
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2020-02-27 1(2)

Styrelse/Nämnd: Kommunfullmäktige

Dag, tid: 2020-02-27, kl. 18:00

Plats: Kf-salen

Övrigt: Information om krisberedskap i Stadshusets foajé kl 17.00 – beredskapssamordnare 
Jannika Tunefjord och säkerhetssamordnare Marcus Skytt

Fika ca 19.30 – 19.50 

Om du som är ordinarie ledamot inte kan gå på sammanträdet ska meddelande om vem som 
ersätter dig snarast lämnas till kommunkansliet genom att skicka e-post till 
riitta.andersson@varnamo.se

Ärenden: Dnr: Sida:

Beslutsärenden
1 Val av justerare 3

2 Interpellationer och frågor 4 - 6

3 Stiftelsen Borgen - avyttrande av Borgenstugan till 
Värnamo kommun

KS.2019.708 7 - 17

4 Motion - Loggpunkt fossilfritt KS.2019.653 18 - 22

5 Reglemente för krisledningsnämnden i Värnamo KS.2019.710 23 - 32

6 Åtgärdsplan krisberedskap 2019-2022 KS.2019.711 33 - 93

7 Reglemente servicenämnden, revidering KS.2020.58 94 - 100

8 Motion - Information till elever i samband med 
skollunchen

KS.2019.436 101 - 106

9 Medborgarinitiativ- Rökförbud på kommunens 
badplatser och idrottsanläggningar.

KS.2018.515 107 - 118

10 Medborgarinitiativ- Ny träningsplats i Forsheda KS.2019.357 119 - 125

11 Motion - 50 kronor för lunchen! KS.2019.95 126 - 130

12 Fyllnadsval KS.2019.595 131

13 Motioner 132 - 133
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2020-02-27 2(2)

14 Medborgarinitiativ

15 Meddelanden

16 Övriga ärenden

Camilla Rinaldo Miller
Ordförande

Riitta Andersson
Sekreterare

Fullmäktigesammanträdet direktsänds i Värnamo Närradio FM 98,1 och du kan se det i 
webbsändning på http://www.varnamo.se/webbsandning
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FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER – 
KOMMUNFULLMÄKTIGE december 2019 - 2020

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

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

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

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

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

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

17/6 Runar Eldebo (L) och Johnny Hornbrink (SD) 24/6 kl.15.00

27/8 Malin Ekman (L) och Boo Karlsson (SD) 2/9 kl.15.00

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

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

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

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

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

 

Till Ordförande Samhällsbyggnadsnämnd eller till den han utser att svara. 

 

Gummifabriken en historier berättelse som präglat Värnamo stad genom tiden. 

Gummifabriken var en industri som använde många kemiska ämnen i sin produktion av 

gummiprodukter. Gummifabriken var en tillståndspliktig verksamhet för sitt användande av 

flera hundra kemiska substanser som kontrollerades av myndigheter. Kunskapen och 

miljöaspekten förändrades med tiden då kunskapen och konsekvensen av de kemiska 

ämnena som användes i produktion reviderades med tidens gång. Miljöpartiet har haft en 

stark miljörelaterad inställning till renoveringen av Gummifabriken. Miljöpartiet har tidigt i 

processen analyserat konsekvensen att renovera och sanera Gummifabriken ur ett 

kostnadsperspektiv och kritiskt konstaterat att en renovering är alldeles för dyr i proportion 

till andra alternativ för att skapa visionen kunskap, näringsliv och kultur i samverkan. 

Demokratisk beslutades i fullmäktige att sanering och renovering av Gummifabriken 

genomförs. Nu står det en ny renoverad och sanerad Gummifabrik som nu tagits i bruk 

sedan ett år tillbaka med verksamhet som skall förverkliga visionen den ”kreativa 

mötesplatsen” . Värnamos medborgare upplever att det har blivit en lyckad samlingspunkt.   

I och med att beslutet för en renovering av Gummifabriken som under många år hanterat 

kemiska ämnen klassade ur miljösynpunkt. Så sattes det upp miljökrav från 

samhällsbyggnadsförvalting /nämnd samt länsstyrelse för att tillgodose att Gummifabriken 

blir sanerad från kemisk industrifastighet till publik fastighet där barn och ungdomar vistas. 

Detta fastställs genom beslut om kontrollprogram 2010 (protokoll § 248 § 329 § 230). 

Miljöpartiet vill genom denna interpellation säkerställa att det som beslutades i 

kontrollprogram har genomförts och redovisats i nämnd. Nu när Gummifabriken nu varit i 

drift ett år. 

Miljöpartiet var under renoveringen i kontakt med miljöansvarig konsult ang luftmätning och 

de redovisade resultat som inte var i nivå med vad som påtalas i kontrollplan då. Med 

hänvisning att etapp 2 inte var genomförd och att man skall invänta att byggnaden är helt 

klar och varit i drift ett år då kan man verkligen se om saneringens genomförande är i 

enlighet med kontrollplanens krav/mål på luftkvalité i byggnaden. Uppfyller Gummifabriken 

alla krav på miljön som upprättats? Är Gummifabriken slutredovisad ur miljösynpunkt? 

  

Bifoga utdrag ur beslutat kontrollprogram 

Miljöpartiet 2020-02-20 /Jörgen Skärin  
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Frågor till Gottlieb Granberg – TU.

Efter att genom media (radio Jönköping) fått reda på att man köpt in pumpar för tre år 
sedan och ställt av dessa i ett förråd utan att koppla in dem undrar vi hur man tänker.
De summor som sägs i reportaget, är att de kostade 1 Mkr/st sedan saknades det 
budget för att koppla in dem.
Man talade också om att dessa pumpar drar för mycket ström, vilket låter som de inte 
är anpassade för sitt syfte.

Min frågor är:

- hur tänkte man när man köpte in dessa pumpar, saknades specifikationen 
eller var det den tekniska kompetens som sviktade?

- Om dessa pumpar inte var anpassad till sitt syfte varför gjordes inte ett 
återköp?

- Kommer dessa pumpar monteras och vad gör man i så fall med de pumpar 
som köpts in och används istället?

- Låg detta inköp under ramavtal, upphandling eller var det ett politiskt beslut?

Värnamo 2020-02-23 

Sverigedemokraterna

Jan Cherek
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

§ 23 Dnr: KS.2019.708

Stiftelsen Borgen - avyttrande av Borgenstugan 
till Värnamo kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge sitt medgivande till att stiftelsen Borgen säljer sin 

egendom i form av byggnader på Alandsrydsområdet, samt
att ge sitt medgivande, efter försäljning av byggnaderna vid 

Alandsryd, till att stiftelsen Borgen får upplösas då det är 
tydligt att den inte längre kan uppfylla stadgarnas syfte och 
när lagstiftningens bestämmelser om upplösningar är 
uppfyllda.

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Borgen bildades 1983. Stiftare var Värnamo 
Kommun, OK Stigen och Friluftsfrämjandet. Syftet var att 
kombinera de kommunala strävandena att utveckla friluftslivet i 
närheten av Värnamo tätort med att ta till vara de ideella 
krafterna i bägge föreningarna som var verksamma i området.

Av stadgarna framgår att föremålet för verksamheten är att 
uppföra servicebyggnad för friluftsliv i Alandsryd samt att äga 
och förvalta denna.
Avtal mellan föreningarna och Värnamo Kommun tecknades 
och förnyades 2003 med ett nytt 20-årigt avtal, som gäller till 30 
april 2022. 
Föreningarnas drift fortgår i allra högsta grad, men 
verksamheten förändras ständigt. Medel räcker ej till för 
långsiktigt underhåll och för att möta nutidens förväntningar 
önskar nu Stiftelsen Borgen att en avyttring skall ske. Stadgar 
och avtal kan inte långsiktigt uppfyllas.

Som en följd av bristen av resurser vill styrelsen med detta 
överlåta byggnaderna till Värnamo Kommun. Enligt stadgar 
skall kommunfullmäktige godkänna att Stiftelsen får avyttra sin 
fasta egendom.

Stiftelsens medlemmars (OK Stigen, Friluftsfrämjandet och 
Appladalens löparklubb) inflytande över vidare utveckling av 
området säkerställs genom att de har garanterade platser i det 
Verkställande Utvecklingsråd (VU) vilket tekniska 
förvaltningen/fritidsavdelningen bildat för områdets utveckling.

Det råder samsyn mellan stiftelsen och dess föreningar samt 
tekniska förvaltningen gällande utvecklingen i området. 

                                                                                Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

Ks § 23 (forts)

Avsiktsförklaring är utarbetad i dialog mellan stiftelsen och 
tekniska förvaltningen. 

Stiftelsen har vid styrelsemöte fattat beslut enligt 
avsiktsförklaringen där avyttrandet till Värnamo kommun med 
mera beskrivs.

Tekniska utskottet beslutade 10 december 2019, § 262 föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att ge sitt medgivande till att stiftelsen Borgen säljer sin fasta 

egendom i form av byggnader på Alandsrydsområdet
att ge sitt medgivande, efter försäljning av byggnaderna vid 

Alandsryd, till att stiftelsen Borgen får upplösas då det är 
tydligt att den inte längre kan uppfylla stadgarnas syfte 
och när lagstiftningens bestämmelser om upplösningar 
uppfyllda.

Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 14 januari 2020.

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2019-12-10 

Justerare

§ 262 Dnr: TU.2019.215

Stiftelsen Borgen - avyttrande av Borgenstugan 
till Värnamo kommun

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge sitt medgivande till att stiftelsen Borgen säljer sin fasta egendom i form av 
byggnader på Alandsrydsområdet

att ge sitt medgivande, efter försäljning av byggnaderna vid Alandsryd, till att 
stiftelsen Borgen får upplösas då det är tydligt att den inte längre kan uppfylla 
stadgarnas syfte och när lagstiftningens bestämmelser om upplösningar 
uppfyllda.

Tekniska utskottet beslutar
att ge tekniska förvaltningen uppdrag att genomföra en ekonomisk analys före ett 

eventuellt övertagande av fastigheten.

Jäv
Gottlieb Granberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller 
beslut. 

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Borgen bildades 1983. Stiftare var Värnamo Kommun, OK 
Stigen och Friluftsfrämjandet. Syftet var att kombinera de kommunala 
strävandena att utveckla friluftslivet i närheten av Värnamo tätort med 
att ta till vara de ideella krafterna i bägge föreningarna som var 
verksamma i området.
Av stadgarna framgår att föremålet för verksamheten är att uppföra 
servicebyggnad för friluftsliv i Alandsryd samt att äga och förvalta 
denna.
Avtal mellan föreningarna och Värnamo Kommun tecknades och 
förnyades 2003 med ett nytt 20-årigt avtal, som gäller till 30 april 2022. 
Föreningarnas drift fortgår i allra högsta grad, men verksamheten 
förändras ständigt. Medel räcker ej till för långsiktigt underhåll och för 
att möta nutidens förväntningar önskar nu Stiftelsen Borgen att en 
avyttring skall ske. Stadgar och avtal kan inte långsiktigt uppfyllas.
Som en följd av bristen av resurser vill styrelsen med detta överlåta 
byggnaderna till Värnamo Kommun. Enligt stadgar skall 
kommunfullmäktige godkänna att Stiftelsen får avyttra sin fasta 
egendom Med denna skrivelse ställer sig såväl styrelsen för Stiftelsen 
Borgen såväl som berörda föreningar bakom förslaget att överlåta 
byggnaden till kommunen och att därefter upplösa stiftelsen.
Att stiftelsens medlemmars (OK Stigen, Friluftsfrämjandet och 
Appladalens löparklubb) inflytande över vidare utveckling av området 
säkerställs genom att de har garanterade platser i det Verkställande 
Utvecklingsråd (VU) vilket Tekniska förvaltningen/fritidsavdelningen 
bildat för områdets utveckling.

9



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2019-12-10 

Justerare

Det råder samsyn mellan stiftelsen och dess föreningar samt Tekniska 
förvaltningen gällande utvecklingen i området. Avsiktsförklaring är 
utarbetad i dialog mellan stiftelsen och Tekniska förvaltningen. 
Stiftelsen har vid styrelsemöte fattat beslut enligt avsiktsförklaringen 
där avyttrandet till Värnamo kommun med mera beskrivs.

Förslag till beslut
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge sitt medgivande till att stiftelsen Borgen säljer sin fasta egendom i form av 
byggnader på Alandsrydsområdet

att ge sitt medgivande, efter försäljning av byggnaderna vid Alandsryd, till att 
stiftelsen Borgen får upplösas då det är tydligt att den inte längre kan uppfylla 
stadgarnas syfte och när lagstiftningens bestämmelser om upplösningar 
uppfyllda.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.215

 1 (2)

Stiftelsen Borgen - avyttrande av Borgenstugan 
till Värnamo kommun

Ärendebeskrivning

Stiftelsen Borgen bildades 1983. Stiftare var Värnamo 
Kommun, OK Stigen och Friluftsfrämjandet. Syftet var att 
kombinera de kommunala strävandena att utveckla friluftslivet i 
närheten av Värnamo tätort med att ta till vara de ideella 
krafterna i bägge föreningarna som var verksamma i området.

Av stadgarna framgår att föremålet för verksamheten är att 
uppföra servicebyggnad för friluftsliv i Alandsryd samt att äga 
och förvalta denna.

Avtal mellan föreningarna och Värnamo Kommun tecknades 
och förnyades 2003 med ett nytt 20-årigt avtal, som gäller till 30 
april 2022. Föreningarnas drift fortgår i allra högsta grad, men 
verksamheten förändras ständigt. Medel räcker ej till för 
långsiktigt underhåll och för att möta nutidens förväntningar 
önskar nu Stiftelsen Borgen att en avyttring skall ske. Stadgar 
och avtal kan inte långsiktigt uppfyllas.

Som en följd av bristen av resurser vill styrelsen med detta 
överlåta byggnaderna till Värnamo Kommun. Enligt stadgar 
skall kommunfullmäktige godkänna att Stiftelsen får avyttra sin 
fasta egendom Med denna skrivelse ställer sig såväl styrelsen för 
Stiftelsen Borgen såväl som berörda föreningar bakom förslaget 
att överlåta byggnaden till kommunen och att därefter upplösa 
stiftelsen.

Att stiftelsens medlemmars (OK Stigen, Friluftsfrämjandet och 
ALK) inflytande över vidare utveckling av området säkerställs 
genom att de har garanterade platser i det Verkställande 
Utvecklingsråd (VU) vilket Tekniska 
förvaltningen/fritidsavdelningen bildat för områdets utveckling.

Det råder samsyn mellan stiftelsen och dess föreningar samt 
Tekniska förvaltningen gällande utvecklingen i området. 
Avsiktsförklaring är utarbetad i dialog mellan stiftelsen och 
Tekniska förvaltningen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.215

 2 (2)

Stiftelsen har vid styrelsemöte fattat beslut enligt 
avsiktsförklaringen där avyttrandet till Värnamo kommun med 
mera beskrivs.

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge sitt medgivande till att stiftelsen Borgen säljer sin fasta egendom i 
form av byggnader på Alandsrydsområdet

att ge sitt medgivande, efter försäljning av byggnaderna vid Alandsryd, till 
att stiftelsen Borgen får upplösas då det är tydligt att den inte längre kan 
uppfylla stadgarnas syfte och när lagstiftningens bestämmelser om 
upplösningar uppfyllda.

Marie Netz Jesper du Rietz
Nämndsekreterare Förvaltningschef
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

§ 33 Dnr: KS.2019.653

Motion - Loggpunkt fossilfritt

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

     att   avslå motionen.

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

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet föreslår i motion daterad 27 november 2019 
aktiviteter i syfte att nå målen om att minska växthusgasen 
koldioxid med 70% till år 2030
 - att kommunförvaltningen ger uppdrag till 

utvecklingsavdelning att skapa ett nätverk med näringslivet för 
fossilfria bränsle på Bredasten 

- att utvecklingsavdelningen bjuder in organisationer och 
näringsliv för att skapa en fossilfri loggpunkt på Bredasten och 
skapa ett kommunalt koncept kring fossilfritt bränsle i 
kommun.

Motionen ligger i linje med hur kommunen arbetar idag. 

Utvecklingsavdelningen har sedan två år påbörjat ett arbete med 
att nätverka med olika aktörer som försörjer eller vill försörja 
marknaden med olika fossiloberoende fordonsbränslen. 
Kontakter är etablerade med flera olika, t.ex. Toyota, Svenstigs 
Bil AB och därigenom VAG gruppen, Småländska bränslen. 
Det finns flera aktörer som kontaktat företagslotsen för att 
sondera möjligheten att etablera just det Miljöpartiet föreslår – 
ett tankställe som erbjuder alla typer av fossiloberoende 
bränslen. 
I nuläget handlar det om el, HVO, vätgas, fordonsgas och man 
utesluter inte möjligheten för att addera fler i den händelse att 
utvecklingen bringar fram nyheter. Utvecklingsavdelningen har 
vidare bjudit in organisationer och näringsliv för en diskussion 
om att identifiera optimala platser för framtida etablering av en 
eller flera tankställen av denna typ.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 15 januari 
2020 kommunstyrelsen besluta
att   avslå motionen.

                                                                                    Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

Ks § 33 (forts)

Yrkanden
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till motionen. 

Hans-Göran Johansson (C) yrkar avslag på motionen.

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

Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-15

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2019.653

 1 (2)

Motion - Loggpunkt fossilfritt

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har inkommit med en motion – Loggpunkt fossilfritt.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att           avslå motionen

Henric Davidsson Ulf Svensson
Energirådgivare Kommundirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-15

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2019.653

 2 (2)

Utredning

Enligt motion vill miljöpartiet föreslå aktiviteter med syfte att nå 
målen om att minska växthusgasen koldioxid med 70% till år 2030.

Miljöpartiet föreslår:

- att kommunförvaltningen ger uppdrag till utvecklingsavdelning att 
skapa ett nätverk med näringslivet för fossilfria bränsle på Bredasten 

-att utvecklingsavdelningen bjuder in organisationer och näringsliv för 
att skapa en fossilfri loggpunkt på Bredasten och skapa ett kommunalt 
koncept kring fossilfritt bränsle i kommun.

Motionen ligger i linje med hur kommunen arbetar idag. Detta är, 
precis som miljöpartiet skriver, en viktig del i omställningsarbetet.

Utvecklingsavdelningen har sedan två år påbörjat ett arbete med att 
nätverka med olika aktörer som försörjer eller vill försörja marknaden 
med olika fossiloberoende fordonsbränslen. Kontakter är etablerade 
med flera olika, t.ex. Toyota, Svenstigs Bil AB och därigenom VAG 
gruppen, Småländska bränslen. Det finns flera aktörer som kontaktat 
företagslotsen för att sondera möjligheten att etablera just det 
Miljöpartiet föreslår – ett tankställe som erbjuder alla typer av 
fossiloberoende bränslen. I nuläget handlar det om el, HVO, vätgas, 
fordonsgas och man utesluter inte möjligheten för att addera fler i den 
händelse att utvecklingen bringar fram nyheter. 
Utvecklingsavdelningen har vidare bjudit in organisationer och 
näringsliv för en diskussion om att identifiera optimala platser för 
framtida etablering av en eller flera tankställen av denna typ.
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MOTION : Loggpunkt fossilfritt 

Till kommunfullmäktige i Värnamo 

 

Agenda 2030 betyder att vi skall minska vårt fossilberoende inom transportsektorn. Vi skall  
minska växthusgasen koldioxid med 70 % till 2030 inom transportsektorn och sedan till 
målet nollutsläpp 2045.Ett steg är att utveckla vätgas till ett bränsle för transporter. 
Bränsleceller är den teknik som anses kan var lösning för tunga transporter. De stora 
tillverkarna av tunga transportfordon storsatsar på vätgas som drivmedel. Bredasten är en 
loggpunkt för fordonstrafik med sitt läge invid Europaväg 4 för tung lastbilstrafik. Då är det 
naturligt för att klara Agenda 2030 att med visionen Värnamo 2035 skapa en fossilfri 
loggpunkt tillsammans med näringslivet på Bredasten. Där utvecklingsavdelningen skall 
nätverkar och skapar denna hållbara loggpunkt för fossilfria bränslen för transporter. Där 
Bredasten blir tankställe för el,biogas,E85 samt vätgas för att nå målet Agenda 2030. 
Värnamo Energi kan enskilt eller i samarbete med andra aktörer skapa infrastrukturer för 
el laddning och elektrolys framställning av vätgas. 

 

 

 

Vi föreslå 

- att kommunförvaltningen ger uppdrag till utvecklingsavdelning att skapa ett nätverk med       
näringslivet för fossilfria bränsle på Bredasten 

 

-att utvecklingsavdelningen bjuder in organisationer och näringsliv för att skapa en fossilfri 
loggpunkt på Bredasten och skapa ett kommunalt koncept kring fossilfritt bränsle i 
kommun. 

 

 

 

 

Värnamo den 27 November 2019 

 

För Miljöpartiet de Gröna / Jörgen Skärin 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

§ 34 Dnr: KS.2019.710

Reglemente för krisledningsnämnden i Värnamo

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   anta förslag till reglemente för krisledningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden är Värnamo kommuns ledande politiska 
organ vid extraordinära händelser i fredstid, enligt lag 
(2006:544).

Reglemente för krisledningsnämnden berättar hur och när 
nämnden får aktiveras, vilka beslut den får fatta och när den bör 
avaktiveras.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 december 2019, § 424
att   godkänna förslag till Reglemente för Krisledningsnämnden 

i Värnamo, samt
att   överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Ändringar som gjorts i reglementet efter 
samhällsbyggnadsnämndens beslut redovisas i dokument 
inkommen 24 januari 2020. 

Beslut skickas till:
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B E S Ö K S A D R E S S 

Lundbyvägen 1   
P O S T A D R E S S 

Lundbyvägen 1, 331 53 Värnamo 
T E L E F ON 

0370-37 79 00  
O R G  N R 

212000-0555 

E – P O S T 

raddning@varnamo.se 
W E B B P L A T S 

www.varnamo.se 
T E L E F A X  

0370-37 79 31 
B A N K G I R O 

141-7195 
 

Reglemente för Krisledningsnämnden i Värnamo  
Krisledningsnämnden är Värnamo kommuns ledande politiska 

organ vid extraordinära händelser i fredstid, enligt lag (2006:544). 

 

Reglemente för Krisledningsnämnden berättar hur och när 

nämnden får aktiveras, vilka beslut den får fatta och när den bör 

avaktiveras. 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås: 

 

att  godkänna förslag till ”Reglemente för Krisledningsnämnden i  

 Värnamo”  

 

att  överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande 

 

 

 

 

Jannika Tunefjord 

Beredskapssamordnare  

 

Räddningstjänsten 
Jannika Tunefjord, beredskapssamordnare 
Telefon: 0370-37 00 00  
E-post: jannika.tunefjord@varnamo.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Värnamo kommun 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
Antagen av kommunfullmäktige datum och paragraf  
 
Gäller fr o m 2020 

________________________________________________________________ 

 

 

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I VÄRNAMO 

 

§ 1  Krisledningsnämndens uppgift  
Krisledningsnämnden är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära händelser i 

fredstid, enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap.  

 

Nämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med detta 

reglemente (4 §).  

 

§ 2  Krisledningsnämndens behörighet  
Kommundirektör, eller av denne utsedd ersättare, äger beslut om att lämna begränsat ekonomiskt 

stöd till enskild, enligt 4 kap. 3 § i ovanstående lag.  

 

Vid förfall av Kommundirektör, eller av denne utsedd ersättare, äger Krisledningsnämnden beslut 

om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild, enligt 4 kap. 3 § i ovanstående lag. 

 

§ 3  Beslut om att aktivera och avaktivera krisledningsnämnd  
Ordföranden eller, om denne har förhinder, förste eller andre vice ordföranden bedömer när en 

extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Samråd skall dock ske med 

kommundirektör och beredskapssamordnare alternativt tjänsteman i beredskap eller motsvarande.  

 

Anser krisledningsnämnden att förutsättningar för dess verksamhet inte längre föreligger beslutar 

nämnden att den skall träda ur funktion.  

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse äger besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall 

upphöra.  

 

De verksamhetsområden krisledningsnämnden övertagit återgår härigenom till ordinarie nämnd.  

 

§ 4  Övertagande av verksamhetsområden från övriga nämnder  
När nämnden trätt i funktion får den besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders 

verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den inträffade 

händelsens art och omfattning.  

 

Ett sådant beslut skall omgående delges berörd nämnd. De händelser som kan hanteras inom 

ordinarie organisation ska således hanteras i denna och får inte övertas.  

 

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de verksamhetsområden som 

nämnden övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.  
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§ 5  Anmälningsskyldighet  

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande kommunfullmäktige-

sammanträde.  

 

§ 6  Behov av brådskande nämndbeslut  
Ordföranden eller, om denne har förhinder, förste eller andre vice ordförande får besluta å 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.  

 

Beslutet skall snarast anmälas till nämnden.  

 

§ 7  Krisledningsnämndens arbetsformer  
Krisledningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Bland ledamöterna utser 

kommunfullmäktige en ordförande, samt en förste och andre vice ordförande.  

 

Är vid sammanträde varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden närvarande, 

får nämnden utse ordföranden för detta tillfälle.  

 

Kommundirektören ska tillse att sekreterare finns disponibel för nämnden. Vid kommundirektörs 

förfall väljer krisledningsnämnden tillfällig mötessekreterare. 

  

§ 8  Kallelse  
Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar skyndsammare 

handläggning tillställas ledamöter och ersättare fyra dagar före sammanträdet. Om möjligt skall 

kallelsen åtföljas av föredragningslista upptagande ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.  

 

§ 9  Förberedelser för verksamhet under höjdberedskap  
Under höjd beredskap verkar inte Krisledningsnämnden. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för 

ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. 
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Ändringar efter nämndbeslut 
Sbn 2019-12-11 

 

Dokument:  
Reglemente för 
krisledningsnämnden  

Diarienummer:  
19.3000.170 

Ansvarig tjänsteman:  
Jannika Tunefjord 
Beredskapssamordnare 

Datum: 
2020-01-14 

 

Nämnd/Förvaltning  Uppgiftslämnare: Remissyttrande och ändringar: 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden och 
förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Conny Eskilson   

 Ändring: Under § 1 har en definition 
för vilka politiker som utgör 
krisledningsnämnden lagts till.  
 

 Ändring: Under § 3 har 
beredskapssamordnare ändrats till 
säkerhetssamordnare. Vid förra 
mandatperiodens uppdatering hade 
beredskapssamordnaren de mandat 
som säkerhetssamordnare har idag.   

Kommunlednings- 
förvaltningen 

Jurist, 
Anna Hedqvist 

 Ändring: Under § 2 har 
kommundirektörens rätt till att 
besluta om ekonomiskt stöd till 
enskild tagits bort och ersatts att 
endast krisledningsnämnden har 
detta mandat.  
 

 I 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap 
framgår att bestämmelser om 
krisledningsnämnden finns i lagens 2 
kap. I övrigt tillämpas 
kommunallagens bestämmelser.  
 
Enligt 6 kap. 38 § 3 p. 
kommunallagen får beslutanderätten 
inte delegeras när det gäller ärenden 
som rör myndighetsutövning mot 
enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 
 
Att lämna ekonomiskt stöd till 
enskilda i anledning av extraordinär 
händelse i fredstid får anses vara ett 
ärende av större vikt. Det är då inte 
möjligt för en nämnd att delegera 
den uppgiften.  
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
Antagen av kommunfullmäktige datum och paragraf  
 
Gäller fr o m 2020 

________________________________________________________________ 

 

 

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I VÄRNAMO 

 

§ 1  Krisledningsnämndens uppgift  
Krisledningsnämnden är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära händelser i 

fredstid, enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap.  

 

Krisledningsnämnden utgörs i Värnamo kommun av Kommunstyrelsen (KS). Ordförande (KSO) 

och vise ordförande i styrelsen innehar samma befattning inom nämnden.  

 

Nämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med detta 

reglemente (4 §).  

 

§ 2  Krisledningsnämndens behörighet  
Krisledningsnämnden äger beslut om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild, enligt 4 kap. 

3 § i ovanstående lag.  

 

§ 3  Beslut om att aktivera och avaktivera krisledningsnämnd  
Ordföranden eller, om denne har förhinder, förste eller andre vice ordföranden bedömer när en 

extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Samråd skall dock ske med 

kommundirektör och säkerhetssamordnare alternativt tjänsteman i beredskap eller motsvarande.  

 

Anser krisledningsnämnden att förutsättningar för dess verksamhet inte längre föreligger beslutar 

nämnden att den skall träda ur funktion.  

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse äger besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall 

upphöra.  

 

De verksamhetsområden krisledningsnämnden övertagit återgår härigenom till ordinarie nämnd.  

 

§ 4  Övertagande av verksamhetsområden från övriga nämnder  
När nämnden trätt i funktion får den besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders 

verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den inträffade 

händelsens art och omfattning.  

 

Ett sådant beslut skall omgående delges berörd nämnd. De händelser som kan hanteras inom 

ordinarie organisation ska således hanteras i denna och får inte övertas.  

 

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de verksamhetsområden som 

nämnden övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.  
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§ 5  Anmälningsskyldighet  
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande kommunfullmäktige-

sammanträde.  

 

§ 6  Behov av brådskande nämndbeslut  
Ordföranden eller, om denne har förhinder, förste eller andre vice ordförande får besluta å 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.  

 

Beslutet skall snarast anmälas till nämnden.  

 

§ 7  Krisledningsnämndens arbetsformer  
Krisledningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Bland ledamöterna utser 

kommunfullmäktige en ordförande, samt en förste och andre vice ordförande.  

 

Är vid sammanträde varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden närvarande, 

får nämnden utse ordföranden för detta tillfälle.  

 

Kommundirektören ska tillse att sekreterare finns disponibel för nämnden. Vid kommundirektörs 

förfall väljer krisledningsnämnden tillfällig mötessekreterare. 

  

§ 8  Kallelse  
Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar skyndsammare 

handläggning tillställas ledamöter och ersättare fyra dagar före sammanträdet. Om möjligt skall 

kallelsen åtföljas av föredragningslista upptagande ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.  

 

§ 9  Förberedelser för verksamhet under höjdberedskap  
Under höjd beredskap verkar inte Krisledningsnämnden. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för 

ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-28, § 117 
 
Gäller fr o m 2015-05-28 

________________________________________________________________ 
 
 
REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I VÄRNAMO  
 
§ 1 Krisledningsnämndens uppgift 
 
Krisledningsnämnden är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjdberedskap (se lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). 
 
Nämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med 
detta reglemente (4 §). 
 
§ 2 Krisledningsnämndens behörighet 
 
Krisledningsnämnden äger besluta om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild enligt 4 
kap. 3 § i ovanstående lag. 
 
§ 3 Beslut om att aktivera krisledningsnämnd 
 
Ordföranden eller om denne har förhinder, förste eller andre vice ordföranden bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Samråd skall dock ske med 
kommunchef och beredskapssamordnare alt tjänsteman i beredskap eller motsv. 
 
Anser krisledningsnämnden att förutsättningar för dess verksamhet inte längre föreligger 
beslutar nämnden att den skall träda ur funktion. 
 
Kommunfullmäktige äger besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. 
 
De verksamhetsområden krisledningsnämnden övertagit återgår härigenom till ordinarie 
nämnd. 
 
§ 4 Övertagande av verksamhetsområden från övriga nämnder 
 
När nämnden trätt i funktion får den besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders 
verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den inträffade 
händelsens art och omfattning. 
 
Ett sådant beslut skall omgående delges berörd nämnd. 
 

 1 (2) 
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De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation ska således hanteras i denna och 
får inte övertas. 

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de verksamhetsområden som 
nämnden övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
§ 5 Anmälningsskyldighet 
 
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande kommunfullmäktige-
sammanträde. 
 
§ 6 Behov av brådskande nämndsbeslut 
 
Ordföranden eller vid förfall, förste eller andre vice ordförande får besluta å nämndens vägnar 
i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 
 
Beslutet skall snarast anmälas till nämnden. 
 
§ 7 Krisledningsplan 
 
Kommunstyrelsen skall för varje ny mandatperiod tillse att en plan utarbetas för hur 
extraordinära händelser och höjd beredskap hanteras i kommunen – Krisledningsplan. 
 
§ 8 Krisledningsnämndens arbetsformer 
 
Krisledningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Bland ledamöterna utser 
kommunfullmäktige en ordförande, samt en förste och andre vice ordförande. 
 
Är vid sammanträde varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden 
närvarande, får nämnden utse ordföranden för detta tillfälle. 
 
Kommunchefen utgör nämndens sekreterare. Vid dennes förfall väljer krisledningsnämnden 
tillfällig mötessekreterare. 
 
§ 9 Förberedelser för verksamhet under höjdberedskap 
 
Under höjd beredskap ansvarar nämnden för åtgärder och ledning av den del av det civila 
försvaret som kommunen skall bedriva enligt 3 kap. i ovanstående lag. 
 
§ 10 Kallelse 
 
Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar 
skyndsammare handläggning tillställas ledamöter och ersättare fyra dagar före sammanträdet. 
Om möjligt skall kallelsen åtföljas av föredragningslista upptagande ärenden som skall 
behandlas vid sammanträdet. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

§ 35 Dnr: KS.2019.711

Åtgärdsplan krisberedskap 2019-2022

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   anta förslag till åtgärdsplan krisberedskap 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 är ett av Trygg och 
säker kommun 2019–2022 underliggande styrdokument.
Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för 
alla som bor, vistas och verkar inom kommunens geografiska 
område. Arbetet grundas i att skydda och värna våra 
skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena
är allt från vardagliga händelser till händelser under höjd 
beredskap och krig. Det är därför viktigt med ett förebyggande 
arbete, för att minska sannolikheten för och konsekvenserna av 
händelser.

Åtgärdsplan för krisberedskap ska användas som 
sammanhållande styrdokument för kommunens krisberedskap 
och ska framhålla de åtgärder som skall vidast under 
mandatperioden. Krav på åtgärdsplan och att
kommunen innehar en kontinuitetshantering återfinns i lag 
(2006:544) och i Överenskommelsen om kommuners 
krisberedskap mellan MSB och SKL.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 december 2019, § 425
att   godkänna förslag till ”Åtgärdsplan för krisberedskap
       2019–2022”
att   ge kommunens beredskapssamordnare uppdrag att samråda
       åtgärdsplanen med de organisationer som kan ha ett
       väsentligt intresse i saken
att   överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

En sammanställning av inkomna yttranden efter 
samhällsbyggnadsnämndens beslut redovisas i dokument 
inkommen 24 januari 2020.

Beslut skickas till:
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2019-11-27 
 
Dnr: 19.3000.170 
 

 
1 (1) 

 

 

   

   

B E S Ö K S A D R E S S 

Lundbyvägen 1   
P O S T A D R E S S 

Lundbyvägen 1, 331 53 Värnamo 
T E L E F ON 

0370-37 79 00  
O R G  N R 

212000-0555 

E – P O S T 

raddning@varnamo.se 
W E B B P L A T S 

www.varnamo.se 
T E L E F A X  

0370-158 59 
B A N K G I R O 

141-7195 
 

Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 
  
Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 är ett av Trygg och säker 

kommun 2019–2022 underliggande styrdokument.  

 

Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, 

vistas och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i 

att skydda och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena 

är allt från vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och 

krig. Det är därför viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska 

sannolikheten för och konsekvenserna av händelser. 

 

Åtgärdsplan för krisberedskap ska användas som sammanhållande 

styrdokument för kommunens krisberedskap och ska framhålla de åtgärder 

som skall vidast under mandatperioden. Krav på åtgärdsplan och att 

kommunen innehar en kontinuitetshantering återfinns i lag (2006:544) och i 

Överenskommelsen om kommuners krisberedskap mellan MSB och SKL.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås 

 

att  godkänna förslag till ”Åtgärdsplan för krisberedskap  

 2019–2022”  

 

att ge kommunens beredskapssamordnare uppdrag att samråda 

 åtgärdsplanen med de organisationer som kan ha ett 

 väsentligt intresse i saken 

 

att  överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande 

 

 

 

 Jannika Tunefjord 

 Beredskapssamordnare 

 

Räddningstjänsten 
Jannika Tunefjord, beredskapssamordnare 
Telefon: 0370-37 00 00  
E-post: jannika.tunefjord@varnamo.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Värnamo kommun 
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  Dnr: 19.3000.170 

 

 

 

 

Åtgärdsplan för krisberedskap  

2019-2022 

 

 
  

Sekretessreglerade bilagor (I, II och III) 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Åtgärdsplan för krisberedskap  2019-2022 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fastställd av: Kommunfullmäktige 

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 

Dokumentet gäller från: 2020 

Dokumentet gäller för: Värnamo kommuns verksamheter 

Dokumentansvarig: Beredskapssamordnare, Samhällsbyggnadsförvaltningen   

 
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  

kommun, 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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Åtgärdsplan för krisberedskap  2019-2022 
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Akronym 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

SKL – Sveriges kommuner och landsting 

TIB – Tjänsteman i beredskap 

WIS – Webbaserat informationssystem 

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktion  

POSOM – Psykiskt och socialt omhändertagande 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten 
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Inledning 
Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas 

och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i att skydda 

och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från 

vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och krig. Det är därför 

viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska sannolikheten för och 

konsekvenserna av händelser. Kommunen har därför åtgärdsplaner och riktlinjer 

som inriktas på preventiva åtgärder. Utöver dessa har kommunen även riktlinjer 

för arbetsmetodiken när händelser har inträffat, för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt kunna hantera och åtgärda händelsers efterföljande konsekvenser. 

 

Figur 1. Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Värnamo kommun bedriver sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap 

utifrån gällande lagar, förordningar och överenskommelser samt utifrån 

kommunens egna interna mål samt målkriterier.  

 

Det finns flera personer och arbetsgrupper inom kommunen som i sin vardagliga 

verksamhet arbetar med trygghets-, säkerhets- och beredskapsfrågor. Det finns 

likaså temagrupper och råd, med representanter från flera olika verksamheter, 

som samverkar i syfte att öka tryggheten och säkerheten inom kommunen. 

Bakgrund 
Åtgärdsplan för krisberedskap är underliggande Plan för trygg och säker kommun 

som ett av styrdokumenten inom verksamhetsområdet Krisberedskap. 

Kommunen skall enligt lag1 inneha dokumentation för hur kommunens ämnar 

arbete med krisberedskap, tillika kontinuitetsplanering, under varje 

mandatperiod. Detta dokument är därför utformat för att återge samtliga 

verksamhetsdelar inom kommunens krisberedskaps område. 

Kommunen skall enligt lag1 planera för att minimera sårbarheter och öka 

beredskapen inom kommunen. I överenskommelsen2 framgår det att 

 
1 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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framtagandet av åtgärder skall utgå ifrån kommunens Risk- och 

sårbarhetsanalys3. I analysen identifieras de brister som hindrar kommunen från 

att bedriva samhällsviktig verksamhet och som hämmar kommunens förmåga att 

hantera extraordinära händelser. De identifierade bristerna tillsammans med 

uppmärksammade fokusområden och aktuella projekt resulterar i den 

åtgärdsplaneringen som återges i detta dokument. 

Syfte 
Syftet med Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 är att redogöra för 

Värnamo kommuns arbetsuppgifter inom krisberedskap under mandatperioden 

2019–2022. Åtgärdsplanen ska lyfta fram hur kommunen uppfyller de krav, 

åtaganden och rekommendationer som ställs på kommunen utifrån lagen4, 

överenskommelsen5 och den svenska modellen6.  

Åtgärdsplanen ska likaledes vara sammankopplande för övriga åtgärdsplaner 

och riktlinjer inom verksamhetsområdet krisberedskap. 

Mål 
Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 ska ge en övergripande bild av 

kommunens krisberedskapsarbete och förtydliga hur kommunen upprätthåller 

kontinuiteten inom arbetet.  

Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 ska även återge de åtgärder som ska 

reducera eller eliminera sårbarheter som uppdagats i Risk- och 

sårbarhetsanalysen3.  

Användning av ersättning 
Användning av ersättningen från anslag 2:4 kommer under 2019–2022 användas 

på följande sätt i kommunen: 

• Delfinansiering av löner till tjänstepersoner vars uppdrag är att arbeta med 

kommunens krisberedskap. 

• Planering och genomförande av utbildningsinsatser inom krisberedskap. 

• Planering och genomförande av övningar inom krisberedskap. 

• Underhåll av utomhusvarning (tyfoner för VMA). 

• Samverkansåtgärder utifrån geografiskt områdesansvar på kommun- och 

länsnivå. 

Kommunens krisberedskapsarbete 
Följande kapitel redogör för kommunen arbete inom verksamhetsområdet 

krisberedskap.  

Syfte 
Värnamo kommun ska arbeta med krisberedskap utifrån sitt geografiska 

områdesansvar i syfte att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, minska 

 
3 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
4 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
5 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
6 MSB (2017) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 
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sannolikheten för och konsekvenser av samhällsstörningar samt i syfte att värna 

våra skyddsvärden7. 

Mål 
Sverige har nationella mål för krisberedskapen i landet och Värnamo kommun 

har dessutom upprättat lokala mål för sin verksamhet inom området. 

Nationella 
Sveriges krisberedskap måste ständigt utvecklas för att kunna möta olika 

utmaningar. Dessa kan sträcka sig från allvarliga olyckor och kriser till i värsta 

fall krig, vilket då inkluderar samhället förmåga att bidra inom Sveriges 

totalförsvar.  

Det internationella målet är att värna samhällets skyddsvärden7. 

 

Överenskommelsen8 
I överenskommelsen anges MSB:s och SKL:s resonemang kring hur uppgifter 

ska genomföras för att uppnå kraven i lagen. Uppgifterna inkluderar: 

• Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys 

• Planering, för att under mandatperioden minimera sårbarheter och 

stärka beredskapen 

• Planering, för att kunna hantera inträffade samhällsstörningar (inklusive 

extraordinära händelser) 

• Geografiskt områdesansvar 

• Utbildning och Övning 

• Rapportering  

 

Värnamo kommun 
Värnamo kommuns lokala mål utgår från det nationella målet att värna 

skyddsvärden, överenskommelsen8, kommunens kvalitetsmål och målkriterier. 

Fokus ligger på förebyggande och förberedande åtgärder och kan sammanfattas 

i att kommunen ska: 

• Minska sårbarheter som uppdagats i Risk- och sårbarhetsanalysen9.  

• Kunna fortsätta bedriva kommunala samhällsviktiga verksamheter vid 

samhällsstörningar. 

• Upprätthålla en effektiv ledning och informationsorganisation under 

längre tid och med stor uthållighet vid samhällsstörningar genom 

samverkan mellan kommunens förvaltningar och med externa 

verksamheter samt myndigheter.   

• Kunna delge länsstyrelsen och allmänheten aktuell information inför 

och vid samhällsstörningar.  

 
Arbetsgrupp 
Kommunens Riskhanteringsgrupp är den arbetsgrupp som deltar i kommunens 

övergripande arbete med krisberedskap. Det är kommunens 

beredskapssamordnare som leder arbetet och som med hjälp av arbetsgruppen 

planerar och genomför arbetet.  

 
 

7 Människors liv och hälsa; Samhällets funktionalitet; Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter; Miljö och 

ekonomiska värden; Nationell suveränitet. 
8 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
9 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 

42



8 ( 28 ) 
Åtgärdsplan för krisberedskap  2019-2022 

 
Kommunens arbete utifrån överenskommelsen8  
I följande avsnitt beskrivs kommunens arbete inom överenskommelsens 

utpekade uppgifter.  

Risk- och sårbarhetsanalys  
Kommunen har tagit fram en Risk- och sårbarhetsanalys10 för mandatperioden 

2019–2022 som överskådligt redogör för resultaten från bedömningar av 

kommunens Riskanalys11 och sårbarhetsanalyser. Det är dessa två delprocesser 

i analysarbetet som ger kommunen det beslutsstöd och de sårbarhetsindikeringar 

som Överenskommelsen12 efterfrågar. Risk- och sårbarhetsanalysen10, 

tillsammans med Riskanalysen11, uppfyller kravet på att informera länsstyrelsen 

och allmänheten om hotbilden i kommunen samt om kommunens sårbarheter.  

Se kommunens Riskanalys11 och Risk- och sårbarhetsanalys10 för mer 

information.  

Planering 
Åtgärdsplan och kontinuitetsplanering 

Värnamo kommun redogör för sin kontinuitetsplanering för krisberedskap i 

denna åtgärdsplan. Med kontinuitetsplanering menas det ständigt pågående 

arbetet med att upprätthålla och om möjligt förbättra krisberedskapen. Detta kan 

ske genom att kommunen utför varaktiga engångsåtgärder som stärker 

beredskapen eller minska sårbarheter. Kommunen kan också utveckla rutiner för 

att bibehålla en god beredskap även i det vardagliga arbetet eller tillhandhålla 

utbildningar och övningar för att förbättra krishanteringen alternativt den 

generella förståelsen för behovet av krisberedskap. 

I styrdokumentets bilagor redovisas de specifika åtgärder som är planerade att 

genomföras under mandatperioden 2019–2022. Åtgärdsplanen har även en 

uppföljning av föregående mandatperiods åtgärdshantering.  

Krisledning 

Kommunen har en Riktlinje för krisledningsorganisation13, som är tillika 

krisledningsplan och plan vid extraordinär händelse. Den beskriver hur 

kommunen skall organisera sig vid en samhällsstörning. Riktlinjen utgår ifrån 

den svenska modellen14 och återger krisledningsplatser, stabsinkluderade 

tjänstemän, kommunikationsmedel med mera. Riktlinjen innehåller anvisningar 

för hur kommunens kommunikationsverksamhet skall bedrivas vid en kris, vilket 

därmed ersätter den sedan tidigare fristående riktlinjen för kriskommunikation. 

Riktlinje för krisledningsorganisation13 är delvis sekretessreglerad.  

Kommunen har ett Reglemente för Krisledningsnämnd, den eventuella politiska 

ledningen vid kris. Reglementet berättar hur och när nämnden får aktiveras, vilka 

beslut den får fatta och när den bör avaktiveras.  

Se kommunens Riktlinje för krisledningsorganisation13 och Reglemente för 

Krisledningsnämnd för mer information.  

 
10 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
11 Riskanalys 2019–2022. Dnr: 19.2692.170 
12 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
13 Riktlinje för krisledningsorganisation; Dnr: 19.3000.170 
14 MSB (2017) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 
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Uppföljning 

Kommunen ska ha förmågan att utvärdera sina insatser och inträffade händelser. 

Hur detta arbete genomförs förklaras närmare i Riktlinje för 

krisledningsorganisation13. 

Geografiskt områdesansvar 

Lokal samverkan 

Kommunen har inte beslutandemandat över andra aktörer eller myndigheter, 

men innehar ett ansvar att möjliggöra samverkan mellan dessa för gemensamt 

arbete innan, inför, under och efter en händelse. Kommunen skall enligt 

överenskommelsen15 tillse att aktörer inom det geografiska området 

(kommunens gränser) ges möjlighet att samverka, så att de i beredskapsarbeten 

och vid krishantering har möjlighet att samordna resurser och inrikta 

gemensamma insatser.  

Värnamo kommun har en riktlinje16 för att upprätta mötesform på lokalnivå, 

Lokal ISF. Syftet med mötet är att berörda förvaltningar, organisationer, 

verksamheter och bolag får dela med sig av sina lägesbilder och därmed skapa 

en gemensam lägesbild, för bättre riktade insatser och effektivisering av 

resursanvändning. 

Kommunen har även en krisstödsgrupp, POSOM, som bistår allmänheten med 

psykologiskt och socialt stöd vid en större händelse. Denna grupp ska ha en nära 

samverkan med kommunens övergripande krisledning, för att skapa gemensam 

lägesbild och möjliggöra för gemensamma insatser.   

Kommunen har en intern Riskhanteringsgrupp. I den finns alla kommunens 

förvaltningar och de kommunala bolagen Finnvedsbostäder AB samt Värnamo 

Energi AB representerade. Gruppen arbetar kontinuerligt med kommunens 

krisberedskap genom att exempelvis utföra risk- och sårbarhetsanalyser och ta 

fram åtgärdsplaner.   

Under den internationella krisberedskapsveckan bjuds frivilliga 

försvarsorganisationer in till kommunen för att delta på evenemang riktade mot 

allmänheten eller för att hålla i specifika utbildningar. Detta gynnar 

kommunikationen mellan kommunen och organisationerna. 

Kommunen anordnar också informationstillfällen under årens gång (enskilt och 

tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer) i syfte att stärka samverkan 

med allmänheten genom att tydliggöra kommunens uppdrag och den enskilda 

individens eget ansvar vid en kris.  

Regional samverkan 

Värnamo kommun ingår i F-samverkan, vilket är en fördjupad samverkan inom 

Jönköpings län mellan myndigheter, kommuner och organisationer samt företag. 

Syftet med samverkan är att stärka samhällets beredskap före, under, och efter 

en kris eller olycka.  

Värnamo kommun ingår i RäddSam-F, vilket är ett samarbete mellan 

räddningstjänsterna i Jönköpings län och räddningstjänsten i Ydre kommun i 

Östergötlands län samt SOS Alarm. Det övergripande målet är att möjliggöra 

 
15 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
16 Riktlinje för Lokal ISF; Dnr: 19.3000.170 
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effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande verksamhet genom 

samverkan och effektivt resursnyttjande. 

Värnamo ingår i länsstyrelsens projekt om en länsgemensam frivillig 

förstärkningsresurs, vilket bidrar till att stärka kommunens samarbete med 

frivilliga försvarsorganisationer.  

Utbildning och övning 
Kommunen har en Övnings- och utbildningsplan17 som kartlägger vilka delar av 

krisledningsorganisationen som skall utbildas eller övas under mandatperioden. 

Överenskommelsen18  understryker att minst två övningar skall genomföras per 

mandatperiod och att dessa skall utvärderas efteråt. Kravet inkluderar att den 

politiska ledningen respektive tjänstemannaledningen övas minst en gång 

vardera under perioden.  

Kommunen eftersträvar att delta på regionala utbildningar och övningar 

tillsammans med andra aktörer och kommuner i länet, för bättre samverkan och 

gemensamma grunder. 

Rapportering 
Kommunen har ett starkt samverkansnätverk med länsstyrelsen genom tidigare 

nämnda samverkansgrupper (F-samverkan och RäddSam-F) och deras 

arbetsgrupper. Det är bland annat via dessa samverkanskonstellationer 

rapportering om pågående arbeten inom kommunen sker. 

Kommunen delger även länsstyrelsen de styrdokument och annan dokumenterad 

information som överenskommelsen18 anger att kommunen skall inneha.  

Rapportering vid händelser kan ske genom direktkontakt med länsstyrelsens TIB 

eller annan funktion. Kommunen har även anställda med behörighet i 

rapporteringsverktyget WIS för lägesbildsuppdatering. Det finns dessutom 

möjlighet att använda kommunens RAKEL-enheter för rapportering inför, under 

och efter inträffad händelse.   

Åtgärdsplanering 
Bilaga I 
Uppgifter kommunen ämnar genomföra inom verksamhetsområdet 

krisberedskap under mandatperioden 2019–2022 anges i Bilaga 1 i detta 

dokument. Bilagans innehåll är beslutat av Kommunfullmäktige sammantaget 

med beslut av detta styrdokument i sin helhet.  

Förvaltningarna kommer i vissa fall behöva avsätta resurser för att kunna 

genomföra åtgärderna. 

 

Bilaga II 
Vid händelse under mandatperioden vars utredning påvisar behov att åtgärder 

inom en snar framtid kan Bilaga II användas. Kommunens tjänstemannaledning 

får besluta om åtgärder utifrån inkomna utvärderingar och ska dokumentera 

dessa i Bilaga II. Där skall åtgärderna tillsammans med tidsplaner, ansvariga 

insatser och motivering till beslut anges. Underskrift av kommundirektör eller av 

denne utsedd ersättare krävs vid beslut om tillägg av åtgärder i Bilaga II.  

 
17 Övnings- och utbildningsplan; Dnr: 19.3000.170 
18 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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Kommunens krisberedskapssamordnare ansvarar för att ifylld och beslutad 

Bilaga II läggs in i gällande åtgärdsplan, arkiveras och att åtgärder lägg in i 

kommunens uppföljningssystem.  

Uppföljning av åtgärder i bilagor 
Uppföljning av hur arbetet med åtgärderna i Bilaga I och Bilaga II framskrider 

sker i kommunens måluppföljningssystem. Det är upp till varje förvaltningschef 

att rapportera in via systemet om förvaltningens aktiviteter har påbörjats, pågår, 

är utförda eller har blivit inaktuella.  

Kommunens krisberedskapssamordnare ansvarar för att kontrollera 

åtgärdsrapporteringen löpande under mandatperioden. 

Bilaga III 
Föregående mandatperiods åtgärder och status på dessa återfinns i Bilaga III. 

Huruvida ej utförda åtgärder flyttas med till nästa mandatperiod beror på Risk- 

och sårbarhetsanalysens19 påvisade sårbarheter samt huruvida åtgärderna 

fortfarande anses aktuella utifrån kommunens behov.  

Sekretess 
Kommunens Riskanalys20  finns i sin helhet tillgänglig på kommunens webb 

som offentlig handling. 

Listorna över identifierad samhällsviktig verksamhet är levande arbetsmaterial 

och är sekretessreglerade, därmed kan utlämning nekas eller så kan viss 

inskränkning av information förekomma vid begäran om utlämning. 

Sårbarhetsanalyser och beroendeanalyser är levande arbetsmaterial och är 

sekretessreglerade, därmed kan utlämning nekas eller så kan viss inskränkning 

av information förekomma vid begäran om utlämning.  

Risk- och sårbarhetsanalysen19 finns i sin helhet tillgänglig på kommunens 

webb som offentlig handling. 

Åtgärdsplan för krisberedskap är delvis sekretessreglerad och därmed kan viss 

inskränkning av information förekomma vid begäran om utlämning. Bilaga I, II 

och III är sekretessreglerade.  

Revidering 
Inför varje ny mandatperiod ska Åtgärdsplan för krisberedskap uppdateras 

utifrån inträffade händelser under mandatperioden, kommunens riskanalys samt 

kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Åtgärdsplanen skall sedan fastställas av 

Kommunfullmäktige.  

Vid större förändringar inom kommunens krisberedskapsarbete kan 

åtgärdsplanen behöva uppdateras och fastställas på nytt av Kommunfullmäktige 

under mandatperioden.  

Åtgärdsplanens Bilaga II kan uppdateras av kommunens tjänstemannaledning 

vid behov under mandatperioden.   

 
19 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
20 Riskanalys 2019–2022. Dnr: 19.2692.170 
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Bilaga I 

Åtgärdslista för mandatperiod 2019–2022  

Omsorgsförvaltningen 

Informationskälla Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Serviceförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Samhällsbyggnadsförvaltnignen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Tekniska förvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Medborgarförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Kommunledningsförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Kulturförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga II 

Delegerad åtgärdslista för mandatperiod 2019–2022 
 

Åtgärd Motivation Period   Ansvarig Underskrift och datum 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Namnförtydligande:  

Datum:  

  
Sekretessreglerad bilaga 

8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga III 

Åtgärdsstatus från mandatperiod 2015–2018 

Social oro 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 
Sekretessreglerad bilaga 

8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Pågående dödligt våld 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Informationssäkerhet 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Övergripande aktiviteter för kommunens krisberedskap 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Längre elavbrott 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Databortfall/Datanätsbortfall 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

 

 

Dricksvatten 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Pandemi 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

 

 

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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År 2015 År 2016 

Krisarbete 

 

Övning 

 

 

Utbildning 

 

Krisarbete 

 

Övning 

 

Utbildning  

År 2017 År 2018 

Krisarbete 

 

Övning 

 

Utbildning  

Krisarbete 

 

Övning 

 

Utbildning 

 

 

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 

63



Sammanställning remissyttrande 
Enligt beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-11, Beredskapssamordnare Sbn § 425 
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19.3000.170 

Ansvarig tjänsteman:  
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Beredskapssamordnare 

Datum: 
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Nämnd/Förvaltning  Uppgiftslämnare: Remissyttrande och ändringar: 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Nämnden och 
förvaltningschef,  
Conny Eskilson 

 Ändring: Lagt till källreferens i kapitlet 
Användning av ersättning.  

Kommunlednings- 
förvaltning 

Beredskapssamordnare, 
Jannika Tunefjord 

 Ändring: Ändrat referensfel i 
Informationskälla/Risk i bilaga 1.  

 Ändring: Lagt in status på föregående 
mandatperiods åtgärder.  

Kommunlednings- 
förvaltning 

Beredskapssamordnare, 
Jannika Tunefjord, 
efter samråd med jurist, 
Anna Hedqvist 

 Sekretessregleringsrutan på första sidan och 
i bilagor behövs inte, då styrdokument alltid 
skall granskas inom kommunen innan 
utlämning.  
Beredskapssamordnare anser att rutan bör 
kvarstå för att förtydliga att styrdokumentet 
innehåller känslig information samt i syfte 
att underlätta arbetet vid 
utlämningsbegäran och eventuell 
sekretessbeläggning.  

 

 Ändring: Lagt till sekretesshänvisning 18 
kap. 13§ i sekretessregleringsruta på 
förstasidan och i bilagor. 18 kap. 13§ 
förtydligar varför innehållet är känsligt.  
 

 Ändring: Har ändrat så att 
sårbarhetsanalyser, beroendeanalyser samt 
listor över samhällsviktig verksamhet inte 
anges vara arbetsmaterial under kapitlet 
Sekretess. Detta då filerna kanske inte 
bedöms vara arbetsmaterial. Texten som 
upplyser om att materialen är 
sekretessreglerade kvarstår däremot i 
styrdokumentet. 

Kommunlednings- 
förvaltning 

Förvaltningschef, 
Ulf Svensson 

Åtgärder för Kommunledningsförvaltningen 
bilaga 1: 

 Ändring: Justerat tidsperiod för åtgärd 1 till 
samma period som MSB-projektet (Dnr: 
KS.2019.580), men lokal skall fortfarande 
utses Q1 2020. 

 Ändring: Justerad tidsperiod för åtgärd 3 till 
Q4 2020. 
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Medborgar- 
förvaltningen 

Förvaltningschef,  
Heidi Skov Ragnar 

Åtgärder för Medborgarförvaltningen bilaga 1: 

 Ändring: Ändrat Period till Q3 2020 istället 
för Q4 2020 i Åtgärd 1.  

 Arbete med åtgärd 3 är delvis genomfört, 
men det kommer arbetas vidare under 
perioden.   

Barn och utbildnings-
förvaltningen  

Utsedd av 
förvaltningschef: 
Intendent, 
Lovisa Brasch 

Åtgärder för Barn och utbildningsförvaltningen 
bilaga 1: 

 Ändring: Skola och skolorna har ersatts med 
enhet samt enheter i åtgärd 2.  

 I åtgärd 2 kan ambitionsnivån läggas på 
mycket olika nivåer. För vissa enheter 
kommer troligen tekniska åtgärder krävas 
för att få ut mest av planen. Detta är dock 
inget som lyfts i åtgärdsplanen (ekonomiskt 
perspektiv för åtgärder anges i 
dokumentet), men förvaltningen vill flagga 
för att begräsningar i åtgärder kan 
förekomma om tillskott i resurser inte sker 
utifrån önskemål baserad på intern 
behovsanalys.  

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Förvaltningschef, 
Conny Eskilson 

 Ändring: SKL är ändrat till SKR i texten, 
gäller ej referenser.  

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Räddningschef,  
Anders Björk 

Åtgärder för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
bilaga 1: 

 Ändring: I åtgärd 3 har införa ändrats till 
uppdatera.  

 Ändring: Period för åtgärd 5 ändrat till Q2 
2021.  

Serviceförvaltningen Förvaltningschef, 
Annelie Andersson 

 Inga ändringar.  

Tekniska 
förvaltningen 

Förvaltningschef, 
Jesper du Rietz 

 Ändring: Ändrat i kapitel Åtgärdsplanering i 
underrubrik Bilaga 1 sista stycket. Istället 
för förvaltningar anges nu både nämnder 
och förvaltningar. 

Åtgärder för Tekniska förvaltningen bilaga 1: 

 Ändring: Åtgärd 1 omformulerad till Inför 
reservåtgärd eller rutin om… inte mottar och 
kvitterar… 

 Ändring: I åtgärd 9 har perioden ändrats till 
Q4 2022. 

Kultur och fritids-
förvaltningen 

Förvaltningschef, 
Lars Alkner 

Åtgärder för Kultur och fritidsförvaltningen 
bilaga 1: 

 Ändring: Ändrat namn från 
Antikbevarelseplan till Insatsplan för 
kulturmiljövärden. 

Omsorgs-
förvaltningen 

Förvaltningschef, 
Ulrika Gustafsson  

 Inga ändringar. 
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 

Dokumentet gäller från: 2019 

Dokumentet gäller för: Värnamo kommuns verksamheter 

Dokumentansvarig: Beredskapssamordnare, Samhällsbyggnadsförvaltningen   

 
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  

kommun, 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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Akronym 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

SKR – Sveriges kommuner och regioner (f.d. SKL) 

TIB – Tjänsteman i beredskap 

WIS – Webbaserat informationssystem 

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktion  

POSOM – Psykiskt och socialt omhändertagande 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten 
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Inledning 
Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas 

och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i att skydda 

och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från 

vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och krig. Det är därför 

viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska sannolikheten för och 

konsekvenserna av händelser. Kommunen har därför åtgärdsplaner och riktlinjer 

som inriktas på preventiva åtgärder. Utöver dessa har kommunen även riktlinjer 

för arbetsmetodiken när händelser har inträffat, för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt kunna hantera och åtgärda händelsers efterföljande konsekvenser. 

 

Figur 1. Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Värnamo kommun bedriver sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap 

utifrån gällande lagar, förordningar och överenskommelser samt utifrån 

kommunens egna interna mål samt målkriterier.  

 

Det finns flera personer och arbetsgrupper inom kommunen som i sin vardagliga 

verksamhet arbetar med trygghets-, säkerhets- och beredskapsfrågor. Det finns 

likaså temagrupper och råd, med representanter från flera olika verksamheter, 

som samverkar i syfte att öka tryggheten och säkerheten inom kommunen. 

Bakgrund 
Åtgärdsplan för krisberedskap är underliggande Plan för trygg och säker kommun 

som ett av styrdokumenten inom verksamhetsområdet Krisberedskap. 

Kommunen skall enligt lag1 inneha dokumentation för hur kommunens ämnar 

arbete med krisberedskap, tillika kontinuitetsplanering, under varje 

mandatperiod. Detta dokument är därför utformat för att återge samtliga 

verksamhetsdelar inom kommunens krisberedskaps område. 

Kommunen skall enligt lag1 planera för att minimera sårbarheter och öka 

beredskapen inom kommunen. I överenskommelsen2 framgår det att 

 
1 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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framtagandet av åtgärder skall utgå ifrån kommunens Risk- och 

sårbarhetsanalys3. I analysen identifieras de brister som hindrar kommunen från 

att bedriva samhällsviktig verksamhet och som hämmar kommunens förmåga att 

hantera extraordinära händelser. De identifierade bristerna tillsammans med 

uppmärksammade fokusområden och aktuella projekt resulterar i den 

åtgärdsplaneringen som återges i detta dokument. 

Syfte 
Syftet med Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 är att redogöra för 

Värnamo kommuns arbetsuppgifter inom krisberedskap under mandatperioden 

2019–2022. Åtgärdsplanen ska lyfta fram hur kommunen uppfyller de krav, 

åtaganden och rekommendationer som ställs på kommunen utifrån lagen4, 

överenskommelsen5 och den svenska modellen6.  

Åtgärdsplanen ska likaledes vara sammankopplande för övriga åtgärdsplaner 

och riktlinjer inom verksamhetsområdet krisberedskap. 

Mål 
Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 ska ge en övergripande bild av 

kommunens krisberedskapsarbete och förtydliga hur kommunen upprätthåller 

kontinuiteten inom arbetet.  

Åtgärdsplan för krisberedskap 2019–2022 ska även återge de åtgärder som ska 

reducera eller eliminera sårbarheter som uppdagats i Risk- och 

sårbarhetsanalysen3.  

Användning av ersättning 
Användning av ersättningen från anslag 2:45 kommer under 2019–2022 

användas på följande sätt i kommunen: 

• Delfinansiering av löner till tjänstepersoner vars uppdrag är att arbeta med 

kommunens krisberedskap. 

• Planering och genomförande av utbildningsinsatser inom krisberedskap. 

• Planering och genomförande av övningar inom krisberedskap. 

• Underhåll av utomhusvarning (tyfoner för VMA). 

• Samverkansåtgärder utifrån geografiskt områdesansvar på kommun- och 

länsnivå. 

Kommunens krisberedskapsarbete 
Följande kapitel redogör för kommunen arbete inom verksamhetsområdet 

krisberedskap.  

Syfte 
Värnamo kommun ska arbeta med krisberedskap utifrån sitt geografiska 

områdesansvar i syfte att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, minska 

 
3 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
4 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 
5 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
6 MSB (2017) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 
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sannolikheten för och konsekvenser av samhällsstörningar samt i syfte att värna 

våra skyddsvärden7. 

Mål 
Sverige har nationella mål för krisberedskapen i landet och Värnamo kommun 

har dessutom upprättat lokala mål för sin verksamhet inom området. 

Nationella 
Sveriges krisberedskap måste ständigt utvecklas för att kunna möta olika 

utmaningar. Dessa kan sträcka sig från allvarliga olyckor och kriser till i värsta 

fall krig, vilket då inkluderar samhället förmåga att bidra inom Sveriges 

totalförsvar.  

Det internationella målet är att värna samhällets skyddsvärden7. 

Överenskommelsen8 
I överenskommelsen anges MSB:s och SKR:s resonemang kring hur uppgifter 

ska genomföras för att uppnå kraven i lagen. Uppgifterna inkluderar: 

• Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys 

• Planering, för att under mandatperioden minimera sårbarheter och 

stärka beredskapen 

• Planering, för att kunna hantera inträffade samhällsstörningar (inklusive 

extraordinära händelser) 

• Geografiskt områdesansvar 

• Utbildning och Övning 

• Rapportering  

 

Värnamo kommun 
Värnamo kommuns lokala mål utgår från det nationella målet att värna 

skyddsvärden, överenskommelsen8, kommunens kvalitetsmål och målkriterier. 

Fokus ligger på förebyggande och förberedande åtgärder och kan sammanfattas 

i att kommunen ska: 

• Minska sårbarheter som uppdagats i Risk- och sårbarhetsanalysen9.  

• Kunna fortsätta bedriva kommunala samhällsviktiga verksamheter vid 

samhällsstörningar. 

• Upprätthålla en effektiv ledning och informationsorganisation under 

längre tid och med stor uthållighet vid samhällsstörningar genom 

samverkan mellan kommunens förvaltningar och med externa 

verksamheter samt myndigheter.   

• Kunna delge länsstyrelsen och allmänheten aktuell information inför 

och vid samhällsstörningar.  

 
Arbetsgrupp 
Kommunens Riskhanteringsgrupp är den arbetsgrupp som deltar i kommunens 

övergripande arbete med krisberedskap. Det är kommunens 

beredskapssamordnare som leder arbetet och som med hjälp av arbetsgruppen 

planerar och genomför arbetet.  

 
 

 
7 Människors liv och hälsa; Samhällets funktionalitet; Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter; Miljö och 

ekonomiska värden; Nationell suveränitet. 
8 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
9 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
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Kommunens arbete utifrån överenskommelsen8  
I följande avsnitt beskrivs kommunens arbete inom överenskommelsens 

utpekade uppgifter.  

Risk- och sårbarhetsanalys  
Kommunen har tagit fram en Risk- och sårbarhetsanalys10 för mandatperioden 

2019–2022 som överskådligt redogör för resultaten från bedömningar av 

kommunens Riskanalys11 och sårbarhetsanalyser. Det är dessa två delprocesser 

i analysarbetet som ger kommunen det beslutsstöd och de sårbarhetsindikeringar 

som Överenskommelsen12 efterfrågar. Risk- och sårbarhetsanalysen10, 

tillsammans med Riskanalysen11, uppfyller kravet på att informera länsstyrelsen 

och allmänheten om hotbilden i kommunen samt om kommunens sårbarheter.  

Se kommunens Riskanalys11 och Risk- och sårbarhetsanalys10 för mer 

information.  

Planering 
Åtgärdsplan och kontinuitetsplanering 

Värnamo kommun redogör för sin kontinuitetsplanering för krisberedskap i 

denna åtgärdsplan. Med kontinuitetsplanering menas det ständigt pågående 

arbetet med att upprätthålla och om möjligt förbättra krisberedskapen. Detta kan 

ske genom att kommunen utför varaktiga engångsåtgärder som stärker 

beredskapen eller minska sårbarheter. Kommunen kan också utveckla rutiner för 

att bibehålla en god beredskap även i det vardagliga arbetet eller tillhandhålla 

utbildningar och övningar för att förbättra krishanteringen alternativt den 

generella förståelsen för behovet av krisberedskap. 

I styrdokumentets bilagor redovisas de specifika åtgärder som är planerade att 

genomföras under mandatperioden 2019–2022. Åtgärdsplanen har även en 

uppföljning av föregående mandatperiods åtgärdshantering.  

Krisledning 

Kommunen har en Riktlinje för krisledningsorganisation13, som är tillika 

krisledningsplan och plan vid extraordinär händelse. Den beskriver hur 

kommunen skall organisera sig vid en samhällsstörning. Riktlinjen utgår ifrån 

den svenska modellen14 och återger krisledningsplatser, stabsinkluderade 

tjänstemän, kommunikationsmedel med mera. Riktlinjen innehåller anvisningar 

för hur kommunens kommunikationsverksamhet skall bedrivas vid en kris, vilket 

därmed ersätter den sedan tidigare fristående riktlinjen för kriskommunikation. 

Riktlinje för krisledningsorganisation13 är delvis sekretessreglerad.  

Kommunen har ett Reglemente för Krisledningsnämnd15, den eventuella 

politiska ledningen vid kris. Reglementet berättar hur och när nämnden får 

aktiveras, vilka beslut den får fatta och när den bör avaktiveras.  

Se kommunens Riktlinje för krisledningsorganisation13 och Reglemente för 

Krisledningsnämnd15 för mer information.  

 
10 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
11 Riskanalys 2019–2022. Dnr: 19.2692.170 
12 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
13 Riktlinje för krisledningsorganisation; Dnr: 19.3000.170 
14 MSB (2017) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 
15 Reglemente för Krisledningsnämnd; Dnr: 19.3000.170 

73



9 ( 28 ) 
Åtgärdsplan för krisberedskap  2019-2022 

 
Uppföljning 

Kommunen ska ha förmågan att utvärdera sina insatser och inträffade händelser. 

Hur detta arbete genomförs förklaras närmare i Riktlinje för 

krisledningsorganisation13. 

Geografiskt områdesansvar 

Lokal samverkan 

Kommunen har inte beslutandemandat över andra aktörer eller myndigheter, 

men innehar ett ansvar att möjliggöra samverkan mellan dessa för gemensamt 

arbete innan, inför, under och efter en händelse. Kommunen skall enligt 

överenskommelsen16 tillse att aktörer inom det geografiska området 

(kommunens gränser) ges möjlighet att samverka, så att de i beredskapsarbeten 

och vid krishantering har möjlighet att samordna resurser och inrikta 

gemensamma insatser.  

Värnamo kommun har en riktlinje17 för att upprätta mötesform på lokalnivå, 

Lokal ISF. Syftet med mötet är att berörda förvaltningar, organisationer, 

verksamheter och bolag får dela med sig av sina lägesbilder och därmed skapa 

en gemensam lägesbild, för bättre riktade insatser och effektivisering av 

resursanvändning. 

Kommunen har även en krisstödsgrupp, POSOM, som bistår allmänheten med 

psykologiskt och socialt stöd vid en större händelse. Denna grupp ska ha en nära 

samverkan med kommunens övergripande krisledning, för att skapa gemensam 

lägesbild och möjliggöra för gemensamma insatser.   

Kommunen har en intern Riskhanteringsgrupp. I den finns alla kommunens 

förvaltningar och de kommunala bolagen Finnvedsbostäder AB samt Värnamo 

Energi AB representerade. Gruppen arbetar kontinuerligt med kommunens 

krisberedskap genom att exempelvis utföra risk- och sårbarhetsanalyser och ta 

fram åtgärdsplaner.   

Under den internationella krisberedskapsveckan bjuds frivilliga 

försvarsorganisationer in till kommunen för att delta på evenemang riktade mot 

allmänheten eller för att hålla i specifika utbildningar. Detta gynnar 

kommunikationen mellan kommunen och organisationerna. 

Kommunen anordnar också informationstillfällen under årens gång (enskilt och 

tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer) i syfte att stärka samverkan 

med allmänheten genom att tydliggöra kommunens uppdrag och den enskilda 

individens eget ansvar vid en kris.  

Regional samverkan 

Värnamo kommun ingår i F-samverkan, vilket är en fördjupad samverkan inom 

Jönköpings län mellan myndigheter, kommuner och organisationer samt företag. 

Syftet med samverkan är att stärka samhällets beredskap före, under, och efter 

en kris eller olycka.  

Värnamo kommun ingår i RäddSam-F, vilket är ett samarbete mellan 

räddningstjänsterna i Jönköpings län och räddningstjänsten i Ydre kommun i 

Östergötlands län samt SOS Alarm. Det övergripande målet är att möjliggöra 

 
16 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
17 Riktlinje för Lokal ISF; Dnr: 19.3000.170 
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effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande verksamhet genom 

samverkan och effektivt resursnyttjande. 

Värnamo ingår i länsstyrelsens projekt om en länsgemensam frivillig 

förstärkningsresurs, vilket bidrar till att stärka kommunens samarbete med 

frivilliga försvarsorganisationer.  

Utbildning och övning 
Kommunen har en Övnings- och utbildningsplan18 som kartlägger vilka delar av 

krisledningsorganisationen som skall utbildas eller övas under mandatperioden. 

Överenskommelsen19  understryker att minst två övningar skall genomföras per 

mandatperiod och att dessa skall utvärderas efteråt. Kravet inkluderar att den 

politiska ledningen respektive tjänstemannaledningen övas minst en gång 

vardera under perioden.  

Kommunen eftersträvar att delta på regionala utbildningar och övningar 

tillsammans med andra aktörer och kommuner i länet, för bättre samverkan och 

gemensamma grunder. 

Rapportering 
Kommunen har ett starkt samverkansnätverk med länsstyrelsen genom tidigare 

nämnda samverkansgrupper (F-samverkan och RäddSam-F) och deras 

arbetsgrupper. Det är bland annat via dessa samverkanskonstellationer 

rapportering om pågående arbeten inom kommunen sker. 

Kommunen delger även länsstyrelsen de styrdokument och annan dokumenterad 

information som överenskommelsen19 anger att kommunen skall inneha.  

Rapportering vid händelser kan ske genom direktkontakt med länsstyrelsens TIB 

eller annan funktion. Kommunen har även anställda med behörighet i 

rapporteringsverktyget WIS för lägesbildsuppdatering. Det finns dessutom 

möjlighet att använda kommunens RAKEL-enheter för rapportering inför, under 

och efter inträffad händelse.   

Åtgärdsplanering 
Bilaga I 
Uppgifter kommunen ämnar genomföra inom verksamhetsområdet 

krisberedskap under mandatperioden 2019–2022 anges i Bilaga 1 i detta 

dokument. Bilagans innehåll är beslutat av Kommunfullmäktige sammantaget 

med beslut av detta styrdokument i sin helhet.  

Nämnder och förvaltningar kommer i vissa fall behöva avsätta resurser för att 

kunna genomföra åtgärderna. 

 

Bilaga II 
Vid händelse under mandatperioden vars utredning påvisar behov att åtgärder 

inom en snar framtid kan Bilaga II användas. Kommunens tjänstemannaledning 

får besluta om åtgärder utifrån inkomna utvärderingar och ska dokumentera 

dessa i Bilaga II. Där skall åtgärderna tillsammans med tidsplaner, ansvariga 

insatser och motivering till beslut anges. Underskrift av kommundirektör eller av 

denne utsedd ersättare krävs vid beslut om tillägg av åtgärder i Bilaga II.  

 
18 Övnings- och utbildningsplan; Dnr: 19.3000.170 
19 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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Kommunens krisberedskapssamordnare ansvarar för att ifylld och beslutad 

Bilaga II läggs in i gällande åtgärdsplan, arkiveras och att åtgärder lägg in i 

kommunens uppföljningssystem.  

Uppföljning av åtgärder i bilagor 
Uppföljning av hur arbetet med åtgärderna i Bilaga I och Bilaga II framskrider 

sker i kommunens måluppföljningssystem. Det är upp till varje förvaltningschef 

att rapportera in via systemet om förvaltningens aktiviteter har påbörjats, pågår, 

är utförda eller har blivit inaktuella.  

Kommunens krisberedskapssamordnare ansvarar för att kontrollera 

åtgärdsrapporteringen löpande under mandatperioden. 

Bilaga III 
Föregående mandatperiods åtgärder och status på dessa återfinns i Bilaga III. 

Huruvida ej utförda åtgärder flyttas med till nästa mandatperiod beror på Risk- 

och sårbarhetsanalysens20 påvisade sårbarheter samt huruvida åtgärderna 

fortfarande anses aktuella utifrån kommunens behov.  

Sekretess 
Kommunens riskanalys finns i sin helhet tillgänglig på kommunens webb. 

Listorna över identifierad samhällsviktig verksamhet är sekretessreglerade, 

därmed kan utlämning nekas eller så kan viss inskränkning av information 

förekomma vid begäran om utlämning. 

Sårbarhetsanalyser och beroendeanalyser är sekretessreglerade, därmed kan 

utlämning nekas eller så kan viss inskränkning av information förekomma vid 

begäran om utlämning.  

Risk- och sårbarhetsanalysen finns i sin helhet tillgänglig på kommunens 

webb. 

Åtgärdsplan för krisberedskap är delvis sekretessreglerad och därmed kan viss 

inskränkning av information förekomma vid begäran om utlämning. Bilaga I, II 

och III är sekretessreglerade.  

Revidering 
Inför varje ny mandatperiod ska Åtgärdsplan för krisberedskap uppdateras 

utifrån inträffade händelser under mandatperioden, kommunens riskanalys samt 

kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Åtgärdsplanen skall sedan fastställas av 

Kommunfullmäktige.  

Vid större förändringar inom kommunens krisberedskapsarbete kan 

åtgärdsplanen behöva uppdateras och fastställas på nytt av Kommunfullmäktige 

under mandatperioden.  

Åtgärdsplanens Bilaga II kan uppdateras av kommunens tjänstemannaledning 

vid behov under mandatperioden.   

 
20 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022. Dnr: 19.3000.170 
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Bilaga I 

Åtgärdslista för mandatperiod 2019–2022  

Omsorgsförvaltningen 

Informationskälla Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Serviceförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Sekretessreglerad bilaga 

8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Samhällsbyggnadsförvaltnignen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Tekniska förvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Sekretessreglerad bilaga 

8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Medborgarförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Kommunledningsförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga I 

Kulturförvaltningen 

Informationskälla 

Risk 
Åtgärd 

Åtgärd 

genomförd 

senast 

Verksamhet Ansvarig 

     

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga II 

Delegerad åtgärdslista för mandatperiod 2019–2022 
 

Åtgärd Motivation Period   Ansvarig Underskrift och datum 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Namnförtydligande:  

Datum:  

  
Sekretessreglerad bilaga 

8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga III 

Åtgärdsstatus från mandatperiod 2015–2018 

Social oro 

Område Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Datum när det 

ska vara 

genomfört 

Uppföljning 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Pågående dödligt våld 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 

86



22 ( 28 ) 
Åtgärdsplan för krisberedskap  2019-2022 

 

Informationssäkerhet 

      

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Övergripande aktiviteter för kommunens krisberedskap 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Längre elavbrott 

      

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Databortfall/Datanätsbortfall 

      

      

      

      

 

 

Dricksvatten 

      

      

      

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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27 ( 28 ) 
Åtgärdsplan för krisberedskap  2019-2022 

 

Pandemi 

      

      

 

 

  

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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28 ( 28 ) 
Åtgärdsplan för krisberedskap  2019-2022 

 

År 2015 År 2016 

  

  
  

 

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 

Sekretessreglerad bilaga 
8 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

8 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 2§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

§ 47 Dnr: KS.2020.58

Reglemente servicenämnden, revidering

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden.

Ärendebeskrivning
Kostverksamheten heter från och med 1 januari 2020 
måltidsservice. Titel på nuvarande kostchef är måltidschef. 
Köksområdescheferna heter områdeschef måltid.
Logistikenheten och post och tryckeri heter från och med           
1 januari 2020 logistik och tryckerienheten.

Med anledning av dessa förändringar ska reglementet revideras.

Servicenämnden beslutade 15 januari 2020, § 6
att   föreslå kommunstyrelsen besluta
att   anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden.

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-01-15 

Justerare

§ 6 Dnr: SN.2020.5

Reglemente servicenämnden- revidering

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden

Ärendebeskrivning
Kostverksamheten kommer från och med 1 januari 2020 att heta 
måltidsservice. Titel på nuvarande kostchef blir måltidschef. 
Köksområdescheferna kommer att heta områdeschef måltid.
Logistikenheten och post och tryckeri går samman från och med 1 
januari 2020. Avdelningen kommer att heta logistik och 
tryckerienheten.

Med anledning av dessa förändringar ska reglementet revideras.

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden
att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för 
servicenämnden

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-07

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2020.5

 1 (1)

Reglemente servicenämnden- revidering

Ärendebeskrivning

Kostverksamheten kommer från och med 1 januari 2020 att heta 
måltidsservice. Titel på nuvarande kostchef blir måltidschef. 
Köksområdescheferna kommer att heta områdeschef måltid.

Logistikenheten och post och tryckeri går samman från och med 
1 januari 2020. Avdelningen kommer att heta logistik och 
tryckerienheten.

Med anledning av dessa förändringar ska reglementet revideras.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden

att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för 
servicenämnden

Annelie Andersson
Förvaltningschef
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1 (2)

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 134 

Revidering
Gäller fr o m xx-xx-xx
________________________________________________________________

Reglemente för servicenämnden

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

§ 1 Verksamhetsområde

Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 
anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende:

 kommunens samlade måltidsservice även omfattande personal- och lokalansvar
 kommunens övergripande ansvar för drift och support av kommunens nätverk, datorer 

och telefoni samt viss utveckling inom IT. Stöd till övriga nämnder i deras IT-
utveckling och upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet

 kommunens bemanningsenhet för vikariehantering inklusive kommunens 
resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola

 kommunens logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon samt 
kommunens centrala tryckeri, posthantering och turbilsservice 

På uppdrag av kommunstyrelsen ska servicenämnden även ansvara för

 kommunens kontaktcenter med där till hörande övrig verksamhet

Servicen ska således medverka till att underlätta för berörda nämnders genomförande av sin 
verksamhet.

§ 2 Allmänt nämndreglemente

För servicenämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet 
med arbetsformer för Värnamo kommun.

§ 3 Sammanträden.

Nämndens sammanträden är inte offentliga.
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2 (2)

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar.

§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Servicenämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige lämnat till dem

 i reglementet
 genom antagen budget

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har 
fullgjorts.

Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen ska 
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnden ska också fullgöra övrig rapporteringsskyldighet som kan åläggas dem.

§ 6 Information och samråd

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunstyrelsens presidium ska i möjligaste mån 
från servicenämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsen eller annan 
nämnds verksamhet.

§ 7 Personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i servicenämndens namn.

§ 8 Processbehörighet

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde.

§ 9 Förvaltningsorgan

Nämndens förvaltningsorgan utgörs av serviceförvaltningen. 

§ 10 Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom verksamheten. Nämnden har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av 
de särskilda frågor som kommunstyrelsen med dess personalutskott ansvarar för.
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1 (2)

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 134

Revidering
Gäller fr o m 19-03-28
________________________________________________________________

Reglemente för servicenämnden

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

§ 1 Verksamhetsområde

Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 
anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende:

 kommunens samlade kostorganisation även omfattande personal- och lokalansvar
 kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för reproverksamhet, intern 

turbilsservice och posthantering
 kommunens övergripande ansvar för drift och support av kommunens nätverk, datorer 

och telefoni samt viss utveckling inom IT. Stöd till övriga nämnder i deras IT-
utveckling och upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet

 kommunens bemanningsenhet för vikariehantering inklusive kommunens 
resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola

 logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon.

På uppdrag av kommunstyrelsen ska servicenämnden även ansvara för

 kommunens kontaktcenter med där till hörande övrig verksamhet

Servicen ska således medverka till att underlätta för berörda nämnders genomförande av sin 
verksamhet.

§ 2 Allmänt nämndreglemente

För servicenämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet 
med arbetsformer för Värnamo kommun.

§ 3 Sammanträden.

Nämndens sammanträden är inte offentliga.
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2 (2)

§ 4 Processbehörighet

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde.

§ 5 Förvaltningsorgan

Nämndens förvaltningsorgan utgörs av serviceförvaltningen. 

§ 6 Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom verksamheten. Nämnden har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av 
de särskilda frågor som kommunstyrelsen med dess personalutskott ansvarar för.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

§ 48 Dnr: KS.2019.436

Motion - Information till elever i samband med 
skollunchen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att  avslå motionen. 

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

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet yrkar i motion daterad 23 augusti 2019 att 
serviceförvaltningen får i uppdrag 
att ta fram informationskoncept på miljöbelastningen av maten 

som serveras
att utvecklingen av matsvinnet redovisas digitalt
att arbeta fram ett digitalt beställnings/bokningskoncept för 

elever så att planering och tillagning av rätt antal skolluncher 
sker.

Motionen har remitterats till servicenämnden och förvaltningens 
konstverksamhet har tittat på ovan nämnda delar och kan 
konstatera att i dagsläget finns inte något system för att möta 
uppdraget som Miljöpartiet efterfrågar.

Servicenämnden beslutade 15 januari 2020, § 10
att   föreslå kommunstyrelsen besluta
att   avslå motionen
att   ge kostverksamheten uppdraget att när ett nytt 

kostdatasystem är på plats, arbeta vidare med de olika 
delarna som motionen avser.

Yrkanden
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till motionen. 

Hans-Göran Johansson (C) yrkar avslag på motionen.

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

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-01-15 

Justerare

§ 10 Dnr: SN.2019.35

Motion- Information till elever i samband med 
skollunchen

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att avslå motionen
att ge kostverksamheten uppdraget att när ett nytt kostdatasystem är på 
plats, arbeta vidare med de olika delarna som motionen avser

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2019 § 294 att remittera 
Miljöpartiet de grönas motion till servicenämnden. I motionen framgår 
att miljöpartiet det gröna yrkar att servicenämnden 
- tar fram ett informationskoncept på miljöbelastningen av maten som 

serveras
- redovisar utvecklingen av matsvinnet digitalt
- arbetar fram ett digitalt beställnings/bokningskoncept för elever så 

att planeringen och tillagning av rätt antal skolluncher sker

Serviceförvaltningens kostverksamhet har tittat på ovan nämnda delar 
och kan konstatera att i dagsläget finns inte något system för att möta 
uppdraget som miljöpartiet de gröna efterfrågar.

För att kunna redovisa miljöbelastningen behöver ett system finnas som 
lätt kan plocka fram miljöbelastningen utifrån CO2. 
För att göra det möjligt behöver en extra funktion köpas till befintligt 
kostdatasystem. Men då ett nytt kostdatasystem ska upphandlas är det 
inte relevant att skaffa den funktionen i dagsläget. Möjligheten att 
redovisa utvecklingen gällande matsvinnet digitalt, finns i dagsläget inte 
heller i befintligt kostdatasystem men kommer även det att frågas efter i 
kommande upphandling. Grunden är att varje elev ska äta skollunch 
enligt skollagen. Skollunchen är gratis och näringsberäknad i den 
obligatoriska grundskolan. Att låta elever beställa/ boka sin lunch ska 
inte vara nödvändig för att hålla nere matsvinnet 

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att avslå motionen 
att ge kostverksamheten uppdraget att när ett nytt kostdatasystem är på 
plats, arbeta vidare med de olika delarna som motionen avser.
att överlämna ärendet vidare till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-07

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2019.35

 1 (3)

Motion- Information till elever i samband med 
skollunchen

                            Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2019 § 294 att remittera 
Miljöpartiet de grönas motion till servicenämnden. I motionen 
framgår att miljöpartiet det gröna yrkar att servicenämnden 

- tar fram ett informationskoncept på miljöbelastningen av maten 
som serveras

- redovisar utvecklingen av matsvinnet digitalt
- arbetar fram ett digitalt beställnings/bokningskoncept för elever 

så att planeringen och tillagning av rätt antal skolluncher sker

Serviceförvaltningens kostverksamhet har tittat på ovan nämnda 
delar och kan konstatera att i dagsläget finns inte något system för 
att möta uppdraget som miljöpartiet de gröna efterfrågar.

För att kunna redovisa miljöbelastningen behöver ett system finnas 
som lätt kan plocka fram miljöbelastningen utifrån CO2. 
För att göra det möjligt behöver en extra funktion köpas till 
befintligt kostdatasystem. Men då ett nytt kostdatasystem ska 
upphandlas är det inte relevant att skaffa den funktionen i 
dagsläget. Möjligheten att redovisa utvecklingen gällande 
matsvinnet digitalt, finns i dagsläget inte heller i befintligt 
kostdatasystem men kommer även det att frågas efter i kommande 
upphandling. Grunden är att varje elev ska äta skollunch enligt 
skollagen. Skollunchen är gratis och näringsberäknad i den 
obligatoriska grundskolan. Att låta elever beställa/ boka sin lunch 
ska inte vara nödvändig för att hålla nere matsvinnet 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-07

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2019.35

 2 (3)

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att avslå motionen

att ge kostverksamheten uppdraget att när ett nytt kostdatasystem 
är på plats, arbeta vidare med de olika delarna som motionen avser.

att överlämna ärendet vidare till kommunstyrelsen

          Charlotta Nielsen Nylander               Annelie Andersson
          Kostchef               Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-07

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2019.35

 3 (3)

Utredning

Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2019 § 294 att remittera 
Miljöpartiet de grönas motion till servicenämnden. I motionen 
framgår att miljöpartiet det gröna yrkar att servicenämnden 

- tar fram ett informationskoncept på miljöbelastningen av maten 
som serveras

- redovisar utvecklingen av matsvinnet digitalt
- arbetar fram ett digitalt beställnings/bokningskoncept för elever 

så att planeringen och tillagning av rätt antal skolluncher sker

Serviceförvaltningens kostverksamhet har tittat på ovan nämnda 
delar och kan konstatera att i dagsläget finns inte något anpassat 
system för att möta uppdraget som miljöpartiet de gröna efterfrågar 
Kostverksamheten delar miljöpartiets önskan om att kunna 
redovisa ovan nämnda delar gällande matsvinn samt 
miljöbelastning på ett pedagogiskt sätt, men också digitalt. För att 
kunna redovisa miljöbelastningen behöver ett system finnas som 
lätt kan plocka fram miljöbelastningen utifrån CO2. För att göra det 
möjligt behöver en extra funktion köpas till befintligt 
kostdatasystem. Men då ett nytt kostdatasystem ska upphandlas är 
det inte relevant att skaffa den funktionen i dagsläget. Möjligheten 
att redovisa utvecklingen gällande matsvinnet digitalt, finns i 
dagsläget inte heller i befintligt kostdatasystem men kommer även 
det att frågas efter i kommande upphandling. Grunden är att varje 
elev ska äta skollunch enligt skollagen. Skollunchen är gratis och 
näringsberäknad i den obligatoriska grundskolan. Att låta elever 
beställa/ boka sin lunch ska inte vara nödvändigt för att hålla nere 
matsvinnet. Finns det tydliga rutiner för hur skolverksamheten 
beställer antal luncher och har rutiner för på och avbokning räcker 
det för att kostverksamheten ska klara av att laga lagom mycket 
mat. I gymnasieskolan skulle man kunna tänka annorlunda då dessa 
luncher inte är reglerade i skollagen. Det är också en bättre lämpad 
åldersgrupp för den sortens hantering. Att införa ett digitalt 
beställnings/bokningskoncept kräver dock mer utredning. 
Serviceförvaltningen menar att fler diskussioner måste föras 
tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen innan ett 
sådant förslag eventuellt kan presenteras.
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Motion: 
- Information till elever i samband med skollunchen- 

 

Vi i miljöpartiet vet att information om konsekvenserna av vår livsstil  

är avgörande för hur vi ska kunna fortsätta att leva på vår jord. Vi menar 

att Värnamo kommun därför måste ge en saklig information om hur våra 

samhällsfunktioner belastar vår miljö.Denna information ska bl a underlätta 

för medborgarna att i valsituationer förstå konsekvenserna av våra val. 

Det är viktigt att vi på ett lätt och pedagogiskt sätt redovisar belastningen 

på det ekologiska systemet.  

Ett exempel är digital information på tavlor i våra skolmatsalar. 

 

Exempel på information på dessa tavlor:: Att producera 1 kilo nötkött belastar klimatet med 
26kg CO2. 

Text från kommunens hemsida : Samhällsutveckling och hållbarhet 
Kommunens strategiska hållbarhetsarbete handlar om att lyfta hållbarhetsperspektivet och låta 

det genomsyra alla kommunala verksamheter. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till 

kommunens egna verksamheter och till invånare. 

Vi yrkar att serviceförvaltningen får i uppdrag 

 

att  ta fram informationskoncept på miljöbelastningen av maten som serveras  

att  utvecklingen av matsvinnet redovisas digitalt 

att  arbeta fram ett digitalt beställnings/bokningskoncept för elever 

      så att planering och tillagning av rätt antal skolluncher sker. 

 

Miljöpartiet de gröna. 2019-08-23 

 Jörgen Skärin.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-18 

Justerare

§ 61 Dnr: KS.2018.515

Medborgarinitiativ - Rökförbud på kommunens 
badplatser och idrottsanläggningar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   anse medborgarinitiativet besvarat.

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

Ärendebeskrivning
Medborgarinitiativ har inkommit från Monica Johansson 4 juni 
2018 om att införa rökförbud på kommunens badplatser och 
idrottsanläggningar. Kommunstyrelsen har beslutat att remittera 
medborgarinitiativet till tekniska utskottet för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 december 2018, § 382 
att ställa sig positiv till ett införande av rökförbud på 
kommunens badplatser och idrottsanläggningar och anser att 
Värnamo kommun behöver se över och revidera samtliga 
dokument härrörande till ANDT-arbetet. 

Sedan medborgarinitiativet lämnades har en ny tobakslag börjat 
gälla från och med 1 juli 2019. Enligt tobakslagen är rökning 
förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet 
eller annan verksamhet för barn eller ungdom, i lokaler som 
allmänhet har tillträde till, på inhägnade platser utomhus 
huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, på lekplatser som 
allmänheten har tillträde till och vid entréer till sådana lokaler 
som allmänheten har tillträde till. Idrottsanläggningar inomhus 
omfattas alltså av rökförbudet, likaså inhägnade 
idrottsanläggningar utomhus. 

När det gäller naturbadplatser omfattas dessa inte av rökförbud 
enligt tobakslagen. Kommunen har en möjlighet att reglera det 
genom kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
Rökförbud på badplatser är inte reglerat i någon lag och det 
kommer också bli svårt att se till att ett lokalt förbud efterlevs. 
Tekniska förvaltningen anser därför att medborgarinitiativet är 
besvarat. Rökförbud på kommunens idrottsanläggningar regleras 
däremot i tobakslagen som gäller från och med i juli 2019. 

                                                                                Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-18 

Justerare

Ks § 61 (forts)

Tekniska utskottet beslutade 22 januari 2020, § 7
att anse medborgarinitiativet besvarat
att påminna kommunfullmäktige att Värnamo kommun 

behöver se över och revidera samtliga dokument 
härrörande till ANDT-arbetet. 

Yrkanden
Jörgen Skärin (MP) med instämmande av Jan Cherek (SD) och 
Azra Muranovic (S) yrkar bifall till medborgarinitiativet.    

Hans-Göran Johansson (C) yrkar att medborgarinitiativet anses 
besvarat.

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

Beslut skickas till:

108



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-01-22 

Justerare

§ 7 Dnr: TU.2019.9

Medborgarinitiativ - Rökförbud på kommunens 
badplatser och idrottsanläggningar

Beslut
Tekniska utskottet beslutar
att anse medborgarinitiativet besvarat.
att påminna kommunfullmäktige att Värnamo kommun 

behöver se över och revidera samtliga dokument 
härrörande till ANDT-arbetet. 

Ärendebeskrivning
Medborgarinitiativ har inkommit från Monica Johansson 
gällande att införa rökförbud på kommunens badplatser och 
idrottsanläggningar. Kommunstyrelsen har beslutat att remittera 
medborgarinitiativet till tekniska utskottet för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-12 att ställa sig positiv 
till ett införande av rökförbud på kommunens badplatser och 
idrottsanläggningar och anser att Värnamo kommun behöver se över 
och revidera samtliga dokument härrörande till ANDT-arbetet. 
Sedan medborgarinitiativet lämnades har en ny tobakslag börjat gälla 
från och med 2019-07-01. Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i 
lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet 
för barn eller ungdom, i lokaler som allmänhet har tillträde till, på 
inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, 
på lekplatser som allmänheten har tillträde till och vid entréer till sådana 
lokaler som allmänheten har tillträde till. Idrottsanläggningar inomhus 
omfattas alltså av rökförbudet, likaså inhägnade idrottsanläggningar 
utomhus. 
När det gäller naturbadplatser omfattas dessa inte av rökförbud enligt 
tobakslagen. Kommunen har en möjlighet att reglera det genom 
kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
Rökförbud på badplatser är inte reglerat i någon lag och det kommer 
också bli svårt att se till att ett lokalt förbud efterlevs. Tekniska 
förvaltningen anser därför att medborgarinitiativet är besvarat. 
Rökförbud på kommunens idrottsanläggningar regleras däremot i 
tobakslagen som gäller från och med i juli 2019. 

Förslag till beslut
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att avslå medborgarinitiativet

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-28

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.9

 1 (2)

Medborgarinitiativ - Rökförbud på kommunens 
badplatser och idrottsanläggningar

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativ har inkommit från Monica Johansson 
gällande att införa rökförbud på kommunens badplatser och 
idrottsanläggningar. 

Kommunstyrelsen har beslutat att remittera medborgarinitiativet 
till tekniska utskottet för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-12 att ställa sig 
positiv till ett införande av rökförbud på kommunens badplatser 
och idrottsanläggningar och anser att Värnamo kommun 
behöver se över och revidera samtliga dokument härrörande till 
ANDT-arbetet. 

Sedan medborgarinitiativet lämnades har en ny tobakslag börjat 
gälla från och med 2019-07-01. Enligt tobakslagen är rökning 
förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet 
eller annan verksamhet för barn eller ungdom, i lokaler som 
allmänhet har tillträde till, på inhägnade platser utomhus 
huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, på lekplatser som 
allmänheten har tillträde till och vid entréer till sådana lokaler 
som allmänheten har tillträde till. Idrottsanläggningar inomhus 
omfattas alltså av rökförbudet, likaså inhägnade 
idrottsanläggningar utomhus. 

När det gäller naturbadplatser omfattas dessa inte av rökförbud 
enligt tobakslagen. Kommunen har en möjlighet att reglera det 
genom kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Rökförbud på badplatser är inte reglerat i någon lag och det 
kommer också bli svårt att se till att ett lokalt förbud efterlevs. 
Tekniska förvaltningen anser därför att medborgarinitiativet ska 
avslås. Rökförbud på kommunens idrottsanläggningar regleras 
däremot i tobakslagen som gäller från och med i juli 2019. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-28

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.9

 2 (2)

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att avslå medborgarinitiativet

Maria Grimstål Jesper du Rietz
Handläggare Förvaltningschef
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-01-15 

Justerare

§ 21 Dnr: KS.2018.515

Medborgarinitiativ - Rökförbud på kommunens 
badplatser och idrottsanläggningar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att  remittera medborgarinitiativet till tekniska utskottet för 

yttrande.

Ärendebeskrivning
Monica Johansson vill i medborgarinitiativ inkommen 6 juni 
2018 att det införs rökförbud på kommunens badplatser och 
idrottsanläggningar.

Medborgarinitiativet har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter innehåller 
ingenting som berör rökning, men däremot platser i kommunen 
där det är förbjudet att förtära alkoholdrycker. Kommunen har 
där beslutat att alkoholdrycker inte får förtäras på bland annat 
kommunala bad- och idrottsplatser.

Det finns kommuner som redan har infört rökförbud på 
badstränder.
Både förbud mot alkoholdrycker och rökning är en skyddsaspekt 
mot barn, människor och djur. Det är dessutom tydligt ifrån 
nationellt håll att den politiska viljan är att utvidga antalet 
rökfria utomhusmiljöer i Sverige. Att införa rökförbud på fler 
allmänna platser kan bidra till att uppnå målen i regeringens 
ANDT-strategi att minska tobaksbruket, minska den passiva 
rökningen samt uppnå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025. 
Åtgärden ligger också i linje med WHO:s ramkonvention om 
tobakskontroll.
Värnamo kommun har inte ställt sig bakom Tobacco Endgame 
och man har ingen strategi för ett förebyggande ANDT-arbete.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 december 2018, § 382
att ställa sig positiv till ett införande av rökförbud på 

kommunens badplatser och idrottsanläggningar och anser 
att Värnamo kommun behöver se över och revidera samtliga 
dokument härrörande till ANDT-arbetet. 

Beslut expedieras till:
Tekniska utskottet
Samhällsbyggnadsnämden
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Rökförbud på kommunens badplatser och idrottsanläggningar

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Flera andra kommuner i landet har infört rökförbud på sina badplatser för att småbarn inte ska riskera att kunna
stoppa cigarett fimpar i munnen och att badgäster ska utsättas för ofrivillig passiv rökning. Önskar att Värnamo
kommun kunde följa efter och vara ett gott föredöme. 

Önskar också att det vore rökförbud vid kommunens idrottsanläggningar. Att man ska kunna stå och titta på tex
fotbollsmatcher utan att behöva utsättas för ofrivillig passiv rökning.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Namn

Monica Johansson
Epost

johansson2u@gmail.com

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

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

 
Postnummer

 
Postort

 

 
  

2018-06-04 
 
 

   

   

   
Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Besöksadress
Stadshuset, Kyrktorget 1
Värnamo

Telefon

037037 70 00 växel
Organisationsnummer

212000-0555

Webbplats

www.varnamo.se
 

E-post

kommunen@varnamo.se
 

Telefax

0370-37 77 11

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.

✔

✔

 
  

2018-06-04 
 
 

   

   

   
Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Besöksadress
Stadshuset, Kyrktorget 1
Värnamo

Telefon

037037 70 00 växel
Organisationsnummer

212000-0555

Webbplats

www.varnamo.se
 

E-post

kommunen@varnamo.se
 

Telefax

0370-37 77 11

Bankgiro

141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-18 

Justerare

§ 62 Dnr: KS.2019.357

Medborgarinitiativ- Ny träningsplats i Forsheda

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   anse medborgarinitiativet besvarat.

Ärendebeskrivning
Medborgarinitiativ har inkommit från Mariana Raduca 14 maj 
2019 med förslag om en ny träningsplats i Forsheda. 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till tekniska utskottet 
att besvaras senast den 22 november 2019.

Enligt medborgarinitiativet skulle det vara en bra och långsiktig 
investering i en ny träningsplats i Forsheda med hänsyn till 
Värnamo kommuns visioner och hållbara utvecklingsarbete. 
Träningsplatsen skulle kunna nyttjas av personer i olika åldrar 
för att främja hälsan, fritidsaktiviteter samt bidra till att fler 
vistas utomhus.  

Förslaget påminner om den aktivitetsyta som har anlagts i 
anslutning till Bors Högstadieskola. I Forsheda finns 
aktivitetsytor i form av ett elljusspår där det finns ett par enkla 
utegymsmaskiner. Bredvid Bollagården finns en aktivitetsyta på 
den plats där det tidigare har legat tennisplaner. I samråd med 
elevrådet på Forsheda Högstadieskola planerade man för en 
utemiljö efter ungdomarnas önskemål. På uteplatsen finns nu en 
del som är belagd med konstgräs och där man kan spela fotboll 
eller handboll. En av ytorna är en fullstor basketplan och den 
kan på vintern beläggas med is. Den tredje delen har 
skateboardutrustning och det finns också en träställning som 
fungerar som ”hängyta”. Under sommarmånaderna finns 
möjligheten för Forshedas barn, unga och vuxna att bada och 
spela minigolf på Forshedabadet. I Forsheda finns även en 
konstgräsplan för fotboll som allmänheten kan nyttja när det inte 
är organiserad verksamhet där. 

Bedömningen är att Forsheda samhälle har ganska gott om 
aktivitetsytor för alla ålderskategorier. Dessutom kommer en 
större renovering av högstadieskolan att behöva göras närmaste 
åren. I samband med det kommer man se över utemiljön runt 
skolan. Detta kommer att öka möjligheterna ytterligare till 
spontanidrott i Forsheda. Medborgarinitiativet ska därmed anses 
besvarat.                                                              

Tekniska utskottet beslutade 22 januari 2020, § 8
att medborgarinitiativet anses besvarat.

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-01-22 

Justerare

§ 8 Dnr: TU.2019.143

Medborgarinitiativ – Ny träningsplats Forsheda; 
remiss tekniska utskottet

Beslut
Tekniska utskottet beslutar
att medborgarinitiativet anses besvarat

Ärendebeskrivning
Medborgarinitiativ har inkommit från Mariana Raduca med förslag om 
en ny träningsplats i Forsheda. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet 
till tekniska utskottet att besvaras senast den 22 november 2019.

Enligt medborgarinitiativet skulle det vara en bra och långsiktig 
investering i en ny träningsplats i Forsheda med hänsyn till Värnamo 
kommuns visioner och hållbara utvecklingsarbete. Träningsplatsen 
skulle kunna nyttjas av personer i olika åldrar för att främja hälsan, 
fritidsaktiviteter samt bidra till att fler vistas utomhus.  

Förslaget påminner om den aktivitetsyta som har anlagts i anslutning till 
Bors Högstadieskola. I Forsheda finns aktivitetsytor i form av ett 
elljusspår där det finns ett par enkla utegymsmaskiner. Bredvid 
Bollagården finns en aktivitetsyta på den plats där det tidigare har legat 
tennisplaner. I samråd med elevrådet på Forsheda Högstadieskola 
planerade man för en utemiljö efter ungdomarnas önskemål. På 
uteplatsen finns nu en del som är belagd med konstgräs och där man kan 
spela fotboll eller handboll. En av ytorna är en fullstor basketplan och 
den kan på vintern beläggas med is. Den tredje delen har 
skateboardutrustning och det finns också en träställning som fungerar 
som ”hängyta”. Under sommarmånaderna finns möjligheten för 
Forshedas barn, unga och vuxna att bada och spela minigolf på 
Forshedabadet. I Forsheda finns även en konstgräsplan för fotboll som 
allmänheten kan nyttja när det inte är organiserad verksamhet där. 

Bedömningen är att Forsheda samhälle har ganska gott om aktivitetsytor 
för alla ålderskategorier. Dessutom kommer en större renovering av 
högstadieskolan att behöva göras närmaste åren. I samband med det 
kommer man se över utemiljön runt skolan. Detta kommer att öka 
möjligheterna ytterligare till spontanidrott i Forsheda. 
Medborgarinitiativet ska därmed anses besvarat. 

Förslag till beslut
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta                       
att medborgarinitiativet anses besvarat 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-28

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.143

 1 (3)

Medborgarinitiativ – Ny träningsplats Forsheda; 
remiss tekniska utskottet

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativ har inkommit från Mariana Raduca med 
förslag om en ny träningsplats i Forsheda. 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till tekniska utskottet 
att besvaras senast den 22 november 2019.

Enligt medborgarinitiativet skulle det vara en bra och långsiktig 
investering i en ny träningsplats i Forsheda med hänsyn till 
Värnamo kommuns visioner och hållbara utvecklingsarbete. 
Träningsplatsen skulle kunna nyttjas av personer i olika åldrar 
för att främja hälsan, fritidsaktiviteter samt bidra till att fler 
vistas utomhus.  

Förslaget påminner om den aktivitetsyta som har anlagts i 
anslutning till Bors Högstadieskola. I Forsheda finns 
aktivitetsytor i form av ett elljusspår där det finns ett par enkla 
utegymsmaskiner. Bredvid Bollagården finns en aktivitetsyta på 
den plats där det tidigare har legat tennisplaner. I samråd med 
elevrådet på Forsheda Högstadieskola planerade man för en 
utemiljö efter ungdomarnas önskemål. På uteplatsen finns nu en 
del som är belagd med konstgräs och där man kan spela fotboll 
eller handboll. En av ytorna är en fullstor basketplan och den 
kan på vintern beläggas med is. Den tredje delen har 
skateboardutrustning och det finns också en träställning som 
fungerar som ”hängyta”. Under sommarmånaderna finns 
möjligheten för Forshedas barn, unga och vuxna att bada och 
spela minigolf på Forshedabadet. I Forsheda finns även en 
konstgräsplan för fotboll som allmänheten kan nyttja när det inte 
är organiserad verksamhet där. 

Bedömningen är att Forsheda samhälle har ganska gott om 
aktivitetsytor för alla ålderskategorier. Dessutom kommer en 
större renovering av högstadieskolan att behöva göras närmaste 
åren. I samband med det kommer man se över utemiljön runt 
skolan. Detta kommer att öka möjligheterna ytterligare till 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-28

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.143

 2 (3)

spontanidrott i Forsheda. Medborgarinitiativet ska därmed anses 
besvarat. 

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

Att medborgarinitiativet anses besvarat

Maria Grimstål Jesper du Rietz
Handläggare Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-28

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.143

 3 (3)

Utredning

Enligt medborgarinitiativet skulle det vara en bra och långsiktig 
investering i en ny träningsplats i Forsheda med hänsyn till 
Värnamo kommuns visioner och hållbara utvecklingsarbete. 
Träningsplatsen skulle kunna nyttjas av personer i olika åldrar 
för att främja hälsan, fritidsaktiviteter samt bidra till att fler 
vistas utomhus.  

Kommunstyrelsen har beslutat att remittera ärendet till tekniska 
utskottet. Tekniska utskottet beslutade 2019-10-08 att ge 
tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
beslutsförslag. 

Förslaget påminner om den aktivitetsyta som har anlagts i 
anslutning till Bors Högstadieskola. I Forsheda finns 
aktivitetsytor i form av ett elljusspår där det finns ett par enkla 
utegymsmaskiner. Bredvid Bollagården finns en aktivitetsyta på 
den plats där det tidigare har legat tennisplaner. I samråd med 
elevrådet på Forsheda Högstadieskola planerade man för en 
utemiljö efter ungdomarnas önskemål. På uteplatsen finns nu en 
del som är belagd med konstgräs och där man kan spela fotboll 
eller handboll. En av ytorna är en fullstor basketplan och den 
kan på vintern beläggas med is. Den tredje delen har 
skateboardutrustning och det finns också en träställning som 
fungerar som ”hängyta”. Under sommarmånaderna finns 
möjligheten för Forshedas barn, unga och vuxna att bada och 
spela minigolf på Forshedabadet. I Forsheda finns även en 
konstgräsplan för fotboll som allmänheten kan nyttja när det inte 
är organiserad verksamhet där. 

Det är troligt att man inom fem år kommer behöva renovera 
Forsheda Högstadieskola och i samband med detta kommer man 
också att se över utemiljön runt skolan. 

Riskbedömning  

Bedömningen är att Forsheda samhälle har ganska gott om 
aktivitetsytor för alla ålderskategorier. Dessutom kommer en 
större renovering av högstadieskolan att behöva göras närmaste 
åren. I samband med det kommer man se över utemiljön runt 
skolan. Detta ökar möjligheterna ytterligare till spontanidrott i 
Forsheda. Medborgarinitiativet ska därmed anses besvarat.
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Ny träningsplats Forsheda

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Med hänsyn till Värnamo kommuns visioner och hållbara utvecklingsarbete, skulle det vara en bra och långsiktig
investering i en ny träningsplats i Forsheda. Där kan personer i olika åldrar nyttja den för att främja hälsan,
fritidsaktiviteter och bidra till att fler vistas utomhus!

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

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: Galvanovägen 9, 331 72 Forsheda, Sverige
Koordinater: (57.161570589869086, 13.83770787460935)

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

Dina kontaktuppgifter

Namn

Mariana Raduca
Epost

marionraduca@gmail.com

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

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

Västergatan 10
Postnummer

33171
Postort

Forsheda

 
  

2019-05-14 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

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

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

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

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

✔

✔

 
  

2019-05-14 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

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

Kommunstyrelsen 2020-02-18 

Justerare

§ 67 Dnr: KS.2019.95

Motion - 50 kronor för lunchen!

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   avslå motionen.

Reservationer
Azra Muranovic (S), Mikael Andersson (S), Bo Svedberg (S),
Anette Myrvold (S) och Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jörgen Skärins (MP) yrkande.

Ärendebeskrivning
Svante Olsson, Vänsterpartiet, har den 28 februari 2019 lämnat 
in en motion om subventionerade luncher till pensionärer. 

I motionen yrkar Svante Olsson att priset på lunchavgiften för 
besökande pensionärer, av sociala skäl, ska sänkas till 50 kr på 
äldreomsorgens restauranger. Svante Olsson bedömer att den 
kraftiga höjningen av priset de senaste åren har lett till en lika 
kraftig minskning av antalet besökare. 

Lunchavgiften inkl. dessert för pensionärer utan biståndsbeslut 
är 97 kr inkl. moms. Under 2019 serverades ca 10 200 portioner 
på äldreomsorgens restauranger. En måltidavgift på 50 kr 
inklusive moms skulle innebära att priset per portion 
subventioneras med 42 kr exkl. moms. Årskostnaden för 
subventionen blir ca 430 000 kr. 

En subvention skulle kunna innebära att antalet besökare på 
äldreomsorgens restauranger ökar. Om antalet portioner skulle 
öka till 15 300 portioner blir årskostnaden ca 640 000 kr och om 
antalet portioner skulle öka till 20 400 portioner blir 
årskostnaden ca 860 000 kr. 

Måltidsavgiften har, enligt tidigare beslut, varit subventionerad 
och skulle upphöra genom en gradvis höjning av 
måltidsavgiften. Denna subvention har från och med 2020 
upphört. 

Omsorgsförvaltningen bedömer att kostnaden för föreslagen 
subvention inte ryms inom förvaltningens budget samtidigt tas 
det i beaktning då det i dagsläget arbetas med matkostnader och 
en utredning kommer göras och presenteras under första 
halvåret 2020. 
                                                                        

                                                                              Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-18 

Justerare

Ks § 67 (forts)

Omsorgsnämnden beslutade 5 februari 2020, § 16
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yrkanden
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till motionen.

Hans-Göran Johansson (C) yrkar avslag på motionen.

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

Beslut skickas till:

127



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Omsorgsnämnden 2020-02-05 

Justerare

§ 16 Dnr: ON.2019.21

Motion: 50 kronor för lunchen

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Svante Olsson, Vänsterpartiet, har den 28 februari 2019 lämnat in en 
motion om subventionerade luncher till pensionärer. 

I motionen yrkar Svante Olsson att priset på lunchavgiften för 
besökande pensionärer, av sociala skäl, ska sänkas till 50 kr på 
äldreomsorgens restauranger. Svante Olsson bedömer att den kraftiga 
höjningen av priset de senaste åren har lett till en lika kraftig minskning 
av antalet besökare. 

Lunchavgiften inkl. dessert för pensionärer utan biståndsbeslut är 97 kr 
inkl. moms. Under 2019 serverades ca 10 200 portioner på 
äldreomsorgens restauranger. En måltidavgift på 50 kr inklusive moms 
skulle innebära att priset per portion subventioneras med 42 kr exkl. 
moms. Årskostnaden för subventionen blir ca 430 000 kr. 

En subvention skulle kunna innebära att antalet besökare på 
äldreomsorgens restauranger ökar. Om antalet portioner skulle öka till 
15 300 portioner blir årskostnaden ca 640 000 kr och om antalet 
portioner skulle öka till 20 400 portioner blir årskostnaden ca 860 000 
kr. 

Måltidsavgiften har, enligt tidigare beslut, varit subventionerad och 
skulle upphöra genom en gradvis höjning av måltidsavgiften. Denna 
subvention har från och med 2020 upphört. 

Omsorgsförvaltningen bedömer att kostnaden för föreslagen subvention 
inte ryms inom förvaltningens budget samtidigt tas det i beaktning då 
det i dagsläget arbetas med matkostnader och en utredning kommer 
göras och presenteras under första halvåret 2020. 

Omsorgsförvaltningen behandlade ärendet den 22 januari 2020.

Förslag till beslut
Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-15

Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Dnr: ON.2019.21

 1 (1)

Motion: 50 kronor för lunchen
Ärendebeskrivning

Svante Olsson, Vänsterpartiet, har den 28 februari 2019 lämnat 
in en motion om subventionerade luncher till pensionärer. 

I motionen yrkar Svante Olsson att priset på lunchavgiften för 
besökande pensionärer, av sociala skäl, ska sänkas till 50 kr på 
äldreomsorgens restauranger. Svante Olsson bedömer att den 
kraftiga höjningen av priset de senaste åren har lett till en lika 
kraftig minskning av antalet besökare. 

Lunchavgiften inkl. dessert för pensionärer utan biståndsbeslut 
är 97 kr inkl. moms. Under 2019 serverades ca 10 200 portioner 
på äldreomsorgens restauranger. En måltidavgift på 50 kr 
inklusive moms skulle innebära att priset per portion 
subventioneras med 42 kr exkl. moms. Årskostnaden för 
subventionen blir ca 430 000 kr. 

En subvention skulle kunna innebära att antalet besökare på 
äldreomsorgens restauranger ökar. Om antalet portioner skulle 
öka till 15 300 portioner blir årskostnaden ca 640 000 kr och om 
antalet portioner skulle öka till 20 400 portioner blir 
årskostnaden ca 860 000 kr. 

Måltidsavgiften har, enligt tidigare beslut, varit subventionerad 
och skulle upphöra genom en gradvis höjning av 
måltidsavgiften. Denna subvention har från och med 2020 
upphört. 

Omsorgsförvaltningen bedömer att kostnaden för föreslagen 
subvention inte ryms inom förvaltningens budget. 

Beslutsförslag

Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Charlotte Jacobsson Ulrika Gustafsson
Avdelningschef Omsorgschef
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måndag 20190211 14:41
Inkommande mail

Till: Kommunen@varnamo.se; 
Från: svante.k.olson@gmail.com
Skickat: 20190211:14:41

motion/lunch
Till Värnamo Kommunfullmäktige 28 februari 2019

MOTION

50 kronor för lunchen!

Tidigare kunde pensionärer i Värnamo kommun inta subventionerade måltider på
restaurangerna på kommunens äldreboenden. Det kan de inte längre. Nu kostar det
närmare 90 kronor att äta måltiden. Det har förstås fått till följd att antalet besökare har
sjunkit kraftigt. Jag tycker att kommunen borde återgå till den gamla ordningen och servera
subventionerade måltider för pensionärer; av sociala skäl.
Det sa jag till Omsorgsnämndens ordförande, Glenn Lund, M, vid
kommunfullmäktigesammanträdet i januari i Värnamo.
Jag tycker att måltiden ska kosta 50 kronor.
Men Glenn Lund och övriga ledamöter på den borgerliga sidan håller inte med mig. De tycker
att kommunen ska ta betalt enligt marknadsmässiga principer.
De menar att 90 kronor för en lunch är en rimlig nivå.
Som ledamot av Omsorgsnämnden är jag kontaktpolitiker på Linneberg, ett serviceboende i
Värnamo. För en tid sedan talade jag med en anställd i köket. Hon konstaterade att de
kraftiga höjningarna av priset de senaste åren har lett till en lika kraftig minskning av antalet
besökare.
Tidigare kunde det komma 5060 pensionärer, som inte bor på Linneberg, för att äta lunch
tillsammans med andra människor. Nu kommer det ett tiotal.
”Det beror helt och hållet på priset”, sa den anställda. ”Det är så ledsamt.”
Istället för att äta tillsammans med andra människor sitter många pensionärer ensamma
hemma vid köksbordet.
Att träffa andra människor och äta tillsammans är jätteviktigt.
Värnamo kommun borde visa en annan attityd mot äldre människor och subventionera en
del av kostnaden för måltiden. Det kan man göra av sociala skäl. Det är inte olagligt. Det är
friskvård. Och det tjänar kommunen på.
Förra mandatperioden motionerade jag om måltidsavgiften. Den avslogs. Nu när jag är med
i Omsorgsnämnden motionerar jag igen.
Det står i nämndens reglemente att den ”ska främja bra miljöer i kommunen i syfte att öka
möjligheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning att ta del av samhällets
gemenskap”.
Det står även i reglementet att nämndens uppgift är att ”ta fram förslag på avgifter och
taxor”.
Jag yrkar därför att priset på lunchavgiften ska sänkas till 50 kronor för besökande
pensionärer på kommunens restauranger på våra äldreboenden.

Svante Olson, Vänsterpartiet
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Motion till kommunfullmäktige i Värnamo Kommun 

 

Införa schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen. 

 

Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att 

skapa matglädje och främja hållbara matvanor i skolmiljö. Ett område som verkar väldigt 

intressant ur ett hållbarhetsperspektiv är schemalagd lunch vilket skulle ge en god 

ingångspunkt för en bra måltidprocess i skolan. Skolmåltiden har en väldigt viktig funktion 

för hälsa, prestationsförmåga, kunskap och gemenskap  

Miljöpartiet vill inför schemalagd lunch som pilotprojekt i låg och mellanstadieskolor i 

kommun. Klassen går tillsammans med läraren till skolrestaurangen och äter på lektionstid. 

En lektion kan antingen börja med eller sluta med lunch. Vid lite längre lektionspass kan 

lunchen läggas mitt i lektionen. När klassen ätit färdigt går den tillbaka till klassrummet och 

fortsätter lektionen. På så sätt äger lunchen rum under schemalagd tid och blandas inte 

ihop med rast. Rast för lekar och utevistelse läggs vid en annan tidpunkt på dagen. Att 

eleverna äter utan stress under en schemalagd lunch kan även bidra till att matsvinnet 

minskar ur ett resurs och klimatperspektiv. 

Mål med pilotprojektet är att skapa en trygg psykosocial miljö där det sociala och 

pedagogiska momentet under måltiden skapar matro, gemenskap är hälsofrämjande och 

deltagande och mindre matsvinn.  

 

 

 

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående 

 

- Att fullmäktige ger i uppdrag till barn och utbildningsnämd att genomföra ett 

pilotprojekt att schemalägga skollunch och redovisa utfallet. 

 

 

 

 

 

Värnamo 19/2 -2020  

 Miljöpartiet de Gröna  

 Jörgen Skärin 
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Motion – Hemlösas situation! 
Enligt vad som har kommit till kännedom har även vi i Värnamo Kommun fått en ohållbar 
situation med hemlösa invånare!
Äldre personer som ej har missbruk förekommer bland dessa.
Vi anser att kommunen ska ta ett ansvar och kunna ge det skydd som lagen kräver.
Idag stänger vi akutboenden och korttidsboenden istället för att erbjuda dessa människor tak 
över huvudet.

Vad lagen säger;

Kommunens och socialtjänstens ansvar för boendeinsatser

Kommunens ansvar
Kommunerna ansvarar för att det finns bostäder till invånarna i den egna kommunen och 
ska planera bostadsförsörjningen utifrån kommunens framtagna riktlinjer. Riktlinjerna 
syftar till att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 
Riktlinjerna ska också främja att kommunen förbereder och genomför ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen.

För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar att tillhandahålla boenden. Det 
handlar om vissa äldre personer, vissa personer med funktionsnedsättning och vissa 
nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Äldre personer
Enligt SoL ska socialnämnden dels verka för att äldre människor får goda bostäder, dels 
ge stöd och hjälp i hemmet till de som behöver det. Kommunen har ansvar för att inrätta 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 
särskilt stöd. Särskilt boende för äldre är en permanent boendeform och ges som bistånd 
enligt socialtjänstlagen efter individuell prövning.

Vi yrkar på:

 att ge Medborgarförvaltningen uppdrag att undersöka och rapportera in antalet 
hemlösa och orsak i Värnamo Kommun till Kommunstyrelsen.

 att ombesörja ett boende snarast för de äldre som innefattas av SoL.
 att avsätta medel för att lösa bostadssituationen för övriga som ej innefattas av 

SoL. 

Värnamo den 19/2 2020

Sverigedemokraterna genom 

Jan Cherek Katja Ganekind
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