagningsstation samt områdena 16, 17, 20, 
25 och 26 som i olika grad kommer att påverkas 
av E.ONs 50kV-regionnätsledningar. En tydligare 
inventering av det område som ledningen upptar 
och en garanti för att säkerställa dess fortsatta drift 
hade varit önskvärt att finna i planhandlingen. Som 
nämnts är dessa ledningar bundna till ett visst läge 
genom beslutad linjekoncession och det är en lång 
process att ompröva och flytta dem. Då kommunen 
anger att en flytt av mottagningsstationen kan bli 
aktuell så är det av yttersta vikt att mark reserveras 
och tillgängliggörs för framtida inmatning.

Utbyggnad av verksamhetsområde
En fortsatt utbyggnad av verksamheter i området 
kring Bredasten kan förväntas medföra betydande 
ökning i effektbehovet inom den delen av E.ONs 
områdeskoncession. För att klara detta är det san-
nolikt att E.ON behöver utöka elmatningen med 
en ny station i området. Gällande denna utbyggnad 
liksom annan bebyggelseutveckling och exploate-
ringar önskar E.ON återkomma i samband med 
upprättande av detaljplaner och lovgivning. Bolaget 
är angeläget om ett gott samarbete med kommunen 

Planförslaget kompletteras med information kring 
att godtagbara säkerhetsmarginaler för berörda 
regionnätsledningar ska upprätthållas vid exploa-
tering. 

Planförslaget kompletteras i de i E.ONS yttrande 
omnämnda utvecklingsområden med information 
kring 50kV regionnäts- ledning i östra staden.  

SBF noterar E.ON:s synpunkt för den fortsatta 
utbyggnaden söderut om Bredastens handels- och 
verksamhetsområde. Det berörda utvecklingsom-
rådet 16 kompletteras med informationen om att 
utökad elmatning krävs vilket kommer resultera i 
behov av att mark avsätts för ny station och att i 
efterkommande lovgivning och planering i området 
att kontakt ska tas tidigt med koncessionsägaren.
SBF vill uppmana E.ON att i den fortsatta plane-
ringen av området att återkomma till kommunen 
med eventuella behov från er sida. 
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vid både stora och små projekt. Det är önskvärt 
att kommunen tidigt i planprocesserna och i nära 
samråd med elnätsägare arbetar för att hitta bästa 
möjliga framdragning av ny elinfrastruktur med 
minsta möjliga intrång.

Elsäkerhetsföreskrifter och magnetfält
Då den fysiska planeringen av Värnamo stad många 
gånger kommer i närheten av regionnätsledningar 
vill E.ON att man särskilt beaktar de säkerhetsfö-
reskrifter som finns kopplat till elektromagnetiska 
fält. Nedan följer en sammanställning:

Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäker-
hetsverket s starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 
2008: 1, samt ELSÄK-FS 2010:1. Starkströmsföre-
skrifterna reglerar bland annat höjd över trafikled, 
avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag 
m.m. För att kunna bibehålla ledningarna måste 
ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras 
avkall på el, person eller driftssäkerhet 
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Intresseorganisationer, föreningar och  
politiska partier
Tre politiska partier har valt att lämna synpunkter på samrådshandlingen. Det är Socialdemokraterna, 
Moderaterna och Vänsterpartiet. Följande organisationer och föreningar har valt att lämna synpunkter: 
Värnamo naturskyddsförening, Klimatnätverket Värnamo, LRF kommungrupp, Värnamo City, Åkrokens 
koloniträdgårdsförening och stiftelsen för Folkets park.

Socialdemokraterna
Övergripande synpunkter
För att den fördjupade översiktsplanen ska bli ett 
långsiktigt hållbart styrdokument krävs en bred 
politisk förankring. Det är viktigt att det framgår av 
dokumentet. Socialdemokraterna instämmer i att 
översiktsplanen bör ses över varje mandatperiod 
för att planen ska vara ett levande och aktualiserat 
dokument. Dock krävs en längre tid för markplane-
ring och andra strategiska frågor, ofta längre än en 
mandatperiod på 4 år.

Socialdemokraterna tycker att strukturbilden är ett 
bra planeringsverktyg för hållbar utveckling och vi 
motsätter oss inte i stort. Det är också bra att planen 
är indelad i olika områden, det hjälper till att för-
tydliga översiktsplanen och skapar struktur. 
Vi kan inte komma ifrån att förtätning är vägen att 
gå för att maximalt kunna utnyttja befintlig infra-
struktur. Vi ska bygga samhället inifrån och ut. 
Dock måste man vid förtätning vara ytterst noga 
med att bygga in grönskan och öppna mötesplatser. 
Grönytor behövs som mötesplatser, lekytor och 
rekreationsområden, men skall också fungerar som 
en attraktionskraft i kommunen. Det är viktigt att 
vi kan kombinera grönska och gatunät för säker-
het vid översvämning. Vid förtätning är det också 
av vikt att man ser över hur kombinationen med 
maximalt markutnyttjande och människors trivsel 
skall se ut.  
Fler parkeringar behöver vi redan idag. Men vi 
kommer att se ett ökat behov, för även om vi drar 
ned på biltrafiken till fördel för den hållbara tra-
fiken, så är vi i Värnamo kommun fortfarande 
beroende av bil för pendling och handel. Vi tänker 
oss att behovet av parkeringsplatser för både besö-
kare och boende kommer att öka. I takt med förtät-
ning i centrum måste fler kombinationer med både 
allmän och boendeparkering kunna ske i bottenvå-

Kommentar:

SBF överensstämmer med synpunkten kring be-
tydelsen av grönytor och mötesplatser. I planför-
slaget och i kommunens kommunövergripande 
översiktsplan finns ställningstaganden som över-
ensstämmer med synpunkten. I planförslagets 
utvecklingstema för Arkitektur och kultur beskrivs 
under rubriken Gestaltade livsmiljöer kommunens 
vilja för dessa betydelsefulla platser.  Planförslaget 
kompletteras med tydligare hänvisning till Plan för 
Grönstruktur. 

Planförslaget kommer att kompletteras med en 
skrivning om att det ska finnas tillräckligt med cen-
tralt belägna parkeringsplatser och att kommunen 
i vidare planering ska beakta, bevaka och upprätt-
hålla en rimlig beläggningsgrad. I första hand ska 
detta göras genom att effektivisera och tillgänglig-
göra användningen av befintliga parkeringsplatser. 
Först när dessa åtgärder inte är tillräckliga ska 
planerna för att bygga ut kapaciteten och tillskapa 
fler p-platser initieras. För att säkerställa detta 
ska en detaljplan tas fram på ett ur lokaliserings-
perspektiv lämplig plats i stadskärnans närhet. 
Byggnationen av detaljplanen ska initieras först 
när behov finns. SBF vill understryka att det är 
av största betydelse att fram tills att behov finns 
att kommunen i planering och beslutsgivande gör 
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ningen på nya bostadshus. 

För en attraktiv och hållbar stad är det viktigt att 
skapa trygghet och tillit för att undvika utanförskap 
och för att kommunens invånare ska kunna växa 
och utvecklas som människor men också bidra 
till kommunens fortsatta utveckling. Socialdemo-
kraterna vill gärna se flerexempel på integration, 
jämlikhet och jämställdhetsperspektiv i planerings-
processen förutom blandad bebyggelse.  

Socialdemokraterna instämmer med behovet av 
att utveckla ett system som ger förutsättningar för 
hållbara transporter. När man pratar om kollektivt 
resande är säkerhet och tillgänglighet nyckelbe-
grepp. Det är viktigt att även uppmärksamma den 
ekonomiska tillgängligheten och komma ihåg att 
avgifter kan stänga ute. Därför borde kommunen 
bevaka att taxorna hålls låga. 
För att den fördjupade översiktsplanen ska vara ett 
hållbart och långsiktigt strategiskt styrdokument 
krävs en bred politisk förankring där man tar hän-
syn till kommunens bästa. 

Bebyggelseutveckling:
I stycket om Bebyggelse, anser vi, skall det läggas till 
att byggande i trä har en god energifaktor i jäm-
förelse med stål och betong. Värnamo Kommun 
saknar tyvärr fortfarande en träbyggnadsstrategi, vi 
ser gärna att kommunen får en sådan. 
Vid förtätning är det viktigt att öppna mötesplatser 
och grönytor byggs in då de har en attraktivitets-
kraft men är också ett måste för klimatets skull. Det 
är viktigt att vi kan kombinera grönska och gatunät 
för säkerhet vid översvämning.

Arkitektur och kultur: 
Socialdemokraterna instämmer i värdet av en aktiv 
kultur. Arkitektur och kultur är så mycket mer än 
vackra byggnader och utsmyckning. De är ett fo-
rum för att människan att uttrycka sig och utveck-
las, och dess påverkan förändrar hela samhällen. 
Kulturen är en stor attraktionskraft men framför allt 
så är kulturen en demokratibärare och en inklude-
rande faktor. På sidan 41 under stycket som handlar 
om bevarandet av Folkets park och dess kulturvärde 
står det skrivet att skala och uttryck bör tas i beakt-
ning. Socialdemokraterna anser att ordet skall ska 

allt för att underbygga en omställnings mot större 
andel hållbara trafikslag. Det är SBF:s övertygelse 
att detta till stor del kan göra det ur flera perspek-
tiv mycket kostsamma lösningen överflödig. 

För övergripande ställningstagande (som ska vara 
gällande för den fysiska utvecklingen av hela kom-
munens yta) hänvisas till den kommunövergripande 
översiktsplanen. Detta gäller exempelvis för jäm-
likhet, jämställdhet och integration. 

SBF noterar synpunkten och menar att om kommu-
nen beslutar att ta fram en träbyggnadsstrategi bör 
denna vara ett separat dokument från kommunens 
översiktsplan. 

Se ovan kommentar kring mötesplatser.

Planförslaget revideras i enlighet med synpunkt 
kring Folkets park.
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ersätta bör. Vi anser att det är viktigt att skriva in 
särskilt att barn och ungas påverkan av gestaltning-
en av offentliga rum ska möjliggöras. 

Skola, omsorg och sociala värden: 
Socialdemokraterna tror inte att behovet av äldre-
boenden kommer att stagnera utan tvärtom öka om 
några år då befolkningen blir äldre och omsorgs-
behovet mer komplicerat. Istället tror vi att det är 
viktigt att man i planering av nya områden även 
planerar olika typer av boendeformer för en åldran-
de befolkning. Vi anser därför att det skall skrivas 
under ställningstaganden att kommunen ska verka 
för fler äldreboenden liksom trygghetsboenden i 
Värnamo stad i blandad bebyggelse. 

Gällande skolbyggnationer är ett stort identifierat 
problem det nya planerade bostadsområdet vid 
sjukhuset. Var ska dessa barn ha sin skolgång? Det 
skulle vi vilja att FÖP:en tog hänsyn till. 
När man planerar och bygger ett nytt bostadsom-
råde ska tomt reserveras för förskola och man ska 
också analysera var barnen ska gå i skola. Finns det 
plats i befintliga skolor? Det är viktigt att redan nu 
tittar ut lämpliga platser för skolor även om behovet 
i nuläget inte är så stort. För ska Värnamo växa så 
måste förskola - skola finnas med i planeringen. Det 
är också viktigt att berörda förvaltningar/nämn-
der får vara med redan i planeringen. Samarbete 
över förvaltningsgränser är viktigt och nödvändigt. 
Socialdemokraterna anser också att man som ett av 
ställningstaganden under Sociala värden skriver att 
kommunen skall verka för att föra in perspektiven 
integration, jämlikhet och jämställdhet i plane-
ringsprocessen av nya områden som också skall 
redovisas.  

Vi anser att det är viktigt att det i den fördjupade 
översiktsplanen finns en redovisning över hur barn 
och unga har varit involverade i processen.  

Trafik och omställning: 
Vi instämmer, liksom i Översiktsplanen, i att Vär-
namo kommun ska arbeta strategiskt för hållbar 
trafikutveckling. Även ortssammanbindande GC 
vägar ska ha ett underlag som innebär att det är 
”lättrampat” samt bra och säkra cykelparkeringar.
Men det är också att se helheten i trafiksystemen, 

Behovet av särskilt boende finns ej i dagsläget 
däremot överensstämmer SBF kring behovet av 
fler trygghetsboende och menar att planförslaget 
svarar upp mot detta.

FÖP-förslaget föreslår flera lokaliseringar för nya 
grundskolor. SBF har under processens gång upp-
manats av BUF att i arbetet med att ta fram dessa 
lokaliseringsalternativ inte ta ställning till vilken 
skolverksamhet som lämpar sig var, eller för vilket 
upptagningsområden lokaliseringen avser. Detta 
menar BUF att verksamheten bäst gör själva. 

SBF instämmer med synpunkten och menar att 
dessa perspektiv skall vara övergripande och 
gällande för hela kommunen varvid det ställnings-
tagandet ska finnas representerat i kommunövergri-
pande översiktsplan.
SBF gör bedömningen att det i kommunens över-
siktsplan finns likvärdiga ställningstaganden som 
den som föreslagits

SBF instämmer i synpunkten och hänvisar till detta 
dokument, samrådsredogörelsen som beskriver 
hur samrådet har bedrivits. Unga har involverats 
genom att utställning har funnits uppsatt på FIGY 
samt att ett möte med en gymnasieklass har genom-
förts. 
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även för biltrafiken och att finna huvudleder avsed-
da för dess ändamål.  Vi instämmer den analys som 
Översiktsplanen gjorde, att bilen fortsatt kommer 
att vara ett viktigt transportmedel, framför allt för 
möjliggörande av boende på landsbygd och arbets-
pendling. Om kommunens befolkning ska växa 
med 6000 invånare kommer också biltrafiken och 
behovet av parkeringsyta att öka. Därför instäm-
mer vi inte i ställningstagandet att kommunen ska 
minimera kapacitetshöjande åtgärder för bilinfra-
struktur utan anser att detta bör göras strategiskt 
och parallellt med utvecklingen av den hållbara 
infrastrukturen.  

Samåkningsparkeringar är instämmer vi, något som 
behöver finnas vid strategiska kommunikations-
punkter, men också parkeringsplatser i övrigt.  Vi 
tror inte att behovet av parkeringsplatser kommer 
att minska utan tvärtom öka även inne i Värnamo 
stad och därför är det viktigt att man inte minskar 
antal parkeringsplatser eller stagnerar i utveckling-
en av dem. Därför anser vi att parkeringsplatser i 
övrigt bör skrivas in. 

Det som brukar framhållas ur klimatsynpunkt är 
parkeringsplatser där regnvatten kan sippra ner 
samt det finns planterade träd som utöver grönskan 
också ger skugga. 

Natur, rekreation och miljö: 
Socialdemokraterna motsätter sig de ställningsta-
gande att som rör upphävande av strandskyddet. 
Strandskyddet skall beaktas. 

Utvecklingsområden
(Av redovisningstekniska skäl redogörs enbart för 
de områden som socialdemokraterna har synpunk-
ter kring i samrådsredogörelsen. Övriga områden 
har man inga tilläggande kommentarer på.) 

Stadskärnan
I planförslaget står det att Stadskärnan ska förtätas 
och utvecklas med blandad bebyggelse genom att 
exploatera parkeringsplatser och lucktomter. Då vi 
ser att det kommer att ske en ökning av biltrafiken 
trots utvecklingen av hållbar trafik så är det viktigt 
att ersätta parkeringsplatser och inte stagnera i dess 
framtagande. 

Synpunkten besvaras under rubriken Övergripande 
synpunkter.

SBF noterar synpunkten kring strandskydd. Plan-
förslaget och SBF överensstämmer i stort med detta 
men menar att i vissa lägen, exempelvis för att ver-
ka för en hållbar och attraktiv stadsutveckling inom 
Värnamo stad samt i något avgränsat fall i stadens 
omland kan det ändå vara berättigat. Planförslaget 
föreslår enbart att den utveckling som ska möjlig-
göras inom strandskyddat område ska bidra till 
allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen och får 
inte medverka till privatisering av densamma.  

Se ovan kommentar för parkeringsplats.
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Vi påminner om att det inte kommer att sluta köras 
bil i Värnamo de närmsta 10 åren. Därför måste 
man bevara en mängd parkeringsplatser, både för 
de boende som pendlar med bil men också för dem 
som åker in med bil och handlar. 
Planförslaget pekar ut Viadukten som en viktig väg 
och det anges att Viaduktens nuvarande funktion 
bibehålls genom ersättande konstruktion eller reno-
vering. Socialdemokraterna skulle gärna vilja se ett 
förslag på hur Viadukten ska dras och var den ska 
mynna ut i stadskärnan. 

Trälleborg
Folkets parks funktion som grön nod i staden ska 
tas till vara och utvecklas. Socialdemokraterna 
anser att texten ska förstärkas och tydligt peka ut 
Folkets parks kulturhistoriska värden under rubri-
ken Möjlig utveckling samt att parkens gestaltning i 
form av Scenladan och Rotundan ska bevaras. 

Västhorja och Gröndal 
Det framgår av planförslaget att en av riskerna 
i området är farligt gods som transporteras på 
Gröndalsleden. Hur står detta i relation till att en ny 
skola och förskola planeras att byggas längst med 
Gröndalsleden/Sveavägen? Om FÖP:en identifierar 
Gröndalsleden så bör en ordentlig avskärmning 
från skolan göras. 

Ljusseveka
Socialdemokraterna tolkar att det i planförslaget 
inte förslås någon förtätning förutom den planerade 
stadsdelen i Prostsjöområdet. Socialdemokraterna 
föreslår att man placerar stadens nya idrottsområde 
för inomhusidrott här istället för ett bostadsområ-
de. 

Vråen och Rörstorp 
I nulägesbeskrivningen är det viktigt att peka ut att 
det i Vråen centrumområdet idag även finns vård-
central och folktandvård. 

Bra med en skola till på expoområdet, troligtvis 
den snabbaste möjligheten till en ny skola. Men det 
kommer att bli många barn med skolorna och ny 
stadsdel. Så en konstgräsbana och kanske även ett 
utomhusbad vore fantastiskt. Framförallt om vi inte 
kan behålla badet vid sjukhuset.

Frågan kring Viaduktens framtid utreds av SBF i en 
parallellt pågående utredning, Central förbindelse. 

SBF instämmer med synpunkten kring Folkets 
park och menar att bland annat genom att peka ut 
parken som en grön nod och genom att beskriva 
parken som en av stadens värdefulla kulturmiljöer, 
att även planförslaget är förenligt med synpunkter-
na. Aktuellt utvecklingsområde ses över och revide-
ras enligt synpunkt. 

I takt med att Värnamo stad växer och förtätas så 
kommer vi i allt högre grad behöva hantera olika 
former av risker då våra markresurser är begrän-
sade. Risker ska beaktas i den vidare planeringen 
och om det går att visa att dessa kan reduceras 
till en acceptabel nivå ser SBF inget hinder för en 
exploatering. 

I framtagandet av samrådsförslaget har SBF tagit 
höjd för det nya VSO med föreskrifter som håller 
på att tas fram. Det har inneburit att planförsla-
get har undvikit att peka ut utveckling i och kring 
Ljusseveka. Det tekniska underlag som VSO beslu-
tet baseras på är klart och som SBF tolkar detta 
möjliggör det för en utveckling av norra delarna av 
staden.  Planförslaget kommer därav kompletteras 
med norrgående utvecklingsstråk utmed Jönkö-
pingsvägen. Avseende synpunkten att förlägga sta-
dens nya inomhusidrottsområde till Ljusseveka så 
vill SBF hänvisa till den utredning som tagits fram 
för lokaliseringen av dessa funktioner och hänvisa 
till de platserna om här utreds. Ljusseveka tas inte 
med på grund av det inte är förenligt med de kri-
terier som bedömts som viktigast och då en sådan 
exploatering/verksamhet bedöms kunna utgöra en 
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Hornaryd, Vitarör och Sörsjö 
Söder om 27 i Halmstadsvägens förlängning före-
slås utveckling av Hornaryds verksamhetsområde 
för att längre söderut mer omfatta kompletterande 
småhusbebyggelser och omvandling av kolonihu-
sområde. Socialdemokraterna är osäkra på det här 
förslaget. Kommer verksamhetsområdet att inkräk-
ta på kommunens framtida utveckling

Nöbbele/ Hjälshammar
Socialdemokraterna är negativa till bebyggelse vid 
strandlinjen. Men mellan gamla och nya E4 går bra. 

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet Värnamo har under medlemsmötet 
(öppet också till sympatisörer) analyserat Värnamo 
kommuns förslag till Översiktsplan. Planen har som 
avsikt att lägga grunden till hur staden ska utvecklas 
och byggas ut fram till 2035. I praktiken innebär 
detta att dokument kommer att styra vilka de-
taljplaner som ska skapas och hur dessa detaljplaner 
ska se ut. Efter analys och debatt med våra medlem-
mar säger Vänsterpartiet Värnamo bestämt nej till 
Värnamo kommuns förslag till Översiktsplan. För 
att planen ska vara godtycklig tycker vi att det krävs 
alldeles för många förändringar, vilket skulle inne-
bära en mycket annorlunda översiktsplan.
Våra starkaste invändningar är som följer:

Prostsjöområdet: Just nu finns redan ett förslag 
att bygga alldeles bredvid sjön. Vi säger nej till det 
nuvarande projektet av olika anledningar, varav ett 
av dem är att det ligger alldeles för nära Prostsjön. I 
förslaget till översiktsplan finns också olika ritning-
ar som visar de olika avstånden mellan bebyggelsen 
och sjön, beroende på vilken sida man tittar på. I 
vissa av dem kommer bebyggelsen så nära att det 
är tveksamt om promenadstråken ens skulle få vara 
kvar. Det är inte bara förvirrande utan det är vår 
uppfattning att Värnamo kommun vill bygga ännu 
närmare Prostsjön, så nära som möjligt. Detta kan 
vi inte acceptera! Det finns en enorm obebyggd yta 
norrut mot Ljussevekaleden. Det finns bokstavligen 
ingen anledning till att börja bygga så nära Prost-
sjön som möjligt.

För mycket byggnation på åkermark: I värsta fall 
hade vi kunnat acceptera att någon byggnation görs 

risk för vattentäkten.  

Utvecklingsområdet nulägesbeskrivning för Vråen 
och Rörstorp kompletteras i enlighet med synpunk-
ten.

Beskrivningen av föreslagen utveckling vid bland 
annat Sörsjön kompletteras med att tillräckligt 
avstånd mellan verksamhetsområde och bostadsbe-
byggelse ska upprättas för att inte orsaka begräns-
ningar för verksamheter eller risker för boende. 

Planförslaget överensstämmer med synpunkten, 
ingen revidering. 

Kommentar:

SBF bedömer att synpunkten delvis berör den nu 
pågående detaljplanarbete för Prostsjön. Detta är 
en plan som tas fram i enlighet med nu gällande 
översiktsplanen och inte det förslag på ny fördju-
pad översiktsplan som varit ute på samråd 2020. 
I samrådshandlingen förekommer inga ritningar 
över utvecklingen vid Prostsjön mer än att den 
aktuella platsen för detaljplanen pekas ut. 
I samrådshandlingen har all utveckling norr om 
Prostsjön avråtts från i väntan på nytt VSO och 
föreskrifter för Ljusseveka vattentäkt. Det tekniska 
underlaget som nu är klart tyder på att det finns en 
möjlighet att utveckla staden även norrut varvid 
planförslaget kommer kompletteras med ett utveck-
lingsstråk 

Planförslaget kommer kompletteras med en redo-
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på åkermark. Men nu är det så att förslag till över-
siktsplan föreslår att cementera och asfaltera över 
i stort sett all åkermark söder om järnvägarna på 
båda sidor av Vidöstern. Det är väldigt oroväckande 
att Region Jönköpings län har kartlagt länets värde-
trakter med syftet att skydda åkermarken och den 
biologisk mångfalden samt underlätta arbetet med 
att skapa hållbara landskap.
Åkermarkerna söder om Värnamo är bokstavli-
gen de enda i hela södra länet som inkluderas som 
“Värdetrakter”. Ändå föreslår nu kommunstyrelsen 
att vi ska bygga nästan enbart på dessa åkermarker. 
Det rimmar illa att våra kommunala makthavare 
inte ger något värde till den matproduktion som 
görs där och den biologisk mångfalden som är be-
roende av dessa åkermarker för att överleva.

Jordbruksmarken: Dokumentet innehåller en 
mycket negativ analys om att bygga på jordbruk-
smarken. Trots det föreslås det ändå att det ska 
byggas där. Vi kan varken förstå logiken i det eller 
varför det inte föreslås några alternativ. Vi kan inte 
heller se något förslag eller någon lösning för alla 
bönder som förlorar sitt levebröd. Vi kan inte heller 
se hur detta förslag om att bygga på så mycket åker-
mark kan bidra till att Värnamo konsumerar allt 
mer hållbar och närproducerad mat.

27:an: En gång i tiden byggde vi RV27 söder om 
staden för att flytta all trafik från staden. Nu föreslår 
kommunstyrelsen med sitt förslag till översiktsplan 
att vi expanderar staden kraftigt ända till RV27. 
Detta kommer att skapa behov för att bredda vägen 
för att kunna hantera den ökade trafikmängden 
som så mycket byggnation så nära vägen kommer 
att orsaka. För att inte tala om extra kostsamma 
åtgärder som kommunen kommer tvingas bekosta 
för att minska buller och boendenas säkerhet.

Översvämningsrisker: I dokumentet finns en 
karta vi tycker närmar sig en skandal. Kartan visar 
områden i och nära staden som ska skyddas från 
bebyggelse. De markerade områdena på kartan 
ignorerar områden kring Lagan som är känsliga 
för översvämningar, vilket gör att kommunen eller 
privata aktörer i princip kan bygga bostäder eller 
kommersiella anläggningar på mark som ofta blir 
översvämmade. Kartan visar också att bara en liten 

görelse över alternativa lokaliseringar och mer 
tydliga motiveringar i de fall planförslaget föreslår 
exploatering av jordbruksmark.

Till planförslaget föreslås en analys läggas till som 
övergripande sammanfattar planförslaget i fråga 
kring exploatering av jordbruksmark. Analysen 
visar att planförslaget under planperioden fram till 
2035 ungefär pekar ut 1,5 % av jordbruksmarken 
inom planområdet för exploatering. Detta utgör en 
mycket liten andel vilket påvisar att planförslaget 
har ett ansvarfullt förhållningsätt i frågan.  

SBF känner inte till Regionens kartläggning kring 
länets värdetrakter men däremot länsstyrelsens ar-
bete med grön infrastruktur. För vidare kommentar 
se Länsstyrelsen synpunkter och SBF kommentarer. 

SBF instämmer inte med synpunkten. En av de 
stadsbyggnadsprinciper som planförslaget byg-
ger på är att kommunen ska bygga staden inifrån 
och ut. Detta i syfte att undvika att jordbruksmark 
och annan naturmark med höga värden i stadens 
omland tas i anspråk. Principen innebär även att vi 
får en tät sammanhållen stad som bygger på befint-
lig infrastruktur och därav minskar de ekonomiska 
kostnaderna samtidigt som man möjliggör för en 
hållbar utveckling med korta avstånd och underlag 
för kollektivtrafik. 

SBF anser att det måste uppstått missförstånd 
angående synpunktslämnarens tolkning av den-
na karta/kartor. Den karta som visar vilken mark 
som riskerar att översvämmas vid skyfall eller 
den karta som visar vilka områden som kommer 
översvämmas vid ett 100-års-flöde ska ses som ett 
underlag som ska beaktas i vidare planering och i 
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del av Prostjön (där vägen passerar mellan sjön och 
Tinas Ö) föreslås att vara beskyddad. Detta innebär 
att i praktiken vem som helst kan bygga ända till 
Prostsjöns sjökant. Kartan visar även att Åbropar-
ken inte är beskyddad, dvs. det föreslås också att 
man ska kunna bygga i Åbroparken. Ingenting av 
detta tycker vi är acceptabelt.

Alternativ: Det finns inga föreslagna alternativ till 
att bygga på jordbruksmark, tex i norra delen av 
staden längst med Ljussevekaleden eller på östra 
sidan längs med Gröndalsleden. Varför är svårt att 
förstå. Den enda logiska slutsatsen är att Värnamo 
kommunstyrelse vill bygga så nära sjöarna som 
möjligt för att gynna prisspekulation av mark‐ och 
bostadspriser. Detta lyfter frågan: vem kommer att 
ha råd att bo på dessa områden?

En expansion av staden måste gynna centrum: 
De föreslagna områdena för stadens expansion lig-
ger alldeles för långt ifrån centrum. Dessa områden 
kan ligga så långt söder som södra Hjälshammar 
eller söder om Helmershus. Detta gynnar inte vår 
stadskärna eller handeln i centrum. Stadens ex-
pansion kan lätt bidra till ett mer levande centrum 
och starkare lokal handel om man bygger närmare 
centrum. Och detta kan man göra om man bygger 
exempelvis på norra sidan av stan. Att planera och 
bygga en stad som bidrar till en starkare lokal han-
del är av allra största vikt, speciellt i en tid där de 
hotas allt mer av de stora kedjorna och e‐handeln. 
Lokala butiker skapar lokala jobb, lokala skattein-
täkter och i väldigt många fall även mindre klimat-
påverkan.

Stadens förtätning: I förslaget till översiktsplan 
finns inga stora planer för att förtäta staden. Med 
så många outnyttjade ytor och icke använda eller 
olämpliga industriella lokaler mitt i staden, borde 
prioriteten vara att bygga där först. Bara mellan 
Västbovägen och Västermogatan finns det en stor 
mängd av tomter som det redan kunde byggas på 
utan stora problem. Fler exempel finns. Vi anser 
också att industrins plats absolut inte är mitt i stan. 
Industrier mitt i staden sänker bostädernas värde, 
orsakar buller, attraherar tung trafik och kan även 
orsaka hälsoproblem. Flytta industrierna ifrån cen-
trum och bygg där istället.

FÖP-förslagets förslag på utveckling. I planförsla-
get föreslås ingen byggnation i Åbroparken m.m. 
utan den utveckling som föreslås ska ta underlaget 
i beaktande och kommer behöva lösa de risker som 
föreligger för respektive plats. 

Se ovan kommentar kring jordbruksmark. 

SBF instämmer med synpunkten och menar att 
även planförslaget är förenligt med detta. Störst 
förtätnings och omvandlingsförutsättningar pekas 
ut inom nuvarande tätortutbredning och med ett 
särskilt fokus ges stadskärnan där samtliga tre 
utvecklingsstråk korsas. 

Ett förslag som föreslås är att vid en flytt av rang-
erverksamheten att Bangårdsgatan utvecklas med 
bebyggelse. Läs mer om detta i planförslaget 
utvecklingsområde 1, Stadskärnan. 

SBF menar att planförslaget i stort instämmer 
med synpunkterna. Planförslagets tyngdpunkt är 
förtätning och omvandling av centralt belägna 
verksamhetsområden till blandad bebyggelse. 
SAJO-fastigheten utefter Västermogatan pekas ut i 
planförslaget för omvandling. 
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Kransorter: Det saknas planer för bebyggelse på 
kransorter. Hela dokumentet är ett bevis på att den 
styrande koalitionen inte tänker på våra kransorter. 
Utöver någon enstaka lägenhet i Bor och Forspar-
ken i Forsheda 2011, exakt hur många bostäder 
har byggts i våra kransorter sedan 15 år tillbaka? 
Alla vill inte eller kan inte bo i Värnamo stad. Utan 
nya bostäder kan man inte attrahera nya invånare. 
Med andra ord, kransorterna stagnerar eller bör-
jar dö efter att människor flyttar eller dör. Då dör 
också skolorna och den lokala handeln och även 
kollektivtrafiken. Det blir tydligt med detta doku-
ment att kommunstyrelsen inte har stora planer 
för att behålla skolor, handel eller kollektivtrafiken 
i kransorter som Rydaholm, Horda, Bor, Forsheda 
eller Bredaryd (bland andra). Vi vill istället se en 
översiktsplan som också tänker på vår landsbygd!

Bygg så alla har råd: Det finns i översiktsplanen 
inga referenser till att bygga mer inkluderande. Vi 
vill se planer på att bygga enklare och mer prisvärt 
så att alla har råd. Några privata hyresvärdar gör 
det redan idag. Värnamo kommun har på senare 
år byggt enbart för de mest köpkraftiga målgrup-
perna. Detta försvårar integrationen, men även att 
människor, särskilt unga, vill eller ens kan stanna 
kvar. Bygg blandat för att motverka socioekono-
misk segregation. Kommunala bolag ska inte bygga 
enbart för de mest köpkraftiga utan bygga för alla 
i kommunen med olika ekonomier. Detta gynnar 
alla!

Vi är ett parti som representerar många invånare 
och har mer än 30 medlemmar lokalt. Vi hoppas att 
Värnamo kommun lyssnar på våra synpunkter och 
ser över dem. Gör om, gör rätt.

Moderaterna
• Möjligheterna för villabebyggelse behöver stär-

kas i planen. Det är viktigt för stadens utveck-
ling att efterfrågan på alla typer av bostäder kan 
tillgodoses.

• Området Helmershus ser vi som en ny stadsdel, 
inte ett område för varsam bebyggelse.

• Det skall vara möjligt att enkelt med bil ta sig 
till och från centrum samt parkera för de som 
inte bor i staden.

• Vi ser också behovet av ett parkeringshus i 

Planförslaget är en fördjupning av den kommunö-
vergripande översiktsplanen. Fördjupningen tar 
upp Värnamo stad och det närmaste omlandets ut-
veckling. Andra fördjupningar kommer att tas fram 
bland annat en för stadens kranstätorter och en 
annan för landsbygden och landsbygdsorterna och 
det kommer även tas fram fördjupningar för samtli-
ga av kommunens större tätorter utefter väg 27. 

SBF överensstämmer med synpunkterna och menar 
att inget i planförslaget pekar på motsatsen. Att 
bygga nya, billiga bostäder är en utmaning för alla 
kommuner i landet så även för Värnamo kommun. 

Kommentar:

Planförslaget medger viss komplettering av villor. 
Blandad bebyggelse som planförslaget eftersträvar 
betyder även i viss utsträckning småhus. Exempel-
vis omfattar planförslaget större inslag av villabe-
byggelse i Ekenhaga, Helmers hus och i stadens 
omland. SBF menar att då kommunens bostadsbe-
stånd till stor del redan idag består av villor och i 

564



46

centrum. syfte att kunna åstadkomma en hållbar utveckling 
och ett tillräckligt underlag för exempelvis kollek-
tivtrafik, handel, service och kultur behöver stor del 
av tillkommande bostadsbebyggelse vara i form av 
flerbostadshus. SBF vill även påpeka att Värnamo 
stad är en del av Värnamo kommun och att det 
förekommer en rad andra lokaliseringsalterna-
tiv för ny villabebyggelse bland annat i Värnamo 
stads fyra kranstätorter, Kärda, Åminne Tånnö och 
Hörle.   

För Helmershus del menar SBF att det inom plan-
perioden till 2035 inte kommer finnas ett tillräckligt 
stort befolkningsmässigt underlag för att skapa en 
ny extern stadsdel som skulle kunna upprätthålla 
adekvat service. Det finns dessutom flera andra 
utbyggnadsmöjligheter av staden som ligger inom 
nuvarande tätortsutbredning som därav kommer 
behöva prioriteras inom denna planperiod.  En av 
planförslagets huvudsakliga stadsbyggnadsprin-
ciper är att staden ska byggas inifrån och ut. SBF 
gör fortsatt bedömningen att principen är den mest 
ansvarfulla både när det kommer till ekonomisk, 
ekologisk och socialt hållbar utveckling. SBF 
instämmer dock i synpunkten i att den utveckling 
som sker i Helmershus inte går att jämföra med 
utvecklingen av andra byar inom omlandet såsom 
Torp och Alandsryd. SBF ser samtidigt ett behov av 
att kommunen ges möjlighet att påverka på utveck-
lingen, i syfte att den blir så attraktiv och hållbar 
som möjligt, och föreslår därför att planförslaget 
kompletteras med ett sekundärt utvecklingstråk som 
särskiljer utvecklingen här med annan i stadens 
omland. Planförslaget kommer även komplette-
ras med ett ställningstagande om att kommunen i 
vidare planering ska ta fram ett planprogram eller 
liknande för Vidösterns västra strand. 
 
Planförslaget kommer att kompletteras med en 
skrivning om att det ska finnas tillräckligt med cen-
tralt belägna parkeringsplatser och att kommunen 
i vidare planering ska beakta, bevaka och upprätt-
hålla en rimlig beläggningsgrad. För en ytterliga 
förtydligande se rubrik, Helhetssyn av samrådets 
synpunkter och kommunens svar och underrubrik 
Parkeringsplatser i Centrum.
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Värnamo City
Vi har tagit del av kommunens Fördjupade Över-
siktsplan och har följande tankar/önskemål som 
stödjer vår strategi.

l. Vid förtätning av centrum behövs lättillgängli-
ga parkeringsmöjligheter. Vi anser att ett parke-
ringshus måste till för att lösa besöksparkeringar i 
framtiden. År 2030 kan 80 procent av alla nyregist-
rerade bilar i Sverige vara elbilar och laddhybrider, 
enligt en ny prognos från branschorganisationen Bil 
Sweden. Bilen kommer fortsatt vara mycket viktigt 
för Värnamos invånare och för våra besökare.

2. En stor ökning av invånare kommer att ske i 
centrala Värnamo under de kommande åren. För 
att underlätta för olika åldersgrupper är det viktigt 
att det finns utrymme för bl.a. förskoleverksam-
het även i de centrala delarna. För att underlätta 
för besökare till centrala Värnamo är det mycket 
viktigt att det är ordentligt skyltat. Skyltar om par-
keringsmöjligheter där det även anges hur många 
lediga platser det finns. Vi ser gärna att Lagan kan 
användas i större utsträckning än idag. Båttrafik 
med bryggor i centrala Värnamo ska göra centrum 
tillgängligt även från vattnet. Vi vill även att det 
finns möjligheter att använda mark för ställplatser 
åt husbilar nära centrum. Då det inhemska semes-
terresandet ökar kan Värnamo bli en naturlig plats 
för besökare från hela landet.

3. Vi vill värna om den lokala handeln i centrum. 
Nya etableringar inom detaljhandel (främst sällan 
köp) ska med fördel förläggas i centrala Värnamo. 
Externa handelsområden utarmar centrum och ska 
undvikas i största möjliga mån. Vi anser att den 
lokala handeln har många fördelar jämfört mot 
e-handel och externhandelsområden. Både miljö-
mässiga och sociala fördelar.

4. Centrum i Värnamo ska vara en självklar plats 

Kommentar: 

1, Planförslaget kommer att kompletteras med en 
skrivning om att det ska finnas tillräckligt med cen-
tralt belägna parkeringsplatser och att kommunen 
i vidare planering ska beakta, bevaka och upprätt-
hålla en rimlig beläggningsgrad. För en ytterliga 
förtydligande se rubrik, Helhetssyn av samrådets 
synpunkter och kommunens svar och underrubrik 
Parkeringsplatser i Centrum.

SBF instämmer med synpunkten kring teknikutveck-
lingen och att bilen fortsatt kommer vara viktig för 
Värnamo och Värnamos stadskärna. Den kommer 
vara fortsatt viktig för besökande utifrån men SBF 
ser en stor potential att en omställning till mer 
hållbara transporter vilket kan frigöra centralt be-
lägen mark som kan möjliggöra exploateringar vil-
ka i sin tur kan bidra till ökad attraktivitet och ett 
ökat underlag för att bära stadskärnan. SBF skulle 
även vilja lägga till att utöver teknikutvecklingen 
att även digitalisering troligtvis också kommer 
påverka hur vi i framtiden kommer använda bilen. 
Olika delningstjänster och utvecklingen av självkö-
rande bilar kommer troligtvis att reducera behovet 
av centralt belägna parkeringsplatser. 

2. Planförslaget kompletteras under Temat Bebyg-
gelseutveckling med en rubrik som beskriver antal 
bostäder, service och annan bebyggelse som plan-
förslaget ämnar möjliggöra under planperioden. 
En hänvisning till kommunens Plan för Bostadsför-
sörjning införs i planförslaget.  
De utvecklingsområden där större utveckling före-
slås i förtätning och omvandlingsområden komplet-
teras med en rubrik kring kommunal service och 
antal bostäder.
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för möten och aktiviteter för alla. Värnamo city vill 
bl.a. se central lekplats alternativt aktiveringsytor på 
flera platser i centrala Värnamo. Vi har i dagsläget 
ingen central lekplats. För att skapa en självklar mö-
tesplats behöver vi även använda våra grönytor och 
torg bättre. Flanaden skulle kunna användas i större 
utsträckning genom flexibla lösningar. En höj- och 
sänkbar scen och tak vid behov är två saker som 
ger torget större möjligheter. Flanadentorget skul-
le i framtiden kunna liknas vid en arena som kan 
användas för kultur, kommers och föreningsliv. 
Säkerheten i City måste höjas. Vi har sedan tidigare 
påpekat vikten av bra belysning som en viktig del i 
säkerheten.

5. Värnamo City vill verka för en hållbar stadskär-
na. Externa handelsområden har redan bidragit till 
att utarma andra städers stadskärnor. Vi är överty-
gade om att en attraktiv stadskärna bidrar till kom-
munens tillväxt och den måste därför prioriteras.

Värnamo naturskyddsföreningen
Bygga och bo i Värnamo
Vi tycker det är bra att kommunen tar ett helhets-
grepp kring framtida planering om hur staden ska 
växa på ett klimatsmart sätt. Att förtäta och byg-
ga mer på höjden gör att värdefulla grönytor och 
jordbruksmark kan bevaras inför framtiden. De 
planerade nya stadsdelarna längs stadens infarter 
Malmövägen, Halmstadsvägen och Nydalavägen 
kan komma att leda till röriga trafiksituationer med 
mer buller och utsläpp.
Att förtäta Jönköpingsvägen norrut är en bra idé. 
Men det är viktigt att saneringen av kvarteret Sar-
ven påskyndas med tanke på närheten till Ljusseve-
ka vattentäkt.

Friluftsliv, fritid och rekreation
Tanken på att säkra områden som Apladalen, Prost-
sjöområdet, Alandsryd/ Borgen och
Laganstråket och utveckla dessa områden för fri-
luftsliv, fritid och rekreation tilltalar oss.
Samtidigt tycker vi att det är lite konstigt att skogen 
mot E4, som också har stora kvalitéer för friluftsliv 
och rekreation, bara förbigående nämns i planen. 
Det är viktigt att det satsas på hållbara transportslag 
och goda cykelförbindelser så att Värnamoborna 
slipper ta bilen för att uppleva naturen! Naturkartan 

3. SBF och planförslaget instämmer i synpunkterna 
kring centrumhandel och externhandel.

4. SBF menar att utvecklingsförslagen kring mötes-
platser och Flanadentorget överensstämmer med 
planförslaget. 

SBF noterar Värnamo citys många spännande 
synpunkter kring hur stadskärnan kan göras mer 
attraktiv och menar att detta överensstämmer med 
planförslaget, bland annat att bättre ta till vara 
på Lagan. Avseende båttrafik, ställplatser och 
skyltning så anser SBF att dessa är förslag bättre 
lämpade för andra utvecklingsplaner för staden där 
mer detaljerade förslag kan hanteras.  

5. SBF noterar synpunkten och överensstämmer i 
den. SBF vill lägga till att stadskärnans olika verk-
samheter också har ett ansvar för en ökad attrakti-
vitet. 

Kommentar:

Utvecklingsstråken syfte är att dessa långsiktigt ska 
både bidra till ett mer transportsnålt samhälle och 
därmed möjliggöra den förtätning som planförsla-
get föreslår. Utveckling i stråk kommer innebära att 
underlaget för en attraktiv, effektiv stadsbusstrafik 
uppstår och möjliggöra för utbyggnaden av en 
attraktiv gång- och cykelinfrastruktur.

I den kommunomfattande översiktsplanen pekas 
tätortsnära natur ut. FÖP kompletteras med de för 
FÖP:n aktuella områdena varav skogen utefter 
E4:an är ett. Planförslaget med utpekade gröna 
huvudstråk överensstämmer med synpunkten om 
områdets betydelse. 
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är ett bra verktyg men borde användas mer. Vi tyck-
er det är jättebra att pärlor som t ex Bolaskogens 
skogspark och Videskogen vid Osudden lyfts fram 
där. Det finns dock fler platser i Värnamotrakten 
som förtjänas att lyftas fram som t ex Enebackarna 
söder om Vandalorum eller kulturlandskapet kring 
Värnanäs. Att ge fler möjligheten att odla och att 
områden för tätortsnära odling/stadsodling pekas 
ut i planen tycker vi är ett bra initiativ.

Upprätta bäckarnas status
Lagans biflöden har under lång tid bara ansetts vara 
dagvattendiken. Det är bra att de nu får upprättelse 
som delar i en större grön- och blåstruktur. Mycket 
bra att återställa bäckarnas tidigare funktioner så att 
de åter känns som bäckar. Det hade även varit önsk-
värt med en undersökning av alla stadens bäckar 
från Ekebäcken och Kvarnbäcken i söder upp till 
Ånabäcken i norr för en samlad statusbedömning.

Naturvård – eller brist på…
I den fördjupade översiktsplanen nämns på flera 
ställen det öppna landskapet och de talrika kultur- 
och fornlämningarna från olika tidsperioder. Men 
idag verkar det inte finnas någon organiserad natur-
vård inom kommunen, inte heller någon strategi för 
att förvalta och sköta naturområden och värdefulla 
kulturmiljöer. Det finns därför en stor risk att vär-
defulla områden växer igen. Det är idag framtidens 
landskap formas! Att marker snabbt växer igen och 
att invasiva arter etablerar kan man se på många 
platser i kommunen – och ett är tyvärr Apladalen. 
Kommunens huggarlag har genom åren gjort stora 
naturvårdsinsatser men idag verkar denna verk-
samhet vara helt nedlagd.

Våra generella ståndpunkter
1. Jordbruksmark
Det är viktigt att jordbruksmark inte exploateras 
eller fragmenteras. Denna mark är allt för värdefull 
och kan inte återställas!
2. Strandskydd
Vi anser att man skall respektera strandskyddet och 
helt undvika exploatering i strandområden, då man 
riskerar att förstöra de ursprungliga värdena och 
kanske även sjöarna och vattendragens ekologiska 
status samt minska allmänhetens tillgänglighet till 
stränderna.

SBF och planförslaget överensstämmer i stort med 
synpunkterna. I kommunens kommunövergripande 
översiktsplan finns ett ställningstagande om att ta 
fram en plan för kommunens naturmiljöer.  

SBF instämmer i betydelsen av landskapet och kul-
turmiljöer i utvecklingen av staden. SBF bedömer 
att planförslaget svara upp mot dessa. Synpunk-
ten kring hur dessa sköts är en fråga för Tekniska 
förvaltningen och bedöms inte kunna hörsammas i 
kommunens översiktsplanering.  

SBF och planförslaget överensstämmer kring syn-
punkten kring jordbruksmark och att den generellt 
inte ska exploateras. Undantag måste dock kunna 
ske men inte utan att dessa är motiverade och al-
ternativa lokaliseringar prövade.

SBF noterar synpunkten kring strandskydd. Plan-
förslaget och SBF överensstämmer i stort med detta 
men menar att i vissa lägen, exempelvis för att ver-
ka för en hållbar och attraktiv stadsutveckling inom 
Värnamo stad samt i något avgränsat fall i stadens 
omland kan det ändå vara berättigat och så länge 
planförslaget utgår från att tillgängliggöra stran-
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3.Naturvård
Det känns alltjämt som om naturvård i Värnamo 
kommun är ”en oprioriterad fråga”. Vår förhopp-
ning står till en ekologkompetens på kommunnivå, 
vilket Länsstyrelsen i Jönköpings län föreslog i sitt 
Åtgärdsprogram för Hälsans miljömål 2016-2020.
4. Dricksvatten av bra kvalitet
Dricksvatten av bra kvalitet är en förutsättning för 
att Värnamo kommun ska kunna växa.

Det oroar oss att det bara finns en huvudvattentäkt, 
vilket ger en mycket sårbar dricksvattenproduktion.

Klimatnätet Värnamo
Värnamo kommun anger på sin hemsida skäl till att 
antalet invånare i kommunen bör öka. Där fram-
hålls bland annat den demografiska utmaningen 
som skäl till att antalet invånare i Värnamo kom-
mun ska öka till 40 000 år 2035.

 Anhängare av det lokala klimatnätverket Klimatnä-
tet Värnamo anser att det inte finns skäl att ha som 
mål att Värnamo kommun ska bli 40 000 invånare 
till 2035. Utifrån hållbarhetssynpunkt är det rim-
ligt att ha som mål att antalet invånare i Värnamo 
kommun varken genomgår en större ökning eller 
en större minskning. Prognosen för hur antalet 
invånare i kommunen kommer förändras spelar i 
detta sammanhang mindre roll. Denna kan vara 
helt annorlunda än målet, men självfallet ska alla 
som väljer att flytta till Värnamo kommun känna 
sig välkomna.

Anhängare av Klimatnätet Värnamo vill börja 
med att uppehålla sig kring begreppet demografisk 
utmaning och först då utifrån ett internationellt 
perspektiv. Japan har en väldigt stor utmaning i 
detta avseende och det gäller i rätt stor utsträckning 
även Ryssland (ålderstigna befolkningar och låga 
födelsetal). EU:s medlemsstater beräknas av uni-
onens statistikbyrå Eurostat öka sin gemensamma 
folkmängd med 10 miljoner, vilket är 2 % mellan 
2017 och 2080.  Flera länder i södra och östra 
Europa (Portugal, Italien, Grekland, de tre baltiska 
staterna, Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och 
Bulgarien) väntas få en stor befolkningsminskning.
Om perspektivet istället är sydsvenskt går det att 
finna flera kommuner som har mycket större demo-

den för allmänheten och inte privatisera den. Efter-
som s.k. fri passage alltid måste upprätthållas och 
då ingen av kommunens planer får inverka negativt 
på den ekologiska statusen anser SBF att förelig-
gande naturvärden kommer att upprätthållas även 
med föreslagen utveckling inom strandskyddet. 

SBF instämmer i synpunkten kring bristen av att 
inte ha en alternativ huvudvattentäkt. Kommunen 
arbetar vidare med att bygga ut Hindsen som reser-
vvattentäkt vilket ger viss respit för att även finna 
en mer permanent lösning. 

Kommentar:

Kommunens vision med tydligt tillväxtfokus om 
40 000 invånare till 2035 är en utgångspunkt för 
kommunens planering och inget som planeringen i 
sig instiftar. 

För att möjliggöra denna utveckling och för att 
utvecklingen ska kunna äga rum på ett så hållbart 
sätt som möjligt är det av stor vikt att den planeras 
för. Eftersom stor del av både den prognosticerade 
befolkningstillväxten och den som visionen skulle 
innebära förväntas ske i Värnamo stad är spelar 
den fördjupade översiktsplanen stor roll för utveck-
lingen.
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grafiska utmaningar än Värnamo. Två kommuner 
i Kalmar län vilka har gräns mot Jönköpings län, 
Högsby och Hultsfred kommun har från 2000 till 
2020 förlorat 530 respektive 990 invånare. Det inne-
bär en befolkningsminskning i dessa kommuner på 
8 respektive 6 %. 

Med dessa befolkningssiffror som bakgrund ska vi 
betrakta det av ledande politiker och chefstjänste-
män i Värnamo kommun satta målet att kommu-
nen från idag till 2035 ska öka antalet invånare med 
5400 vilket innebär plus 15%. Ja allt är ju så kallade 
kommunicerande kärl - om något ökar i en del så 
minskar det i en annan.   

I samhället finns en ”tillväxtnorm” som bygger på 
föreställningen att tillväxt är positivt medan en 
icke växande förändring är negativ. För ett nätverk, 
som har sin grund i klimat och hållbarhet, finns det 
goda skäl att ifrågasätta denna norm. 

USA:s tidigare president Donald Trump har fört en 
politik vars enda mål varit att gynna det egna lan-
det. Det har varit till skada på många sätt och inte 
minst ur hållbarhetssynpunkt. På samma sätt skulle 
det vara olyckligt och dåligt ur hållbarhetssynpunkt 
om Värnamo kommun utvecklades med ett själv-
centrerat fokus utan hänsyn till hur det påverkar 
andra enheter t.ex andra kommuner.

LRF, kommungruppen
Värnamo kommun har som mål att bli 40 000 invå-
nare till år 2035. I den fördjupade översiktsplanen 
står det att drygt hälften av kommunens invånare 
bor i staden. Vi anser att man i planen förbisett 
att den andra hälften av kommunens invånare bor 
utanför staden. Det är väl högst rimligt att hela 
Värnamo kommun inberäknas i kommunens vision 
om framtida tillväxt.

Vår upplevelse är att den tillväxt och utveckling 
som sker i orterna utanför stadsgränsen till största 
del sker på invånarnas egna initiativ. Det saknas 
visioner från politiker och stadsplanerare för ut-
veckling av orterna utanför Värnamo stad, vilket är 
beklagligt då Värnamo är en landsbygdskommun. 
Tillväxt i de mindre tätorterna förstärker landsbyg-
den, ger underlag för lokal service och skolor samt 

Kommentar:

Planförslaget är en fördjupning av den kommunö-
vergripande översiktsplanen där kommunen har 
ställts sig bakom övergripande ställningstaganden 
för hur hela kommunen ska utvecklas avseende 
mark, vatten och bebyggelse. Det planförslag som 
nu har varit utställd för samråd (höst 2020) är en 
fördjupning av denna plan och behandlar Värnamo 
stad med omlands utveckling. Andra fördjupning-
ar kommer att följa denna och näst på tur är en 
fördjupning för landsbygden och landsbygdsor-
terna, därefter en fördjupning för kranstätorterna 
till Värnamo stad, följt av Bor, Bredaryd/Lanna, 
Rydaholm/Horda och sist för Forsheda. 
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medför även arbetstillfällen lokalt. En sådan ut-
veckling bidrar både till ett hållbart samhälle och en 
levande landsbygd. Dessutom minskar behovet av 
exploatering av jordbruksmark i stadens närhet.

I översiktsplanen står det att kommunens jord-
bruksmark i möjligaste mån ska bevaras. I den 
fördjupade översiktsplanen skriver man att jord-
bruksmark endast i undantagsfall ska tas i anspråk 
för byggnation. Vår erfarenhet av sådana svävande 
formuleringar är tyvärr väldigt dålig. Kommunen 
säger sig vilja slå vakt om något och skydda det, 
men i vissa situationer görs det ofta ändå avsteg 
från ambitioner som man enats kring. Ett exempel 
är förra årets debatt om landsbygdsskolorna, ett 
annat är den töjbara inställningen till exploatering 
av tätortsnära jordbruksmark. En konsekvens av det 
sistnämnda är den pågående byggnationen i Mossle 
intill sjukhuset.

Hållbar utveckling är ett begrepp som återkommer 
i den fördjupade översiktsplanen. Idag inser fler och 
fler, alltifrån forskare till samhällsdebattörer, att det 
inte är förenligt med hållbar utveckling att jord-
bruksmarken i Sverige minskar. Vi måste tänka på 
vår självförsörjningsgrad.

LRF:s kommungrupp vill att politikerna i Värnamo 
tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling i hela 
kommunen. Den fördjupade översiktsplanen bör 
innehålla ett åtagande om att inte exploatera jord-
bruksmark för stadsbebyggelse, något som andra 
kommuner i Jönköpings län åtagit sig.

Stiftelsen Folkets park
Stiftelsen Folkets Park vill framföra att det upplevs 
väldigt värdefullt med fördjupning av översiktspla-
nen. Fördjupningen belyser Folkets Park som en 
viktig kulturmiljö och stiftelsen instämmer i det. 
Folkets Park lyckas med att få samman möjlighet 
till rekreation i form av natur och kultur i samspel.

Det är glädjande att Folkets Park benämns och 
fungerar som en grön nod samt därmed är en 
strategiskt betydelsefull plats. Detta är värt att 
uppmärksamma i fortsatta dialoger kring vidare-
utveckling av Folkets Park. Under de senaste 15 
åren har grönytan i Folkets Park minskat. Exempel 

SBF menar att det är svårt och inte heller önskvärt 
att ha en så absolut ställningstagande som LRF 
föreslår. Efter efterforskningar så kan konstateras 
att inte heller Jönköpings kommun är så kategorisk 
i frågan som det framställts. Avvägningar måste 
gå att göra för att helheten ska kunna bli så bra 
som möjligt både för allmänheten men även för 
den enskilde. Planförslaget kommer kompletteras 
med förtydligande motiveringar och alternativa 
lokaliseringsalternativ. Till planförslaget kommer 
även en analys läggas till som övergripande sam-
manfattar planförslaget i fråga kring exploatering 
av jordbruksmark. Analysen visar att planförslaget 
under planperioden fram till 2035 pekar ut cirka 
1,5 % av jordbruksmarken inom planområdet för 
exploatering. SBF gör bedömningen att det utgör 
en liten andel och att det tyder på att planförslaget 
har ett ansvarsfullt förhållningssätt i frågan.   
 

Kommentar:

SBF noterar synpunkterna. Synpunkterna orsakar 
inget revideringsbehov.
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är en yta tydligt markerad i betong som fungerar 
som snölager för konstgräs. Ett större antal träd har 
avsiktligt och oavsiktligt minskat. Stiftelsen Folkets 
Park ser det som mycket viktigt att, vid minskning 
av grönyta, kompensera med andra gröna värden 
inom området.

Sammanfattningsvis instämmer Stiftelsen Folkets 
Park i vad som framkommit kring Folkets Park i 
fördjupning av översiktsplanen.

Åkrokens koloniträdgårdsförening
Vi företräder Åkrokens Koloniträdgårdsförening. Vi 
har noterat att det finns ett dokument som behand-
lar en fördjupning av översiktsplanen för Värnamo 
Stad. Vi har med bestörtning noterat att enligt 
bifogad karta framgår det att mer än halva vårt 
koloniområde skulle försvinna om förslaget genom-
förs. Det framgår inte tydligt i texten vad som ska 
hända med koloniområdet men enligt kartbilden 
kommer mer än halva koloniområdet att tas bort. 
Om man mer än halverar antalet kolonilotter så blir 
det ett för litet antal medlemmar för att kunna driva 
föreningen rent ekonomiskt.

Vi som är medlemmar i Åkrokens koloniträdgårds-
förening har successivt i 29 år byggt upp våra ekolo-
giska koloniträdgårdar. Lagt många timmars arbete 
och avsevärda summor på stugor och trädgårdar. 
Varje medlem gör en ansenlig förlust om man skul-
le vara tvungen att frånträda sin koloniträdgård. 
Även om det förslag som nu finns bara är en plan så 
kommer denna plan att omgående minska värdet 
på våra kolonilotter så att de blir svåra eller omöj-
liga att sälja om man nu, av något skäl, skulle vara 
tvingad att göra detta.
Åkrokens koloni är ett mycket välskött område med 
upprustade stugor och fina trädgårdar. Stugorna är t 
ex uppdaterade enl Räddningstjänstens standard för 
eldstäder.

Vi anser att Åkrokens koloniförening är en stor 
tillgång till det ”blå-gröna” stråket genom staden 
som det satsas på i planen. Många som går Osud-
den rundan tar även en sväng genom kolonin för att 
njuta av vårt område.

Om koloniområdet halveras kommer antalet med-

Kommentar:

SBF har hörsammat föreningens och förenings-
medlemmars efterfrågan om ett möte. Den 23/11 
träffade SBF representanter från föreningen. Under 
mötet diskuterades bland annat koloniområdets 
betydelse för staden, dess utvecklingspotential och 
hur området kan införlivas i den utveckling som 
föreslås i des närhet.

SBF beklagar att den 3D-visualisering som tagits 
fram i syfte att väcka intresse och debatt kring 
utvecklingen av en ny stadsdel i stadens sydöstra 
del har väckt stor oro i föreningen. 3D-visulari-
seringen var aldrig tänkt att redogöra ett färdigt 
förslag. Vad som däremot har varit bra och helt 
enligt avsikt är att många Värnamobor har fått upp 
ögonen för kommunens översiktsplan samt lett till 
ett ökat fokus i planförslaget på stadsodling vilket 
SBF hoppas är till föreningens belåtenhet.

Synpunkterna kommer resultera i att planförslaget 
kompletteras med en bättre och mer tydlig beskriv-
ning av koloniområdet och vad det har för funktion 
och betydelse idag. Förslaget kommer även revide-
ras på så sätt att planförslaget kommer ta hänsyn 
till och beakta koloniområdet som en del i stadens 
nya stadsdel. 
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lemmar i föreningen att bli för få för att kunna driva 
föreningen rent ekonomiskt. Av detta skäl är det 
viktigt att eventuell ny bebyggelse anpassas så att 
koloniområdet bevaras i sin helhet.
Vi tycker att det är märkligt att ni inte har tagit 
någon kontakt med föreningen för att informe-
ra om förslaget och förklara vad som är på gång. 
Föreningen fick en skrivelse från Mark- och explo-
ateringsavdelningen daterad 2020-04-21 i vilket 
ni informerade om att nyttjanderättstiden upphör 
1 juni 2022. Varför fick vi ingen information om 
kommande plan? Vi hade då kunnat informera våra 
medlemmar. Under rådande situation med Corona 
har det satsats mycket på hus och trädgårdar på 
området under den gånga säsongen.
I framtiden önskar Åkrokens Koloniträdgårds-
förening en bättre, tätare och ärligare dialog med 
Kommunen om vår framtid.

Hyresgästföreningen i Värnamo 
En åldrande befolkning leder till nödvändiga an-
passningar i det befintliga bostadsbeståndet samt 
ökat behov av fler trygghetsboenden likt Sjösala i 
Bor. Vi vill att kommunen utreder ett ytterligare 
trygghetsboende. (s. 10)

Det är bra att Värnamo kommun önskar satsa på 
blandade boendeformer såsom kv. Väduren (s. 15). 
Det finns många fördelar med det.

Satsar kommunen på nybyggnationer av hyresrät-
ter i flera våningar i byar som Bor och Kärda och 
lägger möjliga affärslokaler i anslutning till dem kan 
man mildra koncentrationen av service, tjänster och 
handel till Värnamo stads centrum. (s. 17) Kanske 
anläggandet av ett företagens hus utanför Värnamo 
i t-ex Rydaholm efter mönster från huset på Freds-
gatan kan vara stimulerande för nyföretagande på 
lokal nivå?

En tanke är att öppna upp för hyresrätter i Hjäls-
hammar samt Nederby. Kort avstånd in till Värna-
mo stad och lägre hyror för de lägenheterna än om 
de förlägges centralt. (s. 21)

Allmän synpunkt: satsar kommunen ihop med de 
som bygger hyresrätter på att de också ger rum för 
kolonilotter/trädgårdstäppor inom hyresrätternas 

Kommentar

SBF instämmer i synpunkten och menar att plan-
förslaget är i linje med denna. Planförslaget upp-
muntrar till att fler trygghetsboenden ska byggas i 
Värnamo stad. 

Planförslaget tar upp Värnamo stads utveckling 
fram till 2035. Övriga orter kommer att planläggas 
i andra fördjupningar. SBF vill samtidigt upplysa 
att synpunkten överenstämmer med kommunens 
övergripande syn och planering. Den kommunö-
vergripande översiktsplanen belyser behovet av att 
öka attraktiviteten och därmed bidra till att fördela 
befolkningstillväxt till fler orter i kommunen. 

Planförslaget kommer revideras avseende utveck-
lingen för Helmershus. Utvecklingen här kommer i 
granskningshandlingen ses som en form av stads-
utveckling som i större omfattning ska verka för 
blandande bostadsformer och också att hyresrätter 
ska komma till stånd. För Hjälshammar kommer 
inte samma ställningstagande att göras utan staden 
ska framför allt växa inifrån och ut. 

SBF noterar synpunkten kring ett ökat intresse för 
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områden kan man enkelt få fler att utveckla intresse 
för odling och få en ökad gemenskap i de område-
na.

Utöver boenden för äldre samt grupp- student och 
servicebostäder måste kommunen och dess bo-
stadsbolag Finnvedsbostäder AB satsa medvetet på 
barnfamiljerna och utforma kommande nybygg-
nationer med familjen i centrum. Mossledelen av 
kvarteret Doktorn är ett gott exempel. (s. 23)

Tanken att bygga nytt kring Rörstorps station är 
bra. (s. 23). Det är också bra att ni tar hänsyn till 
hur befintlig bebyggelse är i Torp, Alandsryd och 
Hjälshammar. (s. 32) Bra är också tanken kring 
Doktorn, Vråen, Rörstorp och delar av Kärleken. 
Den socioekonomiska aspekten måste betonas vid 
kommande förtätningar av ovan nämnda områden. 
Fler nya bostäder leder till flyttkedjor som kan luck-
ra upp i segregerade områden. (s. 33)

Allmän synpunkt: Det vore bra om man viker ett 
nybyggt hus i exempelvis Hjälshammar för per-
soner/familjer som flyttar till Värnamo kommun 
för arbetets eller kärlekens skull, så att det finns en 
boendegaranti för den/de som flyttar hit.

Tanken på nya flerbostadshus insprängda bland 
husen i Ekenhaga och Amerika är intressant, men 
ett par grönytor måste vara kvar också i framtiden. 
Det är också viktigt med mindre friytor i anslutning 
till kommande nybyggnationer (s. 33)

Allmän tanke: Om man får de som skall driva olika 
service- och tjänstebaserade verksamheter att bo 
nära sina rörelser blir de mer motiverade att bibe-
hålla en god lokal service för de kringboende.

Tanken på att fördela trygghetsbostäderna jämnt 
över staden är bra (s. 50), men det behöver byggas 
sådana också i orter som Hånger, Horda och i Hör-
le. En nybyggnation i de orterna kan leda till fler 
nybyggnationer (villatomter + flerbostadshus).

När det gäller jordbruksmarken kring Värnamo 
stad anser vi att den skall värnas och exploateras i 
absolut sista hand. Och att en politisk konsensus 
bör råda om detta. (s. 61) Det finns mycken annan 

odling och planförslaget kommer revideras och 
kompletteras avseende stadsodling och allmänhe-
tens förutsättningar för detta. 
Kommunen noterar synpunkterna kring ställnings-
taganden för utvecklingen av bostadsbebyggelse 
i FÖP-förslaget och konstaterar att dessa i stort 
överensstämmer med planförslaget.

Synpunkten noteras 

Planförslaget föreslår blandad bebyggelse just 
i detta avseende. Bebyggelsen ska vara blandad 
avseende olika bostadsformer men även avseen-
de verksamheter förenliga med bostadsändamål. 
Blandad bebyggelse skapar attraktiva, levande och 
trygga stadsdelar. 

Se ovan kommentar.

SBF överensstämmer i synen på jordbruksmark och 
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mark som kan komma ifråga. (s. 70) 

Den föreslagna förtätningen av stadskärnan känns 
tveksam. Trots allt tar många bilen till centrum då 
de ofta har mer än ett ärende att uträtta. P-platserna 
behövs även på sommaren under turistsäsongen. (s. 
83) Fler laddstolpar kommer att behövas i centrum 
inom tio år.

Det är en intressant tanke att uppföra en blandad 
bebyggelse på Bangårdsgatan. Kanske man bygger 
enklare utrustade lägenheter där med lägre ingångs-
hyra som kan passa för de unga vuxna som vill 
flytta hemifrån vid 24 års ålder? (s. 94)
Kan det vara möjligt att anlägga fler bostäder vid 
Fräkenvägen för att få ett mer blandat boende där? 
(s. 97)

Ett tänkt bostadsområde norr om Ekenhaga vore ett 
bra sätt a utvidga staden norrut. (s. 99)
Däremot är vi tveksamma till ett tänkt bostadsom-
råde i Ljusseveka och vid Prostsjön på grund av de 
nuvarande naturmiljöerna där. Att det är en vatten-
täkt där inverkar också på vår tveksamhet. (s. 104)

Den föreslagna förtätningen av bostäder utmed 
Nydalavägen är intressant och bör följas upp. Hy-
resrätter där skulle komplettera ett blandat boende. 
(s. 106)

När det gäller Vråen och Rörstorp: bebygg ej jord-
bruksmarken väster om Malmövägen. Satsa istället 
på området kring Rörstorp station. (s. 111)
Rör ej Apladalen. (s. 113-114)

När det gäller Doktorsområdet är det viktigt att 
nybyggnationen sker med hänsynstagande till 
hur nuvarande hus och närmiljö ser ut, samt att 
ingångshyrorna på nybyggnationerna hålls nere ge-
nom medvetet lägre standard invändigt. Ett höghus 
som skulle skugga kringliggande hus och dessutom 
läggas på de nuvarande kolonilotterna för Doktorns 
hyresgäster bör ej byggas. (s. 114) 

En intressant tanke att anlägga en ny grundskola i 
kv. Skräddaren för att den vägen stimulera till ett 
bostadsbyggande kring Silkesvägen. (s. 122)

exploatering och menar att kommunens översikts-
planering är förenlig med synpunkten.

Planförslaget kommer kompletteras med ställnings-
taganden för att säkerställa parkeringssituationen 
i centrum parallellt med planerade och pågående 
förtätningsprojekt. Planförslaget kommer komplet-
teras med skrivningar kring ladd- infrastruktur 
och ställningstagande för tankställen för hållbara 
drivmedel.

SBF noterar synpunkterna.

Planerna för utveckling invid Prostsjön har tagits 
fram utifrån nu gällande FÖP från 2006. Utveck-
lingen här planläggs för närvarande med en pågå-
ende detaljplan. 

SBF noterar synpunkten.

Planförslaget för utvecklingen väster om Malmö 
kommer revideras i granskningshandlingen och 
kommer begränsas utifrån riksintresset för natur-
miljö, strandskydd, översvämningsrisk och jord-
bruksmark. Förslaget kommer även fortsatt vara 
att en del jordbruksmark ska tas i anspråk men inte 
till lika stor del. 

SBF noterar synpunkterna för utvecklingen av Dok-
torsområdet och bedömer att dessa i stort är i linje 
med planförslaget.
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Bygg inga bostäder i Hornaryd, Vitarör och Sör-
sjöområdet. Förorenad mark samt avstånd in till 
staden talar däremot. Däremot kan företag inne i 
staden erbjudas ny plats i Hornaryd och Vitarör, så 
att nya ytor kan friläggas i centrum. (s. 126)
Bygg inget nytt ute i Stomsjö. (128)
Det är bra att ni tänker bevara Borgen som den är.

Om det blir så att höghastighetsbanan skulle bli 
avskriven som framtida tågförbindelse behöver 
Värnamo kommun ha en reservplan för Värnanäs. 
Det är bra att eventuell nybyggnation skall anpassas 
till den äldre befintliga bebyggelsen. (s. 134)
Bebygg helst inte området Helmershus. (s. 138)
Bebygg endast litet när det gäller Sörsjöområdet.(s. 
140). Risken för att man naggar kultur- och histori-
eintressanta områden i kanterna är så pass många.

Var varsamma med bebyggelsen i Hjälshammar by 
(s. 143) liksom med Alandsryd (s. 145).
Låt Torp vara som det är. (s. 147)

När det gäller ytterområdena har vi i nuläget inga 
synpunkter utöver det redan skrivna. Det är sådant 
som kommer att bli mer aktuellt med tiden.

SBF noterar synpunkterna för Hornaryd, Vitarör 
och Sörsjö och bedömer att dessa i stort är i linje 
med planförslaget. Invid befintligt koloniområde 
vid sjön Sörsjö föreslås viss utveckling med per-
manent bostadsbebyggelse dock ska verksamheter 
norr om lokaliseringen beaktas och tillräckligt 
avstånd upprätthållas.

SBF noterar synpunkt kring höghastighetsbanan. 
Se ovan kommentar för Helmershus. 

SBF noterar synpunkterna kring Värnamos byar 
och menar att dessa är förenliga med planförslaget 
intentioner för utvecklingen av dessa.  
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Kommunala förvaltningar, bolag och FIGY 
Bland kommunens egna förvaltningar har tre stycken valt att inkomma med synpunkter. Dessa är kom-
munledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Det är SBF 
bedömning att dessa utgör de förvaltningar med stört påverkan av planförslaget. Utöver förvaltningarna 
har Värnamo energi och en gymnasieklass på FIGY inkommit med sina synpunkter. 

Kommunledningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning
Värnamo kommun arbetar med framtagandet av en 
ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Värnamo stad 
och har gett kommunledningsförvaltningen möj-
lighet att komma in med synpunkter inom ramen 
för samråd. Det är viktigt och positivt att planen 
nu kommit så långt. Det är ett mycket gediget och 
omfattande arbete som lagts ned och FÖP är en 
närmast komplett sammanställning av allt tänkbart 
som behövs för att kunna fatta kloka beslut om 
stadens utveckling med hänseende tagen till hållbar 
byggnation och planering.
Nedan sammanfattas ett antal frågeställningar som 
kommunledningsförvaltningen anser bör övervä-
gas.

Utredning
Planens idé att arbeta i att utveckla stråk med tyd-
liga inriktningar är helt rätt. På detta sätt blir det 
tydligt för medborgare, verksamheter och besökare 
hur staden är planerad och hurz utvecklingen ska 
ske. Det blir en logik som är lättfattlig. Detta gyn-
nar och underlättar alla som arbetar med stadens 
utveckling. Tydligheten ger riktningen för var och 
hur man kan satsa och investera, oavsett om det är 
offentlig eller privat sektor. Tankarna med en ny 
stadsdel där viktiga arenor och bostäder samlas är 
mycket intressant. 

Byar vs förtätning inifrån och ut. 
Den viktigaste synpunkten kommunledningsför-
valtningen har att förmedla handlar om hur staden 
ska växa. Planen har som strategi att förtäta i de 
centrala delarna samt i utvecklingsstråken. Detta 
gör att man kan dra fördel av de synergieffekter 
som är förknippat med förtätning, till exempel 
användning av befintliga ledningar, leder, kollek-
tivtrafik osv. Det leder också till möjlighet att resa 

Kommentar: 

SBF överensstämmer i stort med KLF:s synpunkter 
och hänvisar till att planens huvudsakliga plane-
ringprincip är att vi ska växa inifrån och ut. 

Den fördjupade översiktsplanen omfattar staden 
och stadens närmste omlands utveckling. SBF men-
ar att det inte går att hindra att i takt med stadens 
utveckling att även viss utveckling i omlandet sker. 
SBF menar därav att det föreligger ett behov av 
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mer hållbart och ger ett mindre beroende av bil. 
Samtidigt finns en strategi om att skapa/ förstärka 
byar. Helmershus är ett bra exempel, innehållande i 
huvudsak villor med ett mellanrum till stadens yttre 
bebyggelsekant. Detta gör att man inte kan dra för-
del av förtätningens normala fördelar. Det snarast 
tvingar de som ska bo där till bilberoende och några 
naturliga förlängningar av befintlig infrastruktur 
går inte heller att dra fördel av på samma sätt. Det 
är kommunledningsförvaltningens mening att det 
är bättre att bygga staden inifrån och ut och samti-
digt förtäta helt centralt istället för att tillskapa olika 
kluster (byar) utanför en sammanhållen infrastruk-
tur och stråk.
FÖP bör utveckla hur lösningarna för byar kan se 
ut när det gäller tillgång på kollektivtrafik, hur man 
kan lösa gång- och cykeltrafik så att de boende inte 
blir beroende bil, hur man undviker segregation 
och säkrar blandad bebyggelse samt tillgång till 
förskola och skola.

Materialets omfång
Materialet är mycket detaljrikt och omfångsrikt. 
Det är mycket positivt att inget utelämnats men det 
gör att det finns en risk att materialet blir svår-
tillämpligt. En sammanfattande version, där de 
stora dragen och principerna fastslås gör en FÖP 
mer användbar för den som inte har expertkunskap. 
En kommunikatör, vars uppdrag är att vara delaktig 
i att producera en populärversion, där bakgrunds-
materialet finns att tillgå för fördjupning, ger stora 
möjligheter till ett mer lättillgängligt och intressant 
material där mottagarna kan interagera mer.

Höghastighetsjärnväg 
En detalj som man bör överväga gäller terminologi 
om höghastighetsjärnvägen som planeras öster om 
staden. Den benämns med olika epitet vilket kan 
förvirra. I det samarbetsnätverk Värnamo kommun 
ingår i, inom Regionen, har man bestämt att det 
benämns med Nya stambanor. Kanske passar det 
även i FÖP?

Omlokaliseringar
Att överväga hur omstruktureringar i stadsbilden 
ser ut och hur man kan lägga pusslet på ett nytt sätt 
är mycket värdefullt. KLF ser svårigheter i en del av 
de föreslagna. Att hinna med inom tidshorisonten 

att planerna för denna utveckling så att den blir så 
positiv som möjligt, bland annat ur ett hållbarhets-
perspektiv. 

För utvecklingen av Helmershus ser SBF ett sär-
skilt behov. Planförslaget föreslås därav att kom-
pletteras med ett sekundärt utvecklingstråk som 
särskiljer utvecklingen här med annan i stadens 
omland.  SBF menar att detta skulle bidra till att 
åstadkomma en attraktiv utveckling av Vidösterns 
västra strand och att denna i så stor grad som möj-
ligt tar till vara på cykelavståndet till staden och 
den cykelväg som planeras utmed f.d. banvallen, 
att redan gjorda investeringar i vatten och avlopp 
nyttjas och framför allt att marken används på ett 
så effektivt sätt som möjligt i syfte att uppnå en 
blandad bebyggelse som inte på långt sikt omöjlig-
gör ett tillräckligt underlag för service och kollek-
tivtrafik. 

SBF har som ambition att den Berättelsekarta som 
tagits fram hörande till samrådshandlingen ska 
kunna utvecklas till att utgöra den lättillgängliga 
version som KLF efterfrågar. 

Planförslaget korrigeras i enlighet med KLF:s val 
av terminologi för HHJ

Planförslaget föreslås revideras i enlighet med 
KLF synpunkt kring omlokalisering. Delar av utpe-
kade verksamhetsområden för omvandling flyttas 
till utblick 2050. Utöver denna revidering komplet-
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2035 är utmanande. De innebär stora ekonomiska 
åtaganden och det begränsar starkt dessas genom-
förbarhet. I klartext menas att det är tveksamt om 
kalkylerna är hållbara.

Omlokaliseringar – risk
För att lyckas med omlokaliseringar krävs sannolikt 
mycket tid i en stad som Värnamo. Det är mycket 
optimistiskt att utgå från att det finns en möjlighet 
för kommunen att lösa ut verksamheter från lokaler 
de verkar i, omdana dem till något annat och sedan 
fä ekonomi eller andra vinster annat än på mycket 
lång sikt. Det skulle till och med kunna innebära en 
risk i att nedteckna detta eftersom en tänkbar reak-
tion från verksamheterna skulle kunna vara att det 
ger dem motiv för att på egen hand flytta och det 
ifrån orten. Särskilt gäller det för verksamheter som 
har sina ägare på andra ställen än i Värnamo. KLF 
föreslår därför omformuleringar gällande detta, t ex 
i stycket 6 om Nylunds verksamhetsområde. Gene-
rellt anser KLF att de strategier som inte har förut-
sättningar att bli påbörjade tills 2035 passar bättre i 
Utblick 2050.

Utvecklingsstråk Sjukhuset
Det är KLF’s mening att utvecklingsstråket som 
viker i västlig riktning från Götavägen, sannolikt 
inte är genomförbar. Region Jönköpings län har i 
olika sammanhang varit tydlig med att man värnar 
om att inte avyttra något av den fastighet man äger 
av den anledning att man vill ha frihet att kunna 
expandera sin verksamhet. KLF tycker att i tidshori-
sonten tills 2035 är det bättre att fokusera på de 
stråk som redan finns utpekade så tydligt sedan 
årtionden tillbaka - Götavägen - Sveavägen.

Utvecklingsstråk
Det föreslås som utvecklingsidé att flytta gator (tex 
delar av Halmstadsvägen och Nydalavägen) för 
att ge utrymme till bebyggelseexpansion. Tanken 
är god, men KLF är tveksam till möjligheten att 
genomföra detta på grund av kostnaden i relation 
till nyttan, samt om utrymmet verkligen tillåter en 
sund förtätning med denna metod.

Volymhandel
Planen föreslår att inga nya områden för extern/ vo-
lymhandel tillkommer. KLF förstår att andemening 

teras förslaget med ett  ställningstagande kring 
att kommunen bör ta fram en strategi (eller mot-
svarande) för att hantera omvandling av centralt 
belägna verksamhetsområden som kommer inne-
bära att vissa verksamheter långsiktigt kommer att 
behöva utlokaliseras. Strategin bör vara långsiktig 
och peka på hur vi ska verka för utvecklingen och 
vem i organisationen som ska göra vad och när.

I samrådshandlingen valdes sträckningen av det 
södergående utvecklingsstråket med anledning att 
utbyggnadspotentialen sågs som störst om man 
gick genom sjukhusområdet och på så vis undgick 
Mossleplatån och det viktiga jordbrukslandskapet 
där. Inför planens granskning och med de revide-
ringar av planförslaget som där föreslås bedömer 
SBF att planförslaget även utan den södra utbygg-
nadsriktningen svarar upp mot det utbyggnadsbe-
hov som kommunens vision uppvisar. Det södergå-
ende utvecklingsstråket kommer därav att kortas av 
och utbyggnadsriktningen över väg 27 kommer att 
avlägsnas ur förslaget. Utvecklingsstråket föreslås 
gå över Silkesvägen men stanna vid sjukhuset/Dok-
torsgatan. Detta möjliggör för att man i framtiden 
kan välja olika alternativa utbyggnadsalternativ 
söderut. 

Planförslaget föreslås revideras enligt KLF syn-
punkt kring volymhandel. Den mening i planförsla-
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i detta handlar om att försvara de värden som city 
har. Det finns dock aktörer som visar intresse för att 
etablera sig i Värnamo, som sorterar under kate-
gorin extern/ volymhandel, men som inte passar 
i city, oavsett. Värnamo har positiva handelsindex 
och det är viktigt att bibehålla Värnamos status som 
regionalt handelscentrum, vilket det är för många 
av kommunens grannar och omland. Blir utbudet 
i Värnamo för litet i förhållande till andra, väljer 
folk att handla på andra orter och handeln tappar 
i förhållande till andra. Planen skulle vinna på att 
visa på var denna typ av verksamheter ska kunna 
etablera sig.

Bebyggelseutveckling: Ställningstaganden
Som tidigare nämnts är KLF tveksam till om det 
går att genomföra så omfattande utlokaliseringar 
och omlokaliseringar som dessa ställningstaganden 
innebär.

Lokalisering av tankställen
Det pågår i samhället en snabb utveckling av nya 
bränslen och behov finns att omdana befintliga eller 
lokalisera nya för att möta de nya behoven för både 
personbilar och tunga fordon. Laddning av eldrivna 
fordon kommer sannolikt starkt, likaså är biogas 
och vätgas på gång att vinna mark. För att intres-
senter för detta ska kunna utveckla sin verksamhet 
måste planen peka på möjliga punkter där etable-
ringar är möjliga.

Grön och blå stad samt klimat
KLF menar att planen skulle vinna på att föra ett re-
sonemang om ekosystemtjänster t ex användandet 
av gröna väggar och tak. Detta skulle ge en hel rad 
med fördelar inte minst med tanke på att det före-
speglas ett ökande problem med både värmeböljor, 
översvämningar och skyfall. Gröna väggar och tak 
kyler och jämnar ut temperaturer vid värmebölja, 
det gäller både inomhusklimatet inuti byggnaden 
såväl som temperaturen utomhus i anslutning till 
byggnaden. De fungerar också som fördröjning vid 
skyfall och renar samtidigt vatten. De dämpar buller 
och har potential att öka den biologiska mångfalden 
och gynna t ex pollinerare. Det är viktigt att förtät-
ningen tar hänsyn till att den ökar risken för heta 
zoner och att det kompenseras med mindre asfalt, 
skugga av träd, vattendrag att svalka sig i tex. 

get som säger detta avlägsnas och i enlighet med 
vad samrådshandlingen pekar på kommer utveck-
lingen utmed väg E4 östra sida bland annat medge 
volymhandel. 

SBF överensstämmer med KLF:S syn på tankställen 
och planförslaget kompletteras i samverkan med 
KLF avseende möjliga lokaliseringar och kring 
vilka frågeställningar som ska ligga till grund för 
dessa. SBF menar att även marknaden måste ta ett 
stort ansvar. Kommunen kan dock exempelvis till-
sammans med Värnamo energi, visa vägen utifrån 
lagstiftning, riskhantering och logistik.

SBF menar att synpunkterna kring grönstrukturens 
roll i att anpassa staden till en varmare klimat 
överensstämmer med planförslaget. Planförslaget 
kommer revideras avseende en analys som kommu-
nen genomfört över vilka områden där störst risk 
och konsekvenser av värmeöar kan uppstå. Detta 
underlag kommer arbetas in i förslaget och dessa 
områden kommer pekas ut och förslag till bland 
annat hur grönstrukturen ska avhjälpa problemati-
ken kommer ges. 

SBF hänvisar till kommunens översiktsplan för mer 
övergripande ställningstaganden för grönstruktu-
ren men även till kommunens Plan för grönstruktur. 
Dessa är parallellt gällande styrdokument för kom-
munens planering/genomförande i dessa frågor. 
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Stadsodling är ett annat område som staden skul-
le gynnas av att ha som inslag. Behoven med att 
odla lokalt stärks, genom tex pollinering och ökad 
biologisk mångfald, undan för undan och samtidigt 
följer flera av de tidigare nämnda fördelarna med i 
även detta.

Ett resonemang kring att tillvarata spillvatten och 
spillvärme kan också vara värt att överväga att ha 
med i FÖP, som en möjlighet att göra staden mer 
hållbar och mindre sårbar. Värnamo kommun 
borde kunna visa vägen i denna typ av utveckling 
för att visa på fördelarna och också motivera privata 
sektor att följa

Tekniska utskottet

Dokumentets storlek
Stort dokument (många sidor) men vi ser det svårt 
att minska dess omfattning utan att förlora vikti-
ga resonemang och avvägningar i dessa komplexa 
frågor. Då dokumentet är omfångsrikt kan det dock 
behövas läsanvisningar anpassade för olika grupper 
(privat-, tjänstepersoner och politik) som tar stöd 
av dokumentet i olika syften.

Flytt av verksamheter
Det är en styrka att dokumentet pekar ut ett antal 
omvandlingsområden, särskilt området vid Silkes-
vägen ter sig intressant men det kan behövas en 
problematisering och diskussion kring hur detta 
kan genomförs utan att skada stora privata och 
kommunala investeringar som gjorts. Tex. flytta och 
bygga nytt idrottsområde likt Ljusseveka på annan 
plats kostar idag ca. 30miljoner, nyligen har kom-
munen investerat mycket i förrådet vid Nydalavä-
gen mm.

Plats för kommunala verksamheter
Viktigt att säkerställa plats kommunal verksamhet 
(skola, förskola, etc.) runt om i staden. Framförallt i 
förtätningsområden är detta extra viktigt. En sche-
matisk genomgång där nuvarande och behov av 
framtida kommunala verksamheter skulle ge bättre 
översiktlighet. Tydliga ställningstaganden och 
resonemang i de olika utvecklingsområdena måste 
göras kring detta.

Planförslaget revideras med tydligare koppling till 
dessa styrdokument. 

Planförslaget kommer revideras och kompletteras 
i frågan kring stadsodling. Bland annat kommer 
stadens befintliga kolonihusområden att beskrivas 
mer ingående och Åkroken kommer att inarbetas i 
förslaget.

SBF noterar KLFs synpunkt kring spillvärme och 
anser att det är en intressant tanke men ser inte att 
den hör hemma i och kan utvecklas i FÖP. Möjli-
gen är det en fråga för kommunens övergripande 
översiktsplanering och som bör tas upp i samband 
med att översiktsplanens aktualiseras.  

Kommentar:

SBF:s ambition är att så många som möjligt ska 
kunna ta till sig planen samtidigt som den också 
ska fungera som ett adekvat stöd för stadens ut-
veckling. Det kan konstateras att arbete kvarstår 
med att göra förbättringar med hur vi tar fram 
tillgängliga styrdokument. 

Följande revideringar föreslås i syfte att förbättra 
dokumentets tillgänglighet,
• Se över språket
• Komplettera med tydlig läsanvisning
• Utveckla BerättelseKartan. Den utgör kort-
versionen, vars huvudsakliga syfte blir att tillgäng-
liggöra planen

Planförslaget föreslås revideras genom att delar 
av utpekade verksamhetsområden för omvandling 
flyttas till utblick 2050. Utöver denna revidering 
kompletteras förslaget med ett  ställningstagande 
kring att kommunen bör ta fram en strategi (eller 
motsvarande) för att hantera omvandling av cen-
tralt belägna verksamhetsområden som kommer 
innebära att vissa verksamheter långsiktigt kommer 
att behöva utlokaliseras. Strategin bör vara lång-
siktig och peka på hur vi ska verka för utvecklingen 
och vem i organisationen som ska göra vad och 
när.

De utvecklingsområden som föreslår förtätning 
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Kollektivtrafik, bil, gång- cykeltrafik
Klargörande/beslut gällande dokumentstruktur 
efterfrågas. Hur förhåller sig tex. Plan för trafik 
samt likartade dokument till FÖP? Ställningsta-
gande gällande bil- fordonstrafik är alldeles för få i 
FÖP i sin nuvarande utformning. Det finns enighet 
kring utvecklingen mot hållbara trafikslag och dessa 
diskuteras ingående i förslaget till ny FÖP. Men re-
sonemang kring befintlig/ traditionell fordonstrafik 
behöver beskrivas mycket mer ingående då över-
gångsperioden kommer bli lång. Fler tydliga ställ-
ningstagande gällande fordonstrafik generellt samt 
infartsvägar och huvudstråk för detta trafikslag 
måste finnas med. Dessa ställningstagande måste 
vara tydliga för att förstås av tjänstepersoner och 
politik. Principiella lösningar bör finnas och klar-
göras genom visa på exempel på lösningar i någon 
av stadens konfliktpunkter mellan gång/ cykeltrafik 
och biltrafik.

Varsamhet gällande kulturmiljö 
Ett mycket viktigt perspektiv för att bevara och för-
stärka stadens identitet. Men den ska vara en pus-
selbit av flera när vi bygger uthålliga samhällen. Det 
är viktigt att vi använder stadens ytor mer effektivt 
för att få den täta stad med korta avstånd vi efter-
strävar. Vad innebär t.ex. följande ställningstagande 
i realiteten? ”Kommunen ska verka för att utpekade 
kulturmiljövärden och kulturarv inom Värnamo 
stad med omland ska bevaras, brukas, utvecklas 
och tillgängliggöras för allmänheten”. Risken är att 
denna skrivning hamnar i motsatsförhållande till 
förtätning och omvandling med mera.

Arenaområde
Föreslagna arenaområden vid Rörstorp/ Malmövä-
gen är en mycket god tanke. Ytterligare förslag på 
lokalisering bör även ges då föreslagna områden 
har ett antal tekniska begränsningar så som osäk-
ra markförhållanden, översvämningsproblematik 
och närhet till järnväg. Ytterligare förslag som är 
tätortsnära, flexibla och tillåter expansion över lång 
tid bör presenteras. Utbyggnad av simhall, ishall, 
idrottshall etc. kommer ske under lång tid.

Folkhälsoperspektivet
För att bygga den mänskliga tillväxtkommunen 
vi som kommun strävar efter enligt Vision 2035 

och där behov av kommunal service såsom skola/ 
förskola och äldreomsorg kan förväntas påverkas 
kommer kompletteras  med en faktaruta som redo-
gör för vad föreslaget kommer innebära för behov. 

Planförslaget kommer att kompletteras med en 
skrivning om att det ska finnas tillräckligt med cen-
tralt belägna parkeringsplatser och att kommunen 
i vidare planering ska beakta, bevaka och upprätt-
hålla en rimlig beläggningsgrad. För en ytterliga 
förtydligande se rubrik, Helhetssyn av samrådets 
synpunkter och kommunens svar och underrubrik 
Parkeringsplatser i Centrum.

SBF noterar TU:s oro kring att kulturmiljövärden 
kan vara hindrande för förtätning och omvandling. 
SBF menar att de båda perspektiven, bevarande 
och exploatering är förenliga med varandra och 
att kommunen för att få till en hållbar utveckling 
ska beakta kulturmiljövärden vid utveckling. SBF 
instämmer med TU att kulturmiljövärden är ett 
allmänt intresse bland andra och att avvägningar 
alltid måste göras. SBF vill påminna om att denna 
avvägning är SBF sak att göra. 

I arbetet med att ta fram planförslaget till samråds-
handlingen har bland annat en Lokaliseringsut-
redning för nytt inomhusidrottsområde i Värnamo 
tagits fram. I denna har utöver Rörstorps/Mal-
mövägen ytterligare fyra lokaliseringsalternativ 
prövats. Planförslaget revideras med en tydligare 
hänvisning till utredningen. Utredningen har tagits 
fram bland annat i samarbete med Fritidsavdel-
ningen och Fastighetsavdelningen på tekniska 
förvaltningen. 

Planförslaget är en fördjupning av kommunens 
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”Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen” måste 
hela dokumentet mer tydligt lyfta folkhälsoaspekten 
i alla led. Attraktivitet, kvalite och rekreation måste 
vara ledord i all utveckling. Tekniska förvaltningen 
har gjort ett antal större och mindre kommentarer 
på ett mycket väl genomarbetat planförslag. Arbets-
gruppen för ny fördjupad översiktsplan för Värna-
mo stad inbjuds av med Tekniska förvaltningen att 
diskutera FÖP för en mer fullödig beskrivning av 
gjorda kommentarer.

Barn och utbildningsnämnden

Utemiljö
Förvaltningen vill betona vikten av en god utemiljö. 
Det är angeläget att vi följer Boverkets rekommen-
dationer kring angiven friyta per barn 40 kvm för 
förskolebarn och 30 kvm för grundskolebarn. Detta 
bör tydligt framgå i planen. 

Tidsaspekten
Behovet av nya grundskolor upplever barn- och 
utbildningsförvaltningen som akut. Delar av verk-
samheten bedrivs idag i tillfälliga lokaler samtidigt 
som flera av våra lokaler har ett stort renoverings-
behov.

Förvaltningen befarar att de flesta av de fyra utpe-
kade områdena för nya grundskolor är realiserbara 
först i planens slutskede. Med erfarenhet av hur 
lång tid processen för detaljplanering, projektering 
och byggnation tar, är vi oroliga för att nästa grund-
skola inte kommer att kunna tas i bruk förrän efter 
många år. 

Förvaltningen önskar att ytterligare något område 
pekas ut för tänkbar skolbyggnation och där tidsas-
pekten finns med som kriterium. 

Värnamo energi AB 

Värnamo Energi vill lämna följande kommentarer 
till en bra skriven fördjupad översiktsplan.

• Värnamo Energi kommer se över lokaliseringen 
av panncentraler av spets- och reservlaststyp för 
att vid ny eller ombyggnad placeras i de områ-
den som pekas ut som verksamhetsområden 

övergripande översiktsplan. I översiktsplanen har 
kommunen ställt sig bakom övergripande ställ-
ningstaganden som ska vara gällande för hela 
kommunens geografiska yta. Här förekommer ställ-
ningstaganden för folkhälsa. SBF överensstämmer 
i stor grad med synpunkterna och planförslaget 
kommer ses över med de förslag på komplettering-
ar som föreslås ur ett folkhälsoperspektiv. Inga nya 
ställningstaganden införs. 

Kommentar:

I utvecklingstemat för skola, omsorg och sociala 
värden finns Boverkets rekommendationer kring 
storleken av utemiljön beskrivna och en skrivelse 
finns kring att kommunen ska följa dessa rekom-
mendationer.

Planförslaget utpekande av lokaliseringsalternativ 
kommer kompletteras med en faktor för inom vilken 
tidsram förslaget är realiserbart. SBF överensstäm-
mer däremot inte med BUF:s analys att inget av de 
alternativ som presenteras inte kan vara realiser-
bara inom planperioden utan menar att planförsla-
get svarar upp till de behov som framförts initialt 
från BUF, och fastighetskontoret. Planförslaget 
kommer inte kompletteras med ytterligare lokalise-
ringar. 

SBF vill framgent uppmana BUF att tidigt och i 
samverkan med tekniska förvaltningen, fastighets-
avdelningen kommunicera behov som uppstår för 
sin verksamhet och som i sig kan innebära behov 
av plan- eller bygglovsarbete. Samverkan och kom-
munikation kan korta ställtider och även förbättra 
kommunens planberedskap för BUF behov. 

Kommentar:

SBF noterar synpunkterna och planförslaget kom-
mer kompletteras avseende ombyggnaden av ställ-
verken vilket kommer innebära positiva konsekven-
ser för den utveckling som planförslaget föreslår i 
närområdet kring ställverken. 
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som inte är förenliga med bostadsändamål.
• Värnamo Elnät planerar att inom en 10-års 

period bygga om sina 5OkV-ställverk till inom-
hus stationer som är både tystare och generar 
minimalt med elektromagnetiska fält.

FIGY- Finnvedens Gymnasium, Elever i 
Na18	Geografi	2

• Vi förstår inte vad som menas med de gröna 
kilarna.

• Vi tycker att Föpen känns vag. Det är svårt att 
ge konkreta förslag eller åsikter när det inte 
finns underlag som är tydligt.

• Det är för krångligt för allmänheten att förstå 
och sätta sig in i Föpen, vilket gör att bara vissa 
grupper faktiskt ger sina åsikter.

• Vi tycker att de gröna väggarna i tätbebyggda 
områden är mycket bra idé.

• Parkerna utnyttjas inte, förutom Apladalen. 

Vi tycker att de andra parkerna som finns borde 
utvecklas. Saker som vi tror hade utvecklades reste-
rande parker är:

1. Fler blommor. Tänka på den biologiska mång-
falden med olika sorters växter och blommor. 
Ha blommor som bin gillar då bin är en viktig 
del av den biologiska mångfalden.

2. Det borde finnas soptunnor med återvinnig i 
grönområdena men även i hela staden.

3. Vi tycker att parkerna ska vara en mötesplats 
och inte bara en gräsplätt. Exempel på att för-
stärka parkernas funktion som samlingsplats är 
grillplatser, utegym och platser att röra sig på.

Kommunen tar upp om växthus i anslutning till 
byggnaderna. Det vore mer yteffektivt om man 
kunde anlägga ett (eller flera) stora växthus nära 
27:an istället. Där kan man odla i större volymer 
som kan gå till de kommunala restaurangerna samt 
skapar det nya jobb.

Kommentar:

I delar har SBF tolkat synpunkterna tillhörande en 
parallellt pågående detaljplan för Prostsjöområdet. 
Dessa har skickats till den handläggande tjänste-
personen för detaljplanen. 

SBF noterar och beklagar att planförslaget inte le-
ver upp till att vara ett tillgängligt dokument. Inled-
ningsvis, under rubriken, Helhetssyn av samrådets 
inkomna synpunkter och kommunens svar, i detta 
dokument finns en redogörelse hur SBF avser att 
arbeta vidare med förslaget för att i detta avseende 
förbättra tillgängligheten.   

Planförslaget kommer kompletteras med en för-
tydligande kring gröna kilar och med en tydligare 
hänvisning till Plan för grönstruktur som är ett av 
översiktsplanens underliggande planer som mer 
ingående redogör för intentionerna med stadens 
gröna element. Planen redogör bland annat hur 
kommunen ska arbeta för att höja kvalitén på de 
befintliga parkerna och tillföra dem fler funktioner. 

SBF tycker att synpunkten kring att avsätta mark 
för mer storskalig odling i växthus låter mycket in-
tressant och ser likt FIGY-eleverna fördelar med att 
dessa lokaliseras utmed väg 27. Tyvärr menar SBF 
att det inte är lämpligt att i kommunens översikts-
plan låsa fast sig vid en så specifik markanvänd-
ning som växthus men menar samtidigt att planen 
inte omöjliggör för detta i delar där planen pekar 
ut verksamhetsområde. I de fall som växthusen 
har för avsikt att nyttja jordbruksmarken för mat-
produktion kan även markanvändningen jordbruk-
smark vara förenlig med byggnation av växthus. 
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Synpunktslämnare 1 
1. Sluta att bygga upp vår åkermark, vi ska värna 

om närodlat inte stjälpa det
2. Bygg boende som alla har råd med och tillgång 

till. Har du någon form av betalningsanmärk-
ningar får du inget boende, ej heller vid del 
tidsjobb, timvikariat, socialbidrag, sjuk bidrag 
så står det i våra stora bostadsbolag regler och 
stadgar.

3. Ordna bättre kollektivtrafik med bättre chauf-
förer inte sånna som verkar fått körkortet i ett 
flingpaket och inte kan köra ordentligt utan 
använder mobilen m.m.

4. Ordna mer koll av poliser ang hjälm till scotrar, 
elscootrar, sparcyklar med motor, små barn på 
cykel som ej har hjälm, kommunen och staten 
skulle tjäna pengar på alla böter.

5. Ordna trafikvettskurser för alla speciellt de som 
kommit hit från andra länder som inte verkar 
bry sig om våra lagar och regler

6. Se till att bötfälla alla utan hjälm så blir cyklan-
de! m.m. bättre

7. Mer belysta gång och cykelvägar

Synpunktslämnare 2
Låt mig börja att säga att jag överlag tycker fördjup-
ningen är oerhört bra och att ni gjort ett bra jobb i 
att ta fram den.

Men vad jag saknar är en planering för god-
stransporter. Det nämns ju förbigående att vi måste 
satsa på förnybara godstransporter, men inget 
tydligt tillvägagångssätt. Jag förstår att det kan-
ske inte ligger i ert ansvarsområde att planera för 
godstransporter, men en sådan planering borde ju 
finnas, och vad jag förstått finns det ingen sådan.

I planen nämns det ju även att man vill flytta bort 

Övriga inkomna synpunkter

Under planens utställning har ett 20-tal privatpersoner inkommit med synpunkter. Hälften av dessa 
synpunkter berör Åkrokens trädgårdskoloniområde och har lämnats av medlemmar som är rädda att 
koloniområdet kommer påverkas negativt av planförslagets och den utveckling som föreslås i den. I övrigt 
handlar inkomna synpunkter bland annat om trafiksituationen i staden, jordbruksmark och föreslagen 
utveckling i några av de 27 stycken utvecklingsområdena. 

Kommentar:
1. SBF och planförslaget överensstämmer med syn-
punkten. Under planperioden pekas cirka 1,5% av 
jordbruksmarken inom planområdet ut för explo-
atering. Detta anser SBF är en mycket liten andel 
och vidare att dessa förslag är väl motiverade för 
exploatering. Planförslaget kommer att komplet-
teras med alternativa lokaliseringar och tydligare 
motiveringar. 
2. SBF överensstämmer med synpunkterna och 
menar att inget i planförslaget pekar på motsatsen. 
Att bygga nya, billiga bostäder är en utmaning för 
alla kommuner i landet så även i Värnamo kom-
mun.
3. SBF noterar synpunkten och kommer i samver-
kan med huvudmannen för kollektivtrafiken (Regio-
nen, JLT) i kommunen att framföra synpunkten.
7. SBF överensstämmer med synpunkten och ser 
också behov av fler belysta gång- och cykelvägar 
och kommer verka för detta i den utsträckning som 
förvaltningen har rådighet över frågan. 

Kommentar: 

SBF instämmer i synpunkten kring att planförslaget 
inte tar godstransporter i beaktande i någon stor 
utsträckning. Detta beror delvis på att det förekom-
mer ett parallellt pågående arbete med att ta fram 
en Plan för trafik där mer detaljerade ställningsta-
ganden för godstrafik kommer ingå. 

Kommunen kommer i huvudsak att i vidare plane-
ring beakta varudistribution, inom tätorten vilken 
bedöms påverkar den fysiska utvecklingen av 
staden direkt. Nationella och regionala transporter 
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rangeringen. Jag förstår grunderna till att inte vilja 
ha det i en tätort. I dagsläget finns det dock inte 
någon rangering på bangården, utan den enda 
godstrafik är passerande tåg samt sådana som byter 
riktning. Järnvägsgodstrafiken till och från Värna-
mo är sedan länge nedlagd. Det betyder dock inte 
att vi ska överge järnvägsgodset. Värnamo har ju ett 
oerhört gott läge logistiskt sett, vid mötespunkten 
av viktiga vägar och järnvägar. Värnamo är perfekt 
för ökad godstrafik, och en kombiterminal och 
godsbangård här hade antagligen varit en god idé 
och sett stora trafikvolymer.

Jag förstår att kommunen gärna flyttar bort samtlig 
trafik till Båramo, men det förstör järnvägens kon-
kurrenskraftighet i vår kommun och vill man ha ett 
starkt näringsliv är det viktigt att vi satsar på just 
järnvägsgods. Jag tycker alltså att man i alla fall bor-
de utforska möjligheterna till en ny godsbangård.

Synpunktslämnare 3

Här kommer vår synpunkt på föp:en:
Föreslår att justera markerat område från småskalig 
byutveckling till tätare byutveckling enligt bifogad 
bild.

”Synpunkt_föp_del18_sid137”.

som i huvudsak går på trafikverkets vägar och järn-
vägar bedömer kommunen att man inte i samma 
omfattning kan påverka. 

SBF instämmer i synpunktslämnarens syn på 
betydelsen av att verka för mer godstrafik ska 
transporteras på järnväg. Vidare menar SBF att 
ställningstagandet kring utlokalisering av range-
ringsverksamheten inte motsäger detta. Planför-
slagets intention är att de spår som avlägsnas från 
stadskärnan kommer frigöra strategiskt betydel-
sefull mark för stadskärnans utveckling. Den här 
utvecklingen bedöms inte påverka möjligheten att 
transportera gods på järnväg negativt. 

Synpunkten kring att förlägga en godsbangård till 
Värnamo stad bedömer SBF inte är önskvärt eller 
möjligt. Den närliggande kombiterminalen vid 
Båramo gör en sådan överflödig. 
Vad kommunen däremot i ett längre perspektiv vill 
verka för är att ett så kallat triangelspår norr om 
staden tillkommer. Detta i kombination med att 
Jönköpingsbanan förses med ett kompletterande 
spår som skulle möjliggöra för viss rangering i 
syfte att förbättra möjligheterna för godstrafik på 
järnväg. Planförslagets utblick 2050 kommer kom-
pletteras med att redogöra för ett triangelspår norr 
om staden.

Kommentar: 

Synpunkten har föregåtts av ett möte mellan SBF 
och synpunktslämnaren. Synpunkten är förenlig 
med kommunens intentioner kring pågående och 
framtida utvecklingen av Helmerhus. 

Förslaget kommer utvecklas och utöver att pekas 
ut i FÖP för tätare byutveckling kommer området 
vara en del av ett sekundärt utvecklingsstråk utmed 
Vidösterns västra strand vilket bedöms vara i linje 
med synpunktslämnarens önskemål. 
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Synpunktslämnare 4
Såg att man kunde lämna synpunkter på hemsidan 
om Värnamo.

Jag tycker det saknas parkeringshus i centrum. All-
tid svårt att hitta parkering! Antagligen ännu svåra-
re om det byggs mer bostäder centralt framöver!

Även cykel/gångtunneln under viadukten är väldigt 
”skum”. Nu äntligen har buskar och träd klippts ner 
lite. Men gärna mer belysning, spegel så inte ngn 
gömmer sig i tunneln ...

Även själva Klevalidsbacken känns dåligt belyst.

Synpunktslämnare 5 
Med djup bestörtning la jag märke till planeringen 
över Rörstorpsområdet idag! Ska ni ta bort halva 
Åkrokens koloniförening???

Jag förstår att staden ska/behöver växa och det är 
bra att ha planering och det kanske är så att vi som 
håller till på Åkroken inte vill ha massa höghus så 
nära så att det är smart att jämna oss med marken 
men just nu känns det inte jättekul.

Jag är helt införstådd med att detta inte kommer att 
ske nästa år men 2035 är inte så långt bort och som 
odlare är man van att tänka långsiktigt. 
Vore det inte smart att redan nu ta en kontakt med 
styrelsen för koloniföreningen och titta på eventuel-
la alternativ?

Kan man på något sätt ersätta de som har sina stu-
gor där med annan mark eller hur tänker ni där?
Hyran för marken är inte hög, det vet jag, men 
många av oss har lagt ner stora pengar på stugorna. 
Kan ju bland annat nämna att kommunen detta året 
begärt att sotare ska besiktiga alla eldstäderna och 
sedan skulle de registreras hos kommunen.

Många av oss som håller till på området har inte 
svenska som hemspråk och det är nog inte många 
av oss som är ute och surfar runt på kommunens 
hemsida, kanske man skulle komma ut till de som 
berörs och informera lite så att människor kan ta 
ställning och eventuellt försöka påverka planering-
en eller försöka hitta alternativ.

Kommentar: 

Planförslaget kommer att kompletteras med en 
skrivning om att det ska finnas tillräckligt med cen-
tralt belägna parkeringsplatser och att kommunen 
i vidare planering ska beakta, bevaka och upprätt-
hålla en rimlig beläggningsgrad. För en ytterliga 
förtydligande se rubrik, Helhetssyn av samrådets 
synpunkter och kommunens svar och underrubrik 
Parkeringsplatser i Centrum.

SBF noterar synpunkten kring behov av trygghets-
skapande åtgärder i och omkring undergången och 
kommer vidarebefordra dessa till huvudmannen, 
tekniska förvaltningens gata-parkavdelning. 

Kommentar: 

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53
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Synpunktslämnare 6
Jag skulle vilja presentera mina invändningar mot 
Förslag till Översiktsplan Värnamo
2035. Mina starkaste invändningar är som följer:

Prostsjöområdet: Just nu finns redan ett förslag att 
bygga alldeles bredvid sjön. Jag säger nej till det
nuvarande projektet av olika anledningar, varav ett 
av dem är att det ligger alldeles för nära Prostsjön. I 
förslaget till översiktsplan finns också olika ritning-
ar som visar de olika avstånden mellan bebyggelsen 
och sjön, beroende på vilken sida man tittar på. I 
vissa av dem kommer bebyggelsen så nära att det 
är tveksamt om promenadstråken ens skulle få vara 
kvar. Det är inte bara förvirrande utan det är vår 
uppfattning att Värnamo kommun vill bygga ännu 
närmare Prostsjön, så nära som möjligt. Detta kan 
vi inte acceptera! Det finns en enorm obebyggd yta 
norrut mot Ljussevekaleden. Det finns bokstavligen 
ingen anledning till att börja bygga så nära Prost-
sjön som möjligt.

För mycket byggnation på åkermark: I värsta fall 
hade vi kunnat acceptera att någon byggnation görs 
på åkermark. Men nu är det så att förslag till över-
siktsplan föreslår att cementera och asfaltera över 
i stort sett all åkermark söder om järnvägarna på 
båda sidor av Vidöstern.
Det är väldigt oroväckande att Region Jönköpings 
län har kartlagt länets värdetrakter med syftet att 
skyddaåkermarken och den biologisk mångfalden 
samt underlätta arbetet med att skapa hållbara land-
skap. Åkermarkerna söder om Värnamo är bokstav-
ligen de enda i hela södra länet som inkluderas som 
“Värdetrakter”. Ändå föreslår nu kommunstyrelsen 
att vi ska bygga nästan enbart på dessa åkermarker. 
Det rimmar illa att våra kommunala makthavare 
inte ger något värde till den matproduktion som 
görs där och den biologisk mångfalden som är be-
roende av dessa åkermarker för att överleva.

Jordbruksmarken: Dokumentet innehåller en 
mycket negativ analys om att bygga på jordbruk-
smarken. Trots det föreslås det ändå att det ska 
byggas där. Jag kan varken förstå logiken i det eller 
varför det inte föreslås några alternativ. Jag kan 
inte heller se något förslag eller någon lösning för 
alla bönder som förlorar sitt levebröd. Jag kan inte 

Kommentar: 

För kommentar se Vänsterpartiets svar, s. 42
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heller se hur detta förslag om att bygga på så mycket 
åkermark kan bidra till att Värnamo konsumerar 
allt mer hållbar och närproducerad mat.

27:an: En gång i tiden byggde vi RV27 söder om 
staden för att flytta all trafik från staden. Nu föreslår
kommunstyrelsen med sitt förslag till översiktsplan 
att vi expanderar staden kraftigt ända till RV27. 
Detta kommer att skapa behov för att bredda vägen 
för att kunna hantera den ökade trafikmängden 
som så mycket byggnation så nära vägen kommer 
att orsaka. För att inte tala om extra kostsamma 
åtgärder som kommunen kommer tvingas bekosta 
för att minska buller och boendenas säkerhet.

Översvämningsrisker: I dokumentet finns en 
karta vi tycker närmar sig en skandal. Kartan visar 
områden i och nära staden som ska skyddas från 
bebyggelse. De markerade områdena på kartan 
ignorerar områden kring Lagan som är känsliga 
för översvämningar, vilket gör att kommunen eller 
privata aktörer i princip kan bygga bostäder eller 
kommersiella anläggningar på mark som ofta blir 
översvämmade. Kartan visar också att bara en liten 
del av Prostjön (där vägen passerar mellan sjön och 
Tinas Ö) föreslås att vara beskyddad. Detta innebär 
att i praktiken vem som helst kan bygga ända till 
Prostsjöns sjökant. Kartan visar även att Åbropar-
ken inte är beskyddad, dvs. det föreslås också att 
man ska kunna bygga i Åbroparken. Ingenting av 
detta tycker vi är acceptabelt.

Alternativ: Det finns inga föreslagna alternativ till 
att bygga på jordbruksmark, tex i norra delen av 
staden längst med Ljussevekaleden eller på östra 
sidan längs med Gröndalsleden. Varför är svårt att 
förstå. Den enda logiska slutsatsen är att Värnamo 
kommunstyrelse vill bygga så nära sjöarna som 
möjligt för att gynna prisspekulation av mark‐ och 
bostadspriser. Detta lyfter frågan: vem kommer att 
ha råd att bo på dessa områden?

En expansion av staden måste gynna centrum: De 
föreslagna områdena för stadens expansion ligger
alldeles för långt ifrån centrum. Dessa områden kan 
ligga så långt söder som södra Hjälshammar eller 
söder om Helmershus. Detta gynnar inte vår stads-
kärna eller handeln i centrum. Stadens expansion 
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kan lätt bidra till ett mer levande centrum och star-
kare lokal handel om man bygger närmare centrum. 
Och detta kan mangöra om man bygger exempelvis 
på norra sidan av stan. Att planera och bygga en 
stad som bidrar till enstarkare lokal handel är av 
allra största vikt, speciellt i en tid där de hotas allt 
mer av de stora kedjorna och e‐handeln. Lokala 
butiker skapar lokala jobb, lokala skatteintäkter och 
i väldigt många fall även mindre klimatpåverkan.

Stadens förtätning: I förslaget till översiktsplane 
finns inga stora planer för att förtäta staden. Med 
så många outnyttjade ytor och icke använda eller 
olämpliga industriella lokaler mitt i staden, borde 
prioriteten vara att bygga där först. Bara mellan 
Västbovägen och Västermogatan finns det en stor 
mängd av tomter som det redan kunde byggas på 
utan stora problem. Fler exempel finns.
Jag anser också att industrins plats absolut inte är 
mitt i stan. Industrier mitt i staden sänker bostäder-
nas värde, orsakar buller, attraherar tung trafik och 
kan även orsaka hälsoproblem. Flytta industrierna 
ifrån centrum och bygg där istället.

Kransorter: Det saknas planer för bebyggelse på 
kransorter. Hela dokumentet är ett bevis på att den
styrande koalitionen inte tänker på våra kransorter. 
Utöver någon enstaka lägenhet i Bor och Forspar-
ken i Forsheda 2011, exakt hur många bostäder 
har byggts i våra kransorter sedan 15 år tillbaka? 
Alla vill inte eller kan inte bo i Värnamo stad. Utan 
nya bostäder kan man inte attrahera nya invånare. 
Med andra ord, kransorterna stagnerar eller bör-
jar dö efter att människor flyttar eller dör. Då dör 
också skolorna och den lokala handeln och även 
kollektivtrafiken. Det blir tydligt med detta doku-
ment att kommunstyrelsen inte har stora planer 
för att behålla skolor, handel eller kollektivtrafiken 
i kransorter som Rydaholm, Horda, Bor, Forsheda 
eller Bredaryd (bland andra). Jag vill istället se en 
översiktsplan som också tänker på vår landsbygd!

Bygg så alla har råd: Det finns i översiktsplanen 
inga referenser till att bygga mer inkluderande. Jag 
vill se planer på att bygga enklare och mer prisvärt 
så att alla har råd. Några privata hyresvärdar gör 
det redan idag. Värnamo kommun har på senare 
år byggt enbart för de mest köpkraftiga målgrup-
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perna. Detta försvårar integrationen, men även att 
människor, särskilt unga, vill eller ens kan stanna 
kvar. Bygg blandat för att motverka socioekono-
misk segregation. Kommunala bolag ska inte bygga 
enbart för de mest köpkraftiga utan bygga för alla 
i kommunen med olika ekonomier. Detta gynnar 
alla!

Snälla Värnamo kommun, ignorera inte dessa syn-
punkter. Det är framtida generationer som ska leva 
med den översiktsplanen. Tänk på dem, då det går 
inte att göra om en stad efter att den är fel upp-
byggd. Gör om, gör rätt!

Synpunktslämnare 7
Jag är pensionär. Min dag passerar lugnt i naturen 
med nära vänner i Åkrokens Koloni. Jag lägger 
mycket arbete och kärlek i min vackra trädgård. Jag 
vill inte föreställa mig en dag utan en kopp kaffe 
med mina närmaste vänner och grannar i Åkrokens 
Koloni, när alla pratar om sina prestationer i träd-
gården. Snälla hitta ett sätt att rädda vår lilla värld.

Synpunktslämnare 8 
Jag är en del av en underbar grupp Åkrokens 
Koloni. Vi är människor som är starkt anslutna till 
jorden och till varandra. Våra barn växer upp här 
och skrattar och leker.
Snälla håll oss tillsammans, separera inte oss. Låt 
oss stanna kvar som vi är.

Synpunktslämnare 9 
Vi blev mycket förvånade när vi såg en planöversikt 
över södra delen av stan. Där halva åkrokens kolo-
niområde försvinner ... Hur tänker man här?

Många, eller dom flesta är personer som sitter i 
lägenhet, utan egen trädgård, och detta är då en till-
flyktsplats, lugnt otrivsamt område. En del odlar, en 
del har stugan för just trädgårdsbiten. För min egen 
del så har min fru haft stuga på området sen det 
skapades, hon har skapat en egen trädgåds-oas, lagt 
ner tusentals timmar, och skapat en trädgård som 
skulle passa i vilken inredningsmagasin som helst. 
Det är nerlagt åtskilliga 10-tusen tals kronor på 
växter, det är fina byggnader, soldäck, pergola och 
massa annat … Har ni bara tänkt jämna detta med 
marken ???,, Eller vad är tanken .. Vi som medlem-

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53
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mar i föreningen har inte fått någon info om vad 
som kommer hända eller ske ...
För vår egen del, och massa andra är detta som sagt 
en plats man går till för att få lugn och ro, skapa i 
trädgården, bara njuta av stillheten … Varför kan 
inte området få vara intakt, utmed Lagan, få vara 
det stilla fina område det är ...
Söker som sagt svar på hur tankarna går om om-
rådet,,,,, På planöversikten vi sä, så såg det ju inte 
klokt ut, med höga höghus och byggnader, och sen 
stugor som ligger med bara någon meters avstånd 
... Vi hade planerat att lägga ytterligare pengar på 
ombyggnad och trädgård,,,, vågar vi göra detta?

Synpunktslämnare 10
Jag har kolonilott nr X på Åkrokens Koloniträd-
gårdsförening. Blev bestört när jag gick in på 
detaljerna och såg att kolonin halveras och min 
kolonilott försvinner. Har haft lotten i 29 år och lagt 
mycket tid och pengar på stuga och tomt. Är famil-
jens oas, särskilt i dessa Coronatider. Vad händer 
nu?? Vad ska vi förhålla oss till för tidsplan? Finns 
mitt min älskade kolonilott kvar om 5 år? 10 år? 
Nog måste det gå att planera in skola och bostäder 
och koloni på samma område.

Vi är en tillgång till Os udden stråket! Många går in 
på sin promenad och njuter av våra trädgårdar.
Varför har inte kommunen informerat föreningen 
om planerna!!! Vi känner oss totalt överkörda!

Synpunktslämnare 11
Vill lämna ytterligare synpunkter gällande kolo-
niområdet. Idag är det viktigare än någonsin att 
komma ut från stan hitta avstressande miljöer 
intressens-om främjar depression utmattning med 
mera. Talar efter egen erfarenhet då min koloni 
ger mig återhämtning stressreducering ointresse av 
trädgård. Var sjukskriven under några år av psykisk 
ohälsa o hade jag inte haft denna tillflykt hade jag 
troligen inte kommit tillbaka till min arbetsplats.

Ser min koloni som ett stort o kostsamt projekt som 
byggts upp under 20 års tid. Hur är det möjligt att 
en avveckling skulle ske.

Välkomna att komma till min oss o titta på det 
vackra utanför staden.

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53
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Synpunktslämnare 12
Vi är ägare till kolonilott X på Åkrokens Koloni-
trädgårdsförening, och har fått information om att 
den ingår i en översiktsplan som innebär att kolo-
niområdet kan halveras. Vi köpte vår lott i april i år 
och hade då kontakt med ordföranden i föreningen. 
Vi fick inte veta något om detta, och han var också 
ovetande om detta. Hade vi fått veta hade vi varit 
tveksamma till köpet. Men nu köpte vi och vi har 
haft ett underbart halvår i lotten. Vi har förutom 
köpet satsat mycket, både i tid och pengar och det 
har varit en tillflykt nu i dessa coronatider. Hela 
området är en oas för både gamla och unga och en 
härlig gemenskap och mångfald sätter sin prägel på 
Åkroken.

Det känns väldigt frustrerande att inte veta hur 
framtiden ser ut, och vad vi har förstått så har ingen 
kommunikation hållits med föreningen, vilket är 
mycket anmärkningsvärt.
Hur är det tänkt, ska halva området försvinna? 
Hur ska ni gå tillväga med oss som inte får ha våra 
stugor kvar? När kommer vi att få lämna? Ska vi 
fortsätta att satsa tid, arbete och pengar på lotten.

Detta förfarande känns inte demokratiskt!

Synpunktslämnare 13
Tycker inte att ni behöver ta bort halva koloniområ-
det vid byggandet av ny stadsdel.

Dra gränsen vid bäcken som finns mellan koloni-
området och det som idag är åker/skogsmark. Blir 
en bra och naturlig gräns, både koloni och bebyg-
gelse får plats.

Synpunktslämnare 14
Jag tycker att utbyggnad av Rörstorp station är fel 
och särskilt delen mot Lagan och att detta påverkar 
mycket dom som har sina kolonilott i Åkroken om-
råde. Man är medveten att stad måste byggas mer 
och att nya områden skapas men inte åt detta hållet.

Kommentar: 

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53
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Synpunktslämnare 15
Vi är ägare till en kolonilott på Åkrokens koloni-
trädgårdsförening, och genom information fått veta 
att den ingår i en översiktsplan som kan komma att 
halvera koloniområdet. Vilket vore väldigt olyckligt, 
och tråkigt. Vi köpte vår lott i maj månad i år. En 
investering som vår familj haft mycket glädje av. 
Vi har satsat både tid o pengar och det har varit en 
tillflykt nu i dessa coronatider. Det sas inget om en 
plan för detta område, då även styrelsen inget heller 
visste. Hade man vetat detta så kanske man varit 
tveksam till köp. Hela området är en oas för båda 
gamla och unga. Vi har fått många nya vänner, med 
olika nationaliteter, härlig gemenskap.

Det känns väldigt frustrerande att inte veta hur 
framtiden ser ut, och vad vi förstått så har det inte 
hållits någon kommunikation med föreningen, 
vilket är mycket anmärkningsvärt. Hur är det tänkt, 
ska halva området försvinna? Hur ska ni gå till väga 
för oss om inte får behålla sina stugor. När kommer 
vi att få lämna? Ska man fortsätta att satsa tid, arbe-
te och pengar på lotten. 
Låt oss få ha våra fina koloniträdgårdsförening kvar.

Synpunktslämnare 16
Vi önskar att koloni ska få stå kvar . Det är jättebra 
för oss som bor i lägenheten med en lite utrymme 
och kan inte ha mycket rörelsen. Vi brukar komma 
till koloni för att ha lite friskluft ,och njuta av sol 
och natur här på sommar.

Synpunktslämnare 17
Som medlem i Åkrokens kolonilottförening har 
jag flera synpunkter på ert översiktsplanering och 
arbetssätt hur ni hanterar det.

Vänligen se bifogad fil.

Vänder mig till kommunens tekniska kontor som 
medlem i Åkrokens koloniförening. veta att i stads-
planen som gjordes kanske redan förra året finns 
förändringar som kommer att påverka betydligt 
mig och min familj. Vi har flera synpunkter på ert 
beslut och ert sätt att hantera planerings processen.

1. Kommunens plan har funnits (med visa änd-
ringar) redan 2018 och under tiden har ni aldrig 

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53
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informerat någon i föreningen om det. Även nu 
har vi fått höra genom ryktena i samhället. Min 
fråga är: när har ni tänkt informera föreningen? Ni 
ansåg kanske att vi inte behöver veta något eller ni 
inte vill höra våra åsikter? Jag tror att enligt lagen 
är ni skyldiga att informera föreningen eftersom ert 
beslut har direkt påverkan på vår arrendering och 
detta långsiktigt.

2. Åkroken KF är mlljöcertlflerad för ca 15 år sedan 
och detta bland första 20 föreningar I hela riket. Det 
är vi väldigt stolta över i vår förening men undrar 
om kommunen vet om det överhuvudtaget. Eko-
logisk odling, solenergi och vatten från Lagan är 
våra huvudprincipen att driva föreningen. Många 
föreningar har varit hos oss på studiebesök och tagit 
delar av vår erfarenhet och arbetssätt.

3. Värnamo kommun vill gärna marknadsföra vår 
kommun som ekokommun och miljökommun men 
samtidigt bokstavligt bara köra över en fräsch, mil-
jöcertifierad och ordningsam förening med stabilt 
ekonomi på ett icke demokratisk sätt där andra 
partner betyder ingenting.

4. Min familj och jag är väldigt positiva för kommu-
nens utveckling och vill gärna bidra så gott vi kan 
och själva tycker att det behövs mycket mer bostad 
redan idag. Vi tycker också att detta måste ske på 
ett mer naturlig sätt där naturen möter urbanisering 
på ett mer naturligt sätt där dessa två gå i varandra 
på ett mjukt sätt. Vår koloniförening kan stå kvar 
och vara som en tampongzon mellan nya bostäder 
och Jonas Tern runda där många vi Värnamo bor 
motionerar.

5. Vi är i föreningen sedan 1999 och mina barn har 
vuxit på vår tomt. Jag har byggt min stuga utan el 
och använd bara handverktyg. Med andra ord har 
jag byggt min stuga bara med en handsåg och ham-
mare. Kanske låter lite konstig men min familj och 
jag är väldigt stolta över detta idag. Vist mina goda 
granar har alltid funnits till hjälp som vanligt. Alla 
kan förstå att det betyder väldigt mycket för oss.

6. Efter 21 år med ett lite förråd på 4 m2 nu i år 
2020 har vi byggt nytt förråd för ca 35-40 000 SEK. 
Hade vi vetat om era planer hade vi säkert inte gjort 
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det.

7. Min dotter bor i Malmö på Värnhem mitt i 
smeten och bland flera hundra lägenheter (mellan 
Zenitgatan och Nobelvägen) finns en liten koloni-
förening och ingen tycker att det fel. Jag vill gärna 
bjuda er till min kolonilott även under corona tiden 
då är det ganska säkert att umgås utomhus och visa 
för er hur fint är här och att visa flera lösnings möj-
ligheter för era framtida planer där vår Illa förening 
kan vara ett litet smycke för hela nya område.

Synpunktslämnare 18
Jag är medlem i Åkrokens Koloniområdes förening. 
Jag hörde att ni har planer att bygga ut Värnamo 
staden i framtiden och att det kommer att påverka 
oss. Vi har funnits över 30 år och är en fin förening. 
Vi är miljöcertifierade också sen många år tillbaka. 
Jag vädjar och ber att ni låter oss vara kvar eftersom 
vi passar jättebra ihop med det gröna miljön som 
tillhör staden. Jag vädjar och ber också att ni låter 
oss vara en helhet och inte dela på oss. Jag hoppas 
att ni tar hänsyn till oss och behåller oss som en del 
av staden. Vi samtliga vill fortsätta vara en del av 
staden i framtiden så snälla låt oss vara som det.

Tack på förhand.

Synpunktslämnare 19
Såsom delägare av en kolonilott på Åkrokens ko-
loniområde vill jag protestera mot att kommunen 
planerar att ta bort ca 70% av området. Detta utan 
att vi som har våra lotter på området har fått infor-
mation om vad som är på gång.

Synpunktslämnare 20
Tycker det är bra att fördjupade översiktsplanen tar 
hänsyn till jordbruksmark och stadens påverkan på 
jordbrukets verksamhet, vilket är klokt.

Diskussionerna om att omvandla vissa industriom-
råden inne i staden till bostadskvarter är ett mycket 
positivt initiativ som bör prioriteras då det kan ge 
dubbelt positiva effekter, fler centrala bostäder vil-
ket efterfrågas och samtidigt minska mängden tung 
trafik inne i centralorten. En blandad bebyggelse 
med mindre störande verksamheter blandat med 
bostäder borde kunna skapa en ny och bra mix.

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53

Kommentar:
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Dock finns det fortfarande mer att göra för att 
tydligt peka ut att Värnamo kan växa med minimal 
påverkan på jordbruksmarken och dess brukan-
de. Tex: Vid all byggnation mot jordbruksmark 
eller företag med djurhållning skall motsvarande 
åtgärder göras som på s 138, ”Vid bebyggelse nära 
jordbruksmark ska ett skyddsavstånd på 200 meter 
beaktas”. Detta för att undvika framtida konflikter 
mellan intresseområden. Påverkan på brukandet av 
marken som uppstår med ny infrastruktur måste 
komma med tidigare i processerna, tex dagvatten-
ledningar, dammar, vägar osv skall inte dras över 
jordbruksmark och skapa svårbrukade områden 
(vilka senare klassas som mindre område och kan 
bebyggas).

Trafiksituationen måste planeras utifrån de behov 
som finns i området, hur kombinerar man tunga, 
långa och breda och fordon med de vägar, cy-
kelstråk osv som kommer skapas inom områden 
där staden växer. Detta är säkerligen en fråga för 
detaljplaneringen men den bör få högre prioritet 
redan från början.

Det finns ett högt värde i att brukandet av jordbruk-
smarken är riktigt lokal då det minimerar behovet 
av transporter av produkter inom företagen, det 
finns större möjligheter att sköta även mindre 
skiften, lättare att kunna ha betande djur för att 
upprätthålla hävden i de naturliga betesmarker som 
finns, samt att det ökar chanserna på ett engagerat 
brukande där man vill göra något som ser bra ut för 
området, de tätortsnära områdena är det som både 
vi som bor i staden och förbipasserande ser först. 
Ett engagerat och lokalt förankrat brukande ökar 
också möjligheterna till att skapa förståelse för vart 
det vi äter kommer ifrån för dem som bor i staden. 
Här finns stora möjligheter till ett ökat samarbete 
mellan tex skola och lantbruk.

Kommentar till sid 82. Skrivningen gällande jord-
bruken är diffus:

”Inom planområdet finns två mellanstora gårdar 
i Mossle utmed vägen till Åminne. I Nederby och 
i Hjälshammar finns två större verksamheter med 
köttdjur vars verksamheter har stor betydelse för 
det öppna landskapet och därav ska beaktas i pla-

SBF instämmer i synpunkten. I den kommunö-
vergripande översiktsplanen har kommunen tagit 
ställning för att vid planering och exploatering av 
jordbruksmark ska fragmentering undvikas i syfte 
att jordbruksmarken ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra rationellt jordbruk.  Även 
synpunkten att en skyddszon om 200 meter ska 
beaktas mellan jordbruksmark och ny bostadsbe-
byggelse överensstämmer med planförslaget. Zonen 
är hämtad från den värdering som genomförts av 
jordbruksmark i Värnamo stads omland och i sin 
tur från Värnamo kommuns lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön.

SBF instämmer i synpunkten kring betydelsen av 
att planera för en attraktiv och trygg trafiksitua-
tion. I kommunens övergripande översiktsplan och 
specifikt för planeringsstrategin för ett balanserat 
trafiksystem vars huvudsakliga mål är att gång- 
och cykel samt kollektivtrafik ska ta större andel av 
stadens trafikrörelser i framtiden föreligger en rad 
ställningstaganden i detta syfte. 

Staden har under en lång tid planerats utifrån att 
tung trafik inte ska föras in i tätorten. Värnamo 
stads olika kringleder, Gröndalsleden, Ljusseve-
kaleden och omläggningen av väg 27 är del av 
resultatet. I FÖP- förslaget är förslaget att verk-
samheter som genererar tung trafik och farligt 
godstransporter långsiktigt ska utlokaliseras till 
verksamhetsområden i mer logistiskt fördelaktiga 
platser.  

SBF överensstämmer och noterar synpunkten kring 
jordbruksmarkens värde i stadens absoluta närhet. 
SBF vill påpeka att det finns en värdemässig kon-
flikt mellan det allmänna intresset för en hållbar 
stadsutveckling och jordbruksmark i dessa lägen 
och tror samtidigt att detta i många fall kan fören-
as. 

Skrivningen på sida 82 korrigeras i enlighet med 
synpunkt angående antalet verksamheter.
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neringen.” I området mellan Mossle och Åminne 
är det för tillfället tre verksamheter varav två kan 
räknas som medelstora med köttdjur samt en med 
enbart växtodling. Förtydliga så att alla företagen 
beaktas.

Gällande förslaget att växa söder om Rv27 mot 
Åminne/Helmershus samt Sörjsöområdet finns alla 
möjligheter att skapa den bebyggelse som efterfrå-
gas utan att jordbruksmark tas i anspråk men ändå 
ge vackra sjönära bostadsområden samtidigt som 
de har närhet till skogen.

Område 18 Helmershus
Området har tydliga naturliga avgränsningar 
mellan skogs och jordbruksmark vilket enkelt kan 
nyttjas för att enbart utveckla området på skogs-
mark. Man kan då skapa en varierande bebyggelse 
med höga naturvärden och utsikt samt närhet över 
Vidöstem utan att häva strandskyddet förutom för 
eventuella gemensamma ytor för badplats, hamn 
osv, som lämpligen kan läggas på tomten för det 
gamla tegelbruket. Området närmast Vidöstern 
från Osudden ut till Åminne skulle kunna skapa ett 
rekreationsområde i jämförelse med Laganstråket 
mellan Apladalen och Osudden genom att kom-
plettera med sträckor av promenadstråk och låta 
betande djur hålla marken öppen. Om byggnation 
placeras utanför strandskyddat område bör det då 
inte heller uppstå problem med djur i närhet till 
bostäder.

Område 19 Sörsjö.
Utvecklingsstråket som planeras gå i öster på områ-
det och ansluta mot området vid sjukhuset kommer 
ha svårt att förenas med skrivningen på sid 138 
gällande 200m avstånd till jordbruksmark;
”Vid exploatering inom området finns en undan-
trängningsrisk av dagens jordbruksverksamhet
öster om området och ett minskat brukningsvärde 
av jordbruksmarken. Vid bebyggelse nära jordbruk-
smark ska ett skyddsavstånd på 200 meter beaktas. 
Bebyggelse som förläggs närmre än 200 meter 
riskerar att påverka jordbruksmarkens produktions-
värde

Angränsande till området finns i öster de två med-
elstora jordbruk med köttdjur som omnämns på s 

SBF instämmer i synpunkten kring att utbyggnad 
i dessa lägen går att förena med jordbruksmarken 
och menar vidare att planförslaget tar detta i beak-
tande. Vidare menar SBF att pågående planer och 
FÖP-förslaget med något mindre avsteg är fören-
ligt med synpunkterna som anges för område 18.

Utvecklingsstråket som redogörs för i område 19 
kommer att utgå från planförslaget. Den söder-
gående utvecklingsstråket kommer avslutas inom 
tätortavgränsningen och norr om väg 27. Det är 
SBF bedömning att FÖP-planförslaget i tillräcklig 
omfattning under planperioden, 2035, ombesörjer 
möjliga utvecklingsprojekt för att skapa förutsätt-
ningar för önskad tillväxt. Planförslaget kommer 
kompletteras med ett sekundärt utbyggnadsstråk i 
område 18 som fångar upp bland annat nu pågåen-
de utveckling utmed Vidösterns södra strand. 
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82. Att splittra detta område tar även bort storleken 
på det naturområde som planeras att finnas mellan 
västra och östra korridoren på området. Det skulle 
ge ett bättre stort sammanhängande naturområde 
att enbart göra den västra korridoren och spara 
området mellan denna och ”åminnevägen” som ett 
sammanhängande natur och jordbruksområde. Det 
skulle även skapa en naturlig ringled för trafik från 
Värnamo västra infart ned mot ”Helmershusområ-
det”

Att skapa den östra korridoren skulle även starkt 
begränsa möjligheterna till en fortsatt verksamhet 
på de gårdar som idag är aktiva. En breddad grön-
korridor mellan Mossleplatån och en korridor i 
väster skulle kunna ge ett stort sammanhängande 
skogsområde för rekreation med bra kopplingar 
från både söder norr och väster i området.

Att livsmedelsproduktionen är inne i en tid av stora 
förändringar är klart och med de diskussioner om 
minskad köttkonsumtion som förs kan det te sig 
konstigt att propagera för bevarandet av möjlig-
heten till djuruppfödning på de platser i stadens 
närhet där det fortfarande sker. Men om man ser 
det till att vi skall bruka de marker som enbart kan 
hävdas med betande djur så bör vi även ha gårdslo-
kaliseringen nära de marker som skall skötas. Be-
tande djur i stadens naturområden är idag mycket 
uppskattat av de flesta som man tar upp denna fråga 
med.

Att även bevara åkermarken för framtida odling 
vare sig det gäller som foder till djur, odling av 
andra livsmedelsgrödor eller energi borde vara av 
högsta prioritet, och i detta ingår inte enbart att 
bevara marken utan även förutsättningarna till ett 
lokalt brukande och ett effektivt brukande av mar-
ken.

Ett lokalt brukande är även som tidigare nämnts ett 
sätt att försöka få stadens invånare att förstå vart 
maten kommer ifrån och vad det innebär att produ-
cera den, vilket är en viktig del i förståelsen för hur 
man skall kunna konsumera på ett hållbart sätt.

SBF instämmer i synpunkterna kring betydelsen av 
öppna landskap och bevarandet av åkermark. De 
orsakar inga ytterliga revideringar av planförsla-
get.   
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Synpunktslämnare 21
Planen ter sig överlag otidsenlig då övergripande 
planering utgår på att förtäta stadens bebyggelse-
med att bebygga befintliga gröna ”noder”, att några 
få strategiskt viktiga platser tillkommer förminskar 
drastiskt tillgängligheten av naturområden och par-
ker för boende, vilket är det globala fokuset i nutid. 

Att förvalta befintliga grönområden är självklart.
Att omvandla natur- och jordbruksmark i före-
slagen ny stadsdel nr 10 Väster och anta att med-
borgare efterfrågar boende längs trafikled är lika 
omdömeslöst som pågående planområde vid rv 27 
jämte sjukhusområdet, medborgare söker generellt 
boende längs vattenstråk och sjöar varför motsva-
rande natur- och jordbruksområde mellan Mossle 
och sjön Vidöstern och längs Lagan är det som 
erfordras.

Det är ytterst naivt att fortsättningsvis anta att till-
kommande medborgare som flyttar in är cyklande 
miljöpartister o dyl vilket den redan utförda för-
tätningen i staden visar på där boende ianspråktar 
hela gator till parkering av bilfordon. Att dagens 
hushåll ofta har mer än ett fordon tillspetsar saken 
ytterligare.

Att bebygga befintliga parkeringsytor, såsom ”stads-
husets” med fastigheter resulterar i att fler trafikga-
tor omvandlas t ill dessa oavsedda parkeringar med 
begynnande trafikkaos, vilket oundvikligen ändå 
uppstår nu med stängningen av livsnerven Viaduk-
ten och synnerligen reaktiv omläggning av trafik.
Förtätningen har redan skapat många skuggområ-
den i staden dit so ljuset knappt når, vinddragen har 
heller inte beaktats i tvådimensionella planer och 
kan befaras bli resultatet i planeringen som saknar 
allt för många aspekter.

• Värnamo stad skall expandera inte förtätas.
• Värnamo stad skall anta en grön karaktär.

Kommentar:

SBF instämmer inte i synpunkten att förtätning 
skulle vara en otidsenlig stadsplaneringsprincip 
och menar att det är enskilt den princip som bäst 
svarar upp till en hållbar utveckling. Samtidigt bör 
god kännedom kring förtätningens baksidor ge-
nomsyra planförslaget och avvägningar göras för 
att en allt för aggressiv förtätning inte ska ske. Till 
planförslaget har därav ett underlag tagits fram, 
Rätt tätt för Värnamo, där principen analyseras 
utifrån Värnamo stads förutsättningar i syfte att 
vägleda kring frågan. Planförslaget kompletteras 
med en tydligare koppling till detta underliggande 
dokument. SBF överensstämmer i synpunktslämna-
rens syn på att Värnamo stad ska ha en grön karak-
tär och men menar samtidigt inte att det i sig är en 
motsägelse till förtätning. Till exempel menar man 
att man genom förtätning undviker att ta värdefull 
naturmiljö och jordbruksmark i stadens omland i 
anspråk. 

Den nya stadsdelen som föreslås tillkomma kring 
Malmövägen kommer i granskningshandlingen att 
begränsas vilket kommer innebära att mindre andel 
jordbruksmark kommer att tas i anspråk. SBF tror 
att stadsdelen ur flera perspektiv skulle kunna bli 
attraktiv bland annat närheten till stadskärnan och 
Lagan och grönstråket utefter denna. Stadsdelen är 
även tänkt att innehålla fler funktioner än bostäder 
och då kommer de logistiskt fördelaktiga läget vara 
en avgöra faktor. SBF är medveten om att buller-
problematik föreligger i området och tror samtidigt 
att detta kan hanteras med olika tekniska åtgärder 
och bebyggelse.

SBF överensstämmer i synpunkten att bilen även 
i framtiden kommer spela en viktig roll i hur vi 
transporterar oss i kommunen. Dock tror SBF att 
det föreligger en stor potential och vinst i att få fler 
stadsbor att i större utsträckning göra sina korta 
resor inom staden med cykel eller kollektivt. SBF 
menar och tror att fler kommer inse de ekonomiska 
och hälsomässiga fördelarna av en omställning i 
takt med att alternativet blir mer attraktivt. 
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Synpunktslämnare 22
Synpunkter på samrådsförslaget till ny fördjupad 
översiktsplan för Värnamo stad.

Gällande utvecklingsområde: 17. Värnanäs

I samrådsförslaget stämmer inte utvecklingskar-
tan och texten över Furulund. Området Furulund 
är markerat som blivande verksamhetsområde på 
utvecklingskartan. En synpunkt är att marken kring 
Furulund och kulturlandskapet runtom bör förbli 
oexploaterat.

I samrådsförslaget står: ”Eventuella exploateringar 
av det återstående kulturlandskapet runt bebyggels-
en Furulund bör undvikas”.

En av anledningarna är att undergången under E4 
(vid Smultronvägen) som används av värnamobor-
nas invånare för att nå området kring Furulund i 
rekreativa syften. Området bör bevaras som en grön 
oas.

En annan anledning är att området består av natur-
mark, skog och större andel jordbruksmark vilket 
bidrar till att bevara biologisk mångfald och bör 
därför förbli oexploaterad.

Ytterligare en anledning är att bevara det äldre kul-
turlandskapet.

Synpunktslämnare 23
Dille inte oss vi är en stor familj och vi vill stora till 
samma. I behov inte att byggnader över hela landet 
och vi vill har skogen omkring sig. Mest av oss bor i 
lägenhet och bara där vi kan bler helv.

Kommentar: 

SBF noterar och planförslagets utvecklingsförslag 
för område 17 kommer att justeras enligt synpunk-
terna. Marken kring Furulund kommer föreslås att 
bevaras oexploaterat på grund av höga värden för 
rekreation, biologisk mångfald och kulturmiljö i 
form av öppet kulturlandskap. 

Kommentar:

Inkomna synpunkter kommer resultera i att plan-
förslaget kompletteras med en bättre och mer tydlig 
beskrivning av koloniområdet och vad det har för 
funktion och betydelse idag. Förslaget kommer 
även revideras på så sätt att planförslaget kommer 
ta hänsyn till och beakta koloniområdet som en del 
i stadens nya stadsdel. 

För en mer utvecklad kommentar se SBF svar till 
Åkrokens koloniträdgårdsförening, s. 53
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 230 Dnr: KS.2022.290 
 
Policy för visselblåsning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
att anta policy för visselblåsning i Värnamo kommun. 
    
 
Ärendebeskrivning 
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållande, den så 
kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom all 
privat och offentlig verksamhet. Från den 17 juli 2022 ska funktionen finnas tillgänglig 
för vår kommun. 
 
Värnamo kommuns strävan är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka eventuella 
missförhållanden inom organisationen. Anställdas och övriga intressenters 
engagemang är en viktig del i detta arbete. Möjligheten att visselblåsa avses bidra till 
ett klimat där rapportering av missförhållanden är en naturlig och självklar del av 
verksamhetens kultur. 
 
Syftet med denna policy är att organisationens anställda och övriga intressenter ska 
känna sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser 
utan rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Syftet med policyn är 
också att säkerställa att rapporterna hanteras enligt bestämda rutiner så att 
visselblåsaren vet att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt. 
 
För den praktiska hanteringen finns en rutin upprättad som beslutas av 
kommundirektören.  
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 30 maj 2022 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta policy för visselblåsning i Värnamo kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-30   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.290
  

  

 

 1 (1) 
 

Policy för visselblåsning 

Ärendebeskrivning 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållande, 
den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den 
gäller inom all privat och offentlig verksamhet. Från den 17 juli 2022 ska 
funktionen finnas tillgänglig för vår kommun. 
 
Värnamo kommuns strävan är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka 
eventuella missförhållanden inom organisationen. Anställdas och övriga 
intressenters engagemang är en viktig del i detta arbete. Möjligheten att 
visselblåsa avses bidra till ett klimat där rapportering av missförhållanden är en 
naturlig och självklar del av verksamhetens kultur. 
 
Syftet med denna policy är att organisationens anställda och övriga intressenter 
ska känna sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga 
händelser utan rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Syftet 
med policyn är också att säkerställa att rapporterna hanteras enligt bestämda 
rutiner så att visselblåsaren vet att rapporterna tas på allvar och hanteras 
konfidentiellt. 
 
För den praktiska hanteringen finns en rutin upprättad som beslutas av 
kommundirektören. Rutinen bifogas ärendet.  
 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta policy för visselblåsning i Värnamo kommun 

Ulf Svensson  
Kommundirektör  
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Policy för visselblåsning  
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   Policy för visselblåsning 

Antagen av kommunfullmäktige 22-xx-xx. Gäller från 22-xx-xx. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av: Xxxxx 
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott 
Dokumentansvarig: Trygghets- och säkerhetssamordnare, 
Kommunledningsförvaltningen 

  

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 visselblåsning 

Antagen av kommunfullmäktige 22-xx-xx. Gäller från 22-xx-xx. 
 

 

Inledning  
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållande, den 
så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom 
all privat och offentlig verksamhet.  
 
Värnamo kommuns strävan är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka 
eventuella missförhållanden inom organisationen. Anställdas och övriga 
intressenters engagemang är en viktig del i detta arbete. Möjligheten att visselblåsa 
avses bidra till ett klimat där rapportering av missförhållanden är en naturlig och 
självklar del av verksamhetens kultur. 
 

Syfte 
Syftet med denna policy är att organisationens anställda och övriga intressenter ska 
känna sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser 
utan rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Syftet med policyn är 
också att säkerställa att rapporterna hanteras enligt bestämda rutiner så att 
visselblåsaren vet att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt. 
 
Vem omfattas av policyn? 
Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information 
om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier 
hos verksamheten: 
a) arbetstagare, 
b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, 
c) personer som söker eller utför volontärarbete, 
d) personer som söker eller fullgör praktik, 
e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under 
verksamhetens kontroll och ledning, 
f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag, 
g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens 
förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, 
h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i 
aktiebolaget, eller 
i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av 
eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten. 
 
Skydd vid visselblåsning 
Skydd i form av ansvarsfrihet 
En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt om 
det fanns skälig anledning att anta att rapportering var nödvändig för att avslöja 
missförhållandet. Att visselblåsaren inte får hållas ansvarig innebär ett skydd mot 
rättsligt ansvar, till exempel får inte personen dömas till fängelse eller åläggas 
ersättningsskyldighet. 
 
Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier 
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   Policy för visselblåsning 

Antagen av kommunfullmäktige 22-xx-xx. Gäller från 22-xx-xx. 
 

 
 

Ingen i verksamheten får hindra eller försöka hindra rapportering. Personer är alltså 
skyddade mot hot om bestraffning vid rapportering och ingen hos verksamheten får 
heller försvåra rapportering, till exempel genom att inte lämna information om hur 
rapportering sker.  
 
Ingen hos verksamheten får heller vidta repressalier på grund av att rapportering 
skett. En repressalie är en direkt eller indirekt åtgärd som vidtas eller inte vidtas och 
som ger upphov eller kan ge upphov till skada eller men för den rapporterande 
personen. Som exempel kan en repressalie vara avstängning, permittering, 
uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning, trakasserier eller 
diskriminering. 
 
Skyddad personkrets 
Skyddet gäller för: 
a) en rapporterande person (enligt avsnitt 3 ovan), 
b) någon hos verksamheten som bistår den rapporterande personen vid 
rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud, 
c) någon hos verksamheten som har koppling till den rapporterande personen, 
såsom en anhörig eller kollega, och 
d) en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på 
annat sätt har koppling till. 

 
Vad ska rapporteras? 
Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera om ett missförhållande som 
man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett 
allmänintresse av att det kommer fram. Antingen att något felaktigt gjorts eller att 
något inte gjorts, men som skulle ha gjorts.  
 
Det behövs inte bevis för att en rapport är sann utan det räcker med att rapportören 
är i god tro kring sina farhågor. Det är dock inte tillåtet att ljuga eller medvetet 
lämna falsk information i en rapport. 
 
Information som enbart rör ens personliga arbetssituation såsom missnöje gällande 
lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall. 
 
Hur sker rapporteringen? 
En extern mottagarfunktion hanterar Värnamo kommuns rapporteringssystem för 
att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. En särskilt 
upprättad rutin tydliggör roller och ansvar vid mottagande av rapportering samt 
beskriver hur rapporter om visselblåsning hanteras. 
 
Extern rapportering 
Skyddet som finns beskrivet enligt ovan gäller även när rapportering sker externt 
till en myndighet. De myndigheter som regeringen utsett har egna externa 
rapporteringskanaler och förfaranden för att ta emot, följa upp och lämna  
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   Policy för visselblåsning 

Antagen av kommunfullmäktige 22-xx-xx. Gäller från 22-xx-xx. 
 

 
återkoppling på rapporter inom vardera myndighets ansvarsområde. Sådan extern 
rapportering ansvarar de specifika utsedda myndigheterna för, och Värnamo 
kommun har ingen koppling till sådana rapporteringskanaler. Mer information om 
vad extern rapportering innebär och vilken myndighet man ska vända sig till inom 
Sverige finns i Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden. En rapport kan även lämnas till EU:s institutioner, organ eller 
byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om tillvägagångssättet finns 
hos respektive myndighet och EU-organ. 
 
Meddelarfrihet och anskaffarfrihet 
Den här policyn eller vår interna rapporteringskanal inskränker inte tryck- och 
yttrandefriheten.  
 
Meddelarfriheten följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 
och innebär rätt att lämna uppgifter till massmedia för publicering.  
 
Anskaffarfriheten innebär att var och en har rätt att anskaffa uppgifter avsedda för 
publicering i massmedier som omfattas av grundlagarna. 
 

Dokumentansvarig 
Kommunfullmäktige.  

Ansvarig tjänsteman är trygghets- och säkerhetssamordnare 

 

Uppföljning 
Uppföljning sker minst en gång per mandatperiod.  

 

Revidering 
Revidering senast 2026-12-31 
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Rutin för visselblåsning  
  
Följande rutin beskriver hur rapportering om visselblåsning hanteras i Värnamo kommun. Som grund 
till denna rutin gäller Policy för visselblåsning. 
 
 

1. Bakgrund och syfte 
Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd mot repressalier och ansvarsfrihet 
för åsidosättande av tystnadsplikt.  
 
Syftet med rutinen är att beskriva hur ärenden om visselblåsning rapporteras, utreds och följs upp.  

 

2. Roller och ansvar 
Kommundirektören har det övergripande ansvaret över kommunens visselblåsningsfunktion. 
  
Kommunen har anlitat ett externt företag, Qnister, som tar emot och bedömer ärendet samt står till 
förfogande för de ärende som kräver en extern utredning.  

Kommunens visselblåsarkommitté består av kommunjuristen, enhetschefen för trygghet och 
säkerhetsenheten och förhandlingschefen. Kommittén bistår Qnister med information, beslutar om 
ärendets vidare hantering samt ansvarar för viss utredning. Kommittén träffas varannan månad samt 
vid behov.  

 
3. Att lämna information  

Det externa företaget Qnister tar emot anmälningar om misstänkta oegentligheter. Information kan 
lämnas genom ett webbformulär, genom telefon eller vid ett personligt möte.  
 
Qnister bekräftar inom sju dagar att de har tagit emot informationen.  

Den som lämnar information har möjlighet att göra det anonymt och utan att uppge kontaktuppgifter.  

 

4. Hantering av informationen 
Anmälan genom webbformulär 
Genom att använda webbformuläret kan information lämnas anonymt. Även vidare kommunikation 
kan ske anonymt. Alla meddelanden krypteras. För att säkerställa anonymiteten sparas inga IP-
adresser. 
 
Allmän handling och sekretess 
En inkommen anmälan om misstänkta oegentligheter kan anses vara en allmän handling. Det innebär 
att denna kan komma att lämnas ut vid begäran.  
 
Vid prövning av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar sker en sekretessprövning i varje 
enskilt fall. Detta kan innebära att hela eller delar av materialet inte lämnas ut. 

 
5. Bedömning av informationen 

Qnister analyserar den inkomna informationen och bedömer om ärendet utgör ett visselblåsarärende. 
Vid behov efterfrågas ytterligare information av informationslämnaren.  
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Om ärendet utgör ett visselblåsarärende anmäler Qnister detta till kommunens visselblåsarkommitté 
för vidare hantering.  

 

6. Beslut om utredning  
Visselblåsarkommittén beslutar om visselblåsarärendet ska utredas vidare. Kommittén beslutar vem 
som ska utreda ärendet. Ärendet kan utredas av visselblåsarkommittén, Qnister eller annan utredare.  
 

7. Formen för utredningen 
Utredningen ska utmärkas av en opartisk och rättvis utredningsprocess. Utredningen ska baseras på 
faktiska omständigheter.  
 
Vid behov kan ytterligare information efterfrågas av informationslämnaren 

Om informationen rör någon person i visselblåsarkommittén deltar denne inte i utredningsarbetet. 

Vid misstanke mot enskild medarbetare eller förtroendevald ska denne ges möjlighet att sakligt 
bemöta informationen. 

Särskilt om utredning av medarbetare 
Medarbetaren informeras om rätten att ha med facklig företrädare vid alla möten som berör 
utredningen.  
 
Ansvarig chef informerar berörd facklig organisation om pågående utredning. Vid behov informeras 
berörd arbetsgrupp om pågående utredning.  

Ansvarig chef har tät kontakt med medarbetaren under utredningstiden. Medarbetaren erbjuds vid 
behov stöd.  

Avstängning av medarbetare 
Om medarbetaren behöver stängas av från arbetet under utredningstiden ska förhandlingschefen 
kontaktas. Överläggning ska genomföras med berörd facklig organisation.  
 

8. Åtgärder 
Efter avslutad utredning kan eventuella åtgärder behöva vidtas. Aktuella åtgärder kan vara 
arbetsrättsliga åtgärder, polisanmälan, förändrade styrdokument, förändrade rutiner eller förändrad 
verksamhetsstyrning.  
 

9. Återkoppling 
Den rapporterande personen får i skälig utsträckning återkoppling om utredningen och eventuella 
åtgärder som vidtagits i anledning av utredningen. Återkoppling sker inom tre månader från 
bekräftelsen. 
 

10. Uppföljning 
Löpande rapportering sker direkt till kommundirektören. Rapportering av övergripande statistik sker till 
kommunstyrelsen, kommunens ledningsgrupp samt central samverkansgrupp två gånger per år.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2022-06-21  
 

 

Plats och tid: Kommunfullmäktigesalen, kl. 09:30 
Beslutande:  Mikael Karlsson (C) 

Gottlieb Granberg (M) 
Azra Muranovic (S) 
Susanne Andersson (S) 
Inger Axelsson (C) 
Jan Cherek (SD) 
Gabrielle Davidsson (C) 
Håkan Johansson (KD)  
Bengt Lundström (SD) 
Anette Myrvold (S) 
Anders Jansson (S) ersättare för Jörgen Skärin (MP)  
Agnes Johansson (M)  
Tobias Pettersson (M) 
Bo Svedberg (S) 
Runar Eldebo (L) 
 
 
  
 

Övriga närvarande: Camilla Rinaldo Miller (KD), ordförande i kommunfullmäktige   
Ulf Svensson, kommundirektör 
Heidi Ragnar, kanslichef 
Elin Alteborg, kommunsekreterare 
Hanna Andersson, kanslisekreterare  
Johanna Svensson, ekonomichef 

Utses att justera: Azra Muranovic (S) 

Justeringens plats och tid: Direktjustering 21 juni 2022  
 

Sekreterare:  
Elin Alteborg 
 

Paragrafer:   235 

Ordförande:  
Mikael Karlsson 

 

Justerare:  
Azra Muranovic 

 

                ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Nämnd/utskott: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 Paragrafer:   235 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-06-21 
 

Datum för anslags 
nedtagande:   

2022-07-12 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Kommunkansliet, Stadshuset Värnamo 

Underskrift:  
Elin Alteborg 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-21   

Justerare  

§ 235 Dnr: KS.2022.319 
 
Förvärv av Helmershus 5:16 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna upprättat köpekontrakt med Värnamo 

Missionskyrka avseende Värnamo kommuns förvärv av 
fastigheten Helmershus 5:16  

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och enhetschef för mark, 
exploatering och hållbar utveckling att slutföra köpet genom 
undertecknande av köpebrev. 

 
Paragrafen är omedelbart justerad.  
    

                       Ärendebeskrivning 
Fastigheten Helmershus 5:16 omfattande 32 ha har varit ute till 
försäljning genom mäklarfirman Skogsmark. Säljare är Värnamo 
Missionskyrka. 

 
Fastigheten Helmershus 5:16 är ur en strategisk synpunkt viktig för 
Värnamo kommun av flera anledningar, 
- den angränsar direkt till två av kommunens pågående 
exploateringsprojekt i Helmershus.  
- det södra skiftet av Helmershus 5:16 vilket består av ren skogsmark är 
av stort intresse för framtida exploatering. 
- eftersom säljarna utgör en juridisk person kan Värnamo kommun 
genom ett förvärv öka sitt totala markinnehav utan att det krävs 
förvärvstillstånd och ett köp medför ett nettotillskott till markreserven. 
 
Ärendet togs upp på kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022, 
§ 207 som informationsärende och en enig kommunstyrelsen gav 
klartecken till mark och exploateringsenheten att försöka förvärva 
fastigheten. Anbudstiden gick ut den 2 juni 2022 och därefter följde ett 
efterföljande auktionsförfarande. Värnamo kommun vann budgivningen 
som stannade på en köpeskilling av 9 600 000 kronor. Köpekontraktet 
innebär att en handpenning om 10 % av den totala köpeskillingen 
erläggs vid kontraktets tecknande och resterande del vid tillträdesdagen. 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen                   
att föreslå kommunfullmäktige besluta                                                   
att godkänna upprättat köpekontrakt med Värnamo Missionskyrka 
avseende Värnamo kommuns förvärv av fastigheten Helmershus 5:16  
att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande och enhetschef för mark, 
exploatering och hållbar utveckling att slutföra köpet genom 
undertecknande av köpebrev. 

  
                        Beslut skickas till: Kommunfullmäktige 
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Azra Muranovic Kommunstyrelseordförande: Mikael Karlsson
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: AZRA MURANOVIC MUJAGIC
Date: 2022-06-21 14:44:10
BankID refno:  b8efe0b7-b4a1-49e0-8822-72c035a6c2cf
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-06-13   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.319
  

  

 

 1 (2) 
 

Förvärv av Helmershus 5:16 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Helmershus 5:16 omfattande 32 ha har varit ute till 
försäljning genom mäklarfirman Skogsmark.  
Säljare är Värnamo Missionskyrka. 

 

 

 

Fastigheten Helmershus 5:16 är ur en strategisk synpunkt viktig 
för Värnamo kommun av flera olika anledningar, dels: 

- angränsar den direkt till två av kommunens pågående 
exploateringsprojekt i Helmershus.  

- det södra skiftet av Helmershus 5:16 vilket består av ren 
skogsmark är av stort intresse för framtida exploatering. 

- eftersom säljarna utgör en juridisk person kan Värnamo 
kommun genom ett förvärv öka sitt totala markinnehav utan att 
det krävs förvärvstillstånd och ett köp medför ett nettotillskott 
till markreserven 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-06-13   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.319
  

  

 

 2 (2) 
 

Ärendet var uppe på KS den 17 maj 2022 § 207 som 
informationsärendet och ett enigt KS gav klartecken till mark 
och exploateringsenheten att försöka förvärva fastigheten. 

Anbudstiden gick ut den 2 juni 2022 och därefter följde ett 
efterföljande auktionsförfarande. 

Värnamo kommun vann till slut budgivningen som stannade på 
en köpeskilling av 9 600 000 kronor.  
Köpekontraktet innebär att en handpenning om 10 % av den 
totala köpeskillingen erläggs vid kontraktets tecknande och 
resterande del vid tillträdesdagen. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Värnamo 
Missionskyrka avseende Värnamo kommuns förvärv av 
fastigheten Helmershus 5:16  

att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande och enhetschef för 
mark, exploatering och hållbar utveckling att slutföra köpet 
genom undertecknande av köpebrev. 

 

Bilaga 1: Upprättat köpekontrakt 

 

 

 

 

Jan Lindeberg Ulf Svensson 
Enhetschef Kommundirektör 
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Motion: Vindskydd/värmestuga 
Det finns en stor aktivitet året runt på nedlagda banvallen i Hånger. 
Sommartiden består aktivitet av cykel, rullskidor, löpning. 
Vintertid är ytan välbesökt av skidåkare där man ofta ser besökare som åkt hela 
vägen från Kronoberg. 
Vad som saknas är en plats att söka skydd, vila och värma sig om vädret snabbt 
ändrar karaktär. Bänkar och grillstad där även familjer kan ha det som mötesplats.  
 
Då Värnamo Kommun har tagit beslut om HUV och står sig positiva till aktiv fritid 
anser vi att uppsättande av ett vindskydd/värmestuga höjer kvalitén av denna 
spontana fritidsaktivitet. 
 
Mervärdet av vindskydd/värmestuga är mångfalt högre än kostnad för inköp av 
densamma. Kostnad beräknas till 80-150tkr 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna.  

- att TU tar fram kostnad av inköp och uppsättande av värmestuga på gamla 
järnvägsområdet.  
 
- att finansiera detta ur TU budget. 
 
- att försöka få till ett uppförande av detsamma innan vintersäsongen 2023. 
 
 

 
Värnamo den 20/5 2022 

 
Sverigedemokraterna genom 

 
Jan Cherek  Bengt Lundström 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Äventyrsbad till Värnamo

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Rosenlundsbadet i Jönköping försvinner och kommer inte längre att vara ett äventyrsbad! 
Världens chans för Värnamo att ytterligare sätta staden på kartan. 
Hade varit fantastiskt att få ha ett riktigt äventyrsbad på så nära håll. Vi har ju trots allt en vision om att bli en
växande kommun. 
Och samtidigt få en större attraktion än Jönköping, just för barnfamiljer. 
Våga satsa!

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

Förnamn

Simon
Efternamn

Holmgren
E-post

Simon.holmgren@hotmail.com

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

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

 
Postnummer Postort

 
  

2022-03-03
 
 

 
    
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
kommun.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.

 
  

2022-03-03
 
 

 
    
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
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  2022-06-22  

Justerare  

§    
 
Meddelanden 

 
1. Medborgarinitiativ – Cykel/mopedväg mellan Bredaryd och 

Värnamo Dnr 2022.276 har skickats till tekniska utskottet för 
handläggning.  
 

2. Beslut från omsorgsnämnden 18 maj 2022, § 65 gällande 
redovisning av ej verkställda beslut – kvartal 4, 2021. 

 
3. Beslut från omsorgsnämnden 18 maj 2022, § 66 gällande 

redovisning av ej verkställda beslut – kvartal 1, 2022. 
 

4. Årsredovisning för Stiftelsen Åminne Bruk 2021 med 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Beslut expedieras till: 

651



Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Cykel/mopedväg mellan Bredaryd och Värnamo

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

En asfalterad cykelväg mellan Bredaryd och Värnamo längs med väg 27!

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två 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

Förnamn

Andreas
Efternamn

Kjell
E-post

acke9610@gmail.com

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

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Ringvägen 4
Postnummer Postort

 
  

2022-02-23
 
 

 
    
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
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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33171 Forsheda

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.

 
  

2022-02-23
 
 

 
    
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
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Omsorgsnämnden 2022-05-18   

Justerare  

§ 65 Dnr: ON.2019.15 
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4, 
2021 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapport avseende kvartal 4, 2021, om ej verkställda  
beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL, samt tidigare 
rapporterade ej verkställda beslut som nu verkställts, samt 
   
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige  
och till kommunrevisorerna.  
 
 
 
Ärendebeskrivning 
 Kommunen är enligt lag skyldig att rapportera samtliga gynnande 
beslut som inte har verkställts inom tre månader. Syftet är att stärka 
rättssäkerheten för enskilda som har beviljats bistånd.  
 
När en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader ska ansvarig 
nämnd rapportera detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige 
samt till Inspektionen får vård och omsorg (IVO). Nämnden ska även 
rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader.  
 
För kvartal 4, 2021 har omsorgsnämndens verksamheter 11 ej 
verkställda beslut och 0 gynnande beslut som avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Sammanlagt är det 15 beslut enligt 9 § LSS (Lagen om stöd och  
service till vissa funktionshindrade) och 5 beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
(Socialtjänstlagen). 7 ärenden som tidigare rapporterats som ej 
verkställda har verkställts. Den genomsnittliga väntetiden för dessa 
beslut var 7 mån och 22 dagar. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Omsorgsnämnden 2022-05-18   

Justerare  

§ 66 Dnr: ON.2019.15 
 
Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 1, 
2022 
 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna rapport avseende kvartal 1, 2022, om ej  
verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL,  
samt tidigare rapporterade ej verkställda beslut som nu  
verkställts, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till 
kommunrevisorerna.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen är enligt lag skyldig att rapportera samtliga gynnande beslut 
som inte har verkställts inom tre månader. Syftet är att stärka 
rättssäkerheten för enskilda som har beviljats bistånd. När en beviljad 
insats inte har verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd 
rapportera detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige samt till 
Inspektionen får vård och omsorg (IVO). Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
För kvartal 1, 2022 har omsorgsnämndens verksamheter 21 ej 
verkställda beslut och 0 gynnande beslut som avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Sammanlagt är det 19 beslut enligt 9 § LSS (Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) och 3 beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
(Socialtjänstlagen). 1 ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt 
har verkställts. Väntetiden för detta beslut var 1 år, 4 mån, 5 dagar.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 205 Dnr: KS.2022.257 
 
Årsredovisinig Åminne Bruk. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2021, 
att fritt eget kapital på 284 102 kronor balanseras i ny räkning, samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Åminne Bruk, organisationsnummer 802425-1632, har 
avlämnat årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- 
och balansräkning samt revisionsberättelse för 2021. 
Årets resultat uppgår till 102 772 kronor. Stiftelsens eget kapital, 
inklusive stiftelsekapital på 400 200 kronor, uppgår 31 december 2021 
till 684 302 kronor.  
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden en rättvisande bild av finansiell ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 
 
Kulturnämnden gör ett uttalande över verksamheten för det gångna året. 
Ekonomichefen gör en bedömning av stiftelsens ekonomi och 
ekonomisk förvaltning. 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta          
att fastställa resultat- och balansräkning för 2021,                                  
att fritt eget kapital på 284 102 kronor balanseras i ny räkning, samt    
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-09   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.257
  

  

 

 1 (1) 
 

Årsredovisinig Åminne Bruk. 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Åminne Bruk, organisationsnummer 802425-1632, 
har avlämnat årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2021. 

Årets resultat uppgår till 102 772 kronor. Stiftelsens eget kapital, 
inklusive stiftelsekapital på 400 200 kronor, uppgår 2021-12-31 
till 684 302 kronor.  

Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden en rättvisande bild av finansiell ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Kulturnämnden gör ett uttalande över verksamheten för det 
gångna året. Undertecknad gör en bedömning av stiftelsens 
ekonomi och ekonomisk förvaltning. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att fastställa resultat- och balansräkning för 2021, 

Att fritt eget kapital på 284 102 kronor balanseras i ny räkning, 
samt 

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Johanna Svensson  
Ekonomichef  
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  BUDGETRAMAR 2023-2025
förslag från kommunfullmäktiges presidium

Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 620 1 639 1 658

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 639 1 658 1 677

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 1 639 1 658 1 677

1(1)
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