
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2022-11-24  1(2) 
 

 
Styrelse/Nämnd: Kommunfullmäktige 

Dag, tid: 2022-11-24, kl. 18:00 

Plats: Kommunfullmäktigesalen 

Övrigt: Värnamo kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och 
Regioners kongress 2023 
 
Information från Värnamo kvinnojour 
 
Johanna Svensson, ekonomichef informerar om budgetärendena nr 12 och 13 
 
Sammanträdet avbryts för fika ca kl. 19.30 
 
Meddelande om vem som ska tjänstgöra ska snarast lämnas till kommunkansliet 
genom att skicka e-post till elin.alteborg@varnamo.se 

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Beslutsärenden 
1 Val av justerare  3 

2 Interpellationer och frågor  4 

3 Val av vice ordförande i valberedningen KS.2022.565  

4 Anvisning av medel till projekt Personalutrymme 
arenaservice, projektnummer 231079 

KS.2022.443 5 - 12 

5 Anvisning av medel för till- och ombyggnad av 
Trälleborgsskolan projekt 235021 

KS.2020.320 13 - 17 

6 Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet ny 
bollhall/idrottshall (Park arena) samt ombyggnader 
inom Folkets park, projektnummer 231045 

KS.2022.444 18 - 22 

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

KS.2021.2 23 - 26 

8 Anvisning av medel för nybyggnad av förskolan 
"Nya Jannelund" i Bredaryd, projekt 234005 

KS.2020.319 27 - 30 

9 Anvisning av medel för nybyggnad av förskola 
Värnamo öster Magnusgatan i Värnamo projekt 
234009 

KS.2021.3 31 - 34 
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10 Överenskommelse mellan patientnämnden, Region 
Jönköpings län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet 

KS.2022.412 35 - 45 

11 Avfallstaxa 2023 Värnamo kommun KS.2022.433 46 - 76 

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

KS.2022.37 77 - 106 

13 Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024-
2027 

KS.2022.38 107 - 135 

14 Motion - Diskriminering! KS.2021.445 136 - 138 

15 Motion angående införandet av 30 timmars 
arbetsvecka - på prov! 

KS.2021.457 139 - 142 

16 Besöksparkering Kyrktorget KS.2022.465 143 

17 Motion- Besöksparkering Stadshuset KS.2022.275 144 - 152 

18 Alliansens förslag till uppdrag för 
kommunfullmäktiges presidium 

KS.2022.474 153 - 154 

19 Alliansens förslag till förändringar i 
nämndsorganisationen 

KS.2022.476 155 - 157 

20 Utredningsuppdrag gällande alliansens förslag till 
överföring av verksamhet 

KS.2022.475 158 - 159 

21 Meddelande Kf 2022-11-24 KS.2022.472 160 - 165 

22 Motioner  166 

23 Fyllnadsval   

24 Medborgarinitiativ   

25 Övrigt   

 
 

Stefan Widerberg 
Ordförande 

Elin Alteborg 
Sekreterare 

 
Fullmäktigesammanträdet direktsänds i Värnamo Närradio FM 98,1 och du kan se det i  
webbsändning på Värnamo kommun videokanal (screen9.tv) 
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FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER  
Kommunfullmäktige november 2022 - december 2023 
 
 
Sammanträdes- 
datum 

Förslag justeringspersoner Datum för  
justering 

24/11 Haris Sibonjic (C) och Anja Johansson (S)  30/11 

15/12 Margareta Lindahl (KD) och Bengt Lundström (SD) 21/12 

26/1 Sofia Granstrand (M) och Åke Vilhelmsson (S) 1/2 

23/2 Matilda Kauppinen (S) och Emma Söderhjelm (C)  1/3 

30/3 Fjodor Eklund (V) och Håkan Johansson (KD) 5/4 

27/4 Katja Ganekind (SD) och Kaj Larsson (M) 3/5 

25/5 Ardita Berisha Cani (S) och Marianne Olsson (KD) 31/5 

21/6  Sylvia Friberg (SD) och Sidsel Waern (M) 27/6 

31/8 Jörgen Ståhl (S) och Marie Skogefors (L) 6/9 

28/9 Ulf Björnstedt (SD) och Stig Claesson (KD) 4/10 

26/10 Gabrielle Davidsson (C) och Emina Dautovic (V) 1/11 

30/11 Jan Cherek (SD) och Johan Hilding (C)  6/12 

14/12 Khalid Poricanen (S) och Anders Nyberg (M) 20/12 

 
 
Vid förhinder går den som ersätter in som justeringsperson. 
 
Tid för justering: angivet datum kl.15.00 (om inte annat angetts)  
Plats för justering: kommunkansliet, Stadshuset. 
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Enkel fråga Till Kommunfullmäktiges ordförande


Det första som möter KF-ledamöterna innan vi stiger in i kommunfullmäktigesalen är en

närvarolista i pappersform i vilken ledamöterna skall markera sin närvaro. Listan är på flera sidor

och ledamöterna skall leta reda på sina namn, vilket kan ta lite tid.


Är det inte dags att använda sig av en enklare digital funktion? Förslagsvis att närvarolistan läggs 
ut i kommunfullmäktiges dokumenthanterare. Listan kan ha en enklare funktion för när den 
öppnas, d.v.s. när det går att markera sin ankomst resp. låsningstid (förslagsvis när KF mötet 
avslutats).


Vidare kan en automatisk tidsregistrering göras, som aktiveras när fullmäktigeledamoten kryssar i

sin närvaro. Listan kan sedan göras tillgänglig för allmänheten, så att de enkelt kan följa

ledamöternas närvaro på fullmäktigemötena.


Utöver detta vill jag gärna få besked om andra digitala funktioner är på gång, som digitala

voteringssystem.


Slutligen vill jag med anledning av det senaste fullmäktigemötet poängtera vikten av att

ledamöterna får ut föredragshållarnas bildspel i förväg. Trots projiceringen av underlagen är det

svårt att läsa av dessa, då de ofta innehåller många siffror och detaljer och upplösningen inte är 
den bästa.


Fjodor Eklund 

Vänsterpartiet Värnamo 

20221116
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-10-18   

Justerare  

§ 329 Dnr: KS.2022.443 
 
Anvisning av medel till projekt Personalutrymme 
arenaservice, projektnummer 231079 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt 
att  anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till 

projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 
231079. 

   
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja renovering 
och ombyggnad av personalutrymmen för arenaservice på 
fritidsavdelningen. Planerat personalutrymme kommer vara 
beläget i ishallen Axelent Arena, vid den gamla entrén. 
Byggnationen kommer vara i två plan, på vardera cirka 14 
kvadratmeter. Nedre plan förses med tolv skåp för omklädning 
med handikapp-WC samt duschmöjlighet. Övre plan kommer 
innehålla personalrum med plats för sex personer och ett pentry 
med kyl/frys, diskmaskin och mikrovågsugnar. Arbetet beräknas 
påbörjas omgående. Behovet för anvisning av medel för 2022 är 
200 000 kronor, vilket är samtliga medel för projektet i 
kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2022. Ett 
startbeslut behöver också fattas av kommunfullmäktige. 
 
Tekniska utskottet beslutade 27 september 2022, § 191 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

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

anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 
231079. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 191 Dnr: TU.2022.294 
 
Anvisning av medel till projekt Personalutrymme 
arenaservice, projektnummer 231079 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

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

anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 
231079. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja renovering 
och ombyggnad av personalutrymmen för arenaservice på 
fritidsavdelningen. Planerat personalutrymme kommer vara 
beläget i ishallen Axelent Arena, vid den gamla entrén. 
Byggnationen kommer vara i två plan, på vardera cirka 14 
kvadratmeter. Nedre plan förses med tolv skåp för omklädning 
med handikapp-WC samt duschmöjlighet. Övre plan kommer 
innehålla personalrum med plats för sex personer och ett pentry 
med kyl/frys, diskmaskin och mikrovågsugnar.  
 
Arbetet beräknas påbörjas omgående. 
  
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 200 000 kronor, 
vilket är samtliga medel för projektet i kommunfullmäktiges 
investeringsbudget för 2022. Ett startbeslut behöver också fattas 
av kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

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

anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 
231079. 

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 

6



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.294
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Anvisning av medel till projekt Personalutrymme 
arenaservice, projektnummer 231079 

 

Ärendebeskrivning 

Refererar till projektblad KF256. 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja renovering 
och ombyggnad av personalutrymmen för arenaservice på 
fritidsavdelningen. Planerat personalutrymme kommer vara 
beläget i ishallen Axelent Arena, vid den gamla entrén. 
Byggnationen kommer vara i två plan, på vardera cirka 14 
kvadratmeter. Nedre plan förses med tolv skåp för omklädning 
med handikapp-WC samt duschmöjlighet. Övre plan kommer 
innehålla personalrum med plats för sex personer och ett pentry 
med kyl/frys, diskmaskin och mikrovågsugnar.  

Arbetet beräknas påbörjas omgående.  

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 200 000 kronor, 
vilket är samtliga medel för projektet i kommunfullmäktiges 
investeringsbudget för 2022. Ett startbeslut behöver också fattas 
av kommunfullmäktige.  

Se även under rubrik ”Utredning”. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

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

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 
231079. 

 

Niklas Petersson Stefan Åberg 

Projektledare Avdelningschef fastighet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.294
  

  

 

 2 (2) 
 

Utredning  

Förtydligande av projektblad samt utfall: 

 År Bedömd kostnad i kr 
  Budget Utfall  

Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021   
Investering beslutad    2022  200 000  
Investeringsbudget       2023   
Investeringsplan               2024   
Investeringsplan           2025 1 800 000  
Investeringsplan               2026   
Investeringsplan           2027   
Investeringsplan Framtid   
Totalinvestering           2 000 000  
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1                

Projektblad nr KF: KF 256 
Projektblad nr Förvaltning:  
Upprättad den: 2021-03-09, 2022-03-21 
Upprättad av: Samuel Skog 

Personalutrymmen arenaservice 

Reviderad den: 2022-03-30 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Projektnr i Ek.system: 231079 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum: 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

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

Energi-och klimatrådgivning; Se beskrivning 

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

 
Tekniska förvaltningens avd Fritid har ett antal anställda som jobbar med arenaservice. De har personalrum i 
källarplan på Sporthallen. Det finns i källarplan gamla omklädningsrum som kan nyttjas för detta. Men de 
behöver upprustas och ev byggas om. Även vandra alternativ, exempelvis vid Finnvedsvallen som kan vara 
ett alternativ för nya personalutrymmen när ny fotbollsarena är färdigbyggd. 
 
 
 

 

 
 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post för att kunna renovera och iordningställa ytorna för att 
initialt bättre kunna tillmötesgå det behov som finns. Långsiktig lösning genomförs 2025. 
 
 
Kapitaltjänstkostnaden inlagd 2022-03-21, SÅ 

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

211231 
Ombyggnadsyta: 0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021   
Driftkostnadsjust./år: 0 tkr/år  Investering beslutad    2022  200  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 120 tkr/år  Investeringsbudget       2023   
Avskrivningstid (genomsnitt): 40 år  Investeringsplan               2024   
Evakueringskostnad: 0 tkr  Investeringsplan           2025 1 800  
   Investeringsplan               2026   
Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2027   
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering           2 000  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-10-18   

Justerare  

§ 330 Dnr: KS.2020.320 
 
Anvisning av medel för till- och ombyggnad av 
Trälleborgsskolan projekt 235021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till 

projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, matsal, 
musiksal, trafik- och parkeringslösningar, projektnummer 
235021.    

  
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva befintliga 
Trälleborgsskolan och uppföra en ny på grund av brister i 
inomhusmiljön under flera år. Projektets namn bestämdes innan 
det uppdagades att skolan behöver rivas och byggas upp på nytt.  
Den nya skolan kommer hysa 480 elever varav 30 elever tillhör 
särskolan. Byggnaden blir i två plan med tillhörande 
tillagningskök med kapacitet för 700 portioner samt matsal. 
Skolan beräknas stå klar till hösten 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 14 miljoner kronor, 
utav totalt 42 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022. Under 2022 har även 8 miljoner 
kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringprojektet 
enligt beslut i kommunfullmäktige 2021, § 135. 
 
 
Tekniska utskottet beslutade 27 september 2022, § 190 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, 
matsal, musiksal, trafik- och parkeringslösningar, 
projektnummer 235021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 190 Dnr: TU.2022.293 
 
Anvisning av medel till projekt Trälleborgsskolans 
utbyggnad nya klassrum, matsal, musiksal, trafik 
och parkeringslösningar, projektnummer 235021 
(Nya Trälleborgsskolan) 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, 
matsal, musiksal, trafik- och parkeringslösningar, 
projektnummer 235021. 

 
    
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva befintliga 
Trälleborgsskolan och uppföra en ny på grund av brister i 
inomhusmiljön under flera år. Projektets namn bestämdes innan 
det uppdagades att skolan behöver rivas och byggas upp på nytt.  
Den nya skolan kommer hysa 480 elever varav 30 elever tillhör 
särskolan. Byggnaden blir i två plan med tillhörande 
tillagningskök med kapacitet för 700 portioner samt matsal.  
 
Skolan beräknas stå klar till hösten 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 14 miljoner kronor, 
utav totalt 42 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022. Under 2022 har även 8 miljoner 
kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringprojektet 
enligt beslut KF § 135 år 2021.   
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, 
matsal, musiksal, trafik- och parkeringslösningar, 
projektnummer 235021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 

14



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.293
  

  

 

 1 (2) 
 

Anvisning av medel för projekt 
Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, 
matsal, musiksal, trafik och parkeringslösningar, 
projektnummer 235021 (Nya Trälleborgsskolan) 
 

Ärendebeskrivning 

Refererar till projektblad KF091. 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva befintliga 
Trälleborgsskolan och uppföra en ny på grund av brister i 
inomhusmiljön under flera år. Projektets namn bestämdes innan 
det uppdagades att skolan behöver rivas och byggas upp på nytt.  

Den nya skolan kommer hysa 480 elever varav 30 elever tillhör 
särskolan. Byggnaden blir i två plan med tillhörande 
tillagningskök med kapacitet för 700 portioner samt matsal. Se 
även under rubrik Utredning.  

Skolan beräknas stå klar till hösten 2024. 

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 14 miljoner kronor, 
utav totalt 42 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022. Under 2022 har även 8 miljoner 
kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringprojektet 
enligt beslut KF § 135 år 2021.   

Se även under rubrik ”Utredning”. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, 
matsal, musiksal, trafik- och parkeringslösningar, 
projektnummer 235021. 

 

Sebastian Scheler Stefan Åberg 

Projektledare Avdelningschef fastighet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.293
  

  

 

 2 (2) 
 

Utredning 

Förtydligande av projektblad samt utfall: 

 År Bedömd kostnad i kr 
  Budget Utfall 

Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 5 000 000 6 448 550 
Investering beslutad    2022 71 600 000 17 160 952 
Investeringsbudget       2023 78 000 000  
Investeringsplan               2024 43 952 000  
Investeringsplan           2025   
Investeringsplan               2026   
Investeringsplan           2027   
Investeringsplan Framtid   
Totalinvestering           200 000 000 23 609 502 
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1                

Projektblad nr KF: KF091 
Projektblad nr Förvaltning:  
Upprättad den: 2015-03-01 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Trälleborgsskolans utbyggnad 
Nya klassrum, matsal, musiksal, 
trafik och parkeringslösningar Reviderad den: 2022-03-22 

Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Barn- och utbildningsnämnden 
Servicenämnden 

Projektnr i Ek.system: 235021 (0139) 

Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum:3-9/11 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

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

Energi-och klimatrådgivning; Henrik Davidsson 

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

Se barn- och utbildningsnämndens behovsanalys, arbetet fortsätter i kommande budgetarbeten. 
Utbyggnaden ersätter även tillfälliga lokaliseringar i paviljonger med tidsbegränsade bygglov. 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Ny internhyra hyra för befintliga lokaler, hyra för bef lokaler avgår. Se Barn- 
och utbildningsnämndens redovisning. 

 

 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

I samband med att Trälleborgskolan C-länga stängdes och planering kring rivning och återuppbyggnad 
började diskuteras så aktualiserade Barn- och utbildningsförvaltningens sitt behov av en utbyggnad av 
Trälleborgskolan. Man avser att flytta in Åk6 till Trälleborgskolan, man avser att ta bort alla paviljonglösningar 
samt rusta skolan för ett ökat elevantal. Man vill också bygga till matsal, musiksal samt vill få ordning på 
trafik- och parkeringslösningar i närområdet. Projektet innebär stora utmaningar eftersom ett markanvisnings- 
och detaljplanearbete krävs med många olika intressenter inblandade. Samhällsbyggnadskontoret har startat 
upp detta arbete i samråd med berörda förvaltningar. En ny idrottshall behövs också och detaljplanearbetet 
inkluderar även denna men hanteras i ett särskilt investeringsanslag till den Tekniska förvaltningen. 
Kostnadsuppskattas i kalkylnivå 3 till dess att mer detaljer redovisats. Serviceförvaltningen har inför 
budgetarbetet 2016 aviserat att köket behöver renoveras (är då ca 30 år gammalt), det hanteras också 
separat. Skolan har aviserat en särskoledel planeras. Enligt särskilt beslut är nu processen startad för ett 
genomförande av projektet och skisser har tagits fram som kostnadsberäknats. Tyvärr visar kalkylerna på en 
betydligt högre produktionskostnad. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om önskad utformning men 
samtidigt i samma beslut betonat vikten att hantera kostnadsaspekten. Detaljplan är klar. Planerad inflyttning 
i ny skoldel var under 2022. I samband med investeringsbudget 2021 flyttades 20 000 kkr till år 2023 o 
23 000 kkr till 2024. 
Trälleborgskolan rivs och helt ny skola ska byggas enligt KF beslut. Tillkommande pengar för att bygga en 
helt ny skola att omfördela pengar i investeringsprojektet. Beslut i KF. 
I Budget ingår kostnader för evakueringen under byggtiden. 2022-03-22 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta:  5800 m2    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta: 0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 5 000 6 448 
Driftkostnadsjust./år: 885 Tkr/år  Investering beslutad    2022 71 600  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 12 000 tkr/år  Investeringsbudget       2023 78 000  
Avskrivningstid (genomsnitt): 41  år  Investeringsplan               2024 43 952  
Evakueringskostnad: 14000 tkr  Investeringsplan           2025   
   Investeringsplan               2026   
Kalkylnivå 0-3: 2  Investeringsplan           2027   
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering           200 000  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-10-18   

Justerare  

§ 331 Dnr: KS.2022.444 
 
Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet 
ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt 
ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 
231045 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till 

projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park 
arena) samt ombyggnader inom Folkets park, 
projektnummer 231045. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
idrottshall belägen mellan Gröndalsskolan och Folkets park för 
att ersätta Trälleborgsskolans idrottshall och erbjuda större 
möjligheter att utöva idrott på skoltid samt utökat föreningsliv 
på kvällstid. Idrottshallen utrustas även för att möjliggöra 
skolidrott för grundsärskolan som kommer inrymmas i nya 
Trälleborgsskolan med 30 platser. ”Park Arena” beräknas stå 
klar hösten 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 27 miljoner kronor, 
utav totalt 35,526 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022. Anledningen till att medel som finns 
att anvisa är 35,526 miljoner kronor, och inte 33,6 miljoner 
kronor som det står i projektblad KF059 är att vid 
ombudgeteringen har medel fördelats om mellan åren. Tidigare 
år är 1 miljon kronor anslaget. Under 2022 har även 3 miljoner 
kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringprojektet 
enligt beslut i kommunfullmäktige 2021, § 135.  

 
Tekniska utskottet beslutade 27 september 2022, § 189               
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park 
arena) samt ombyggnader inom Folkets park, 
projektnummer 231045. 

 
 
 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 189 Dnr: TU.2021.266 
 
Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet 
ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt 
ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 
231045 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park 
arena) samt ombyggnader inom Folkets park, 
projektnummer 231045. 

    
  
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
idrottshall belägen mellan Gröndalsskolan och Folkets park för 
att ersätta Trälleborgsskolans idrottshall och erbjuda större 
möjligheter att utöva idrott på skoltid samt utökat föreningsliv 
på kvällstid. Idrottshallen utrustas även för att möjliggöra 
skolidrott för grundsärskolan som kommer inrymmas i nya 
Trälleborgsskolan med 30 platser. ”Park Arena” beräknas stå 
klar hösten 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 27 miljoner kronor, 
utav totalt 35,526 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022 (anledningen till att medel som finns 
att anvisa är 35,526 miljoner kronor, och inte 33,6 miljoner 
kronor som det står i projektblad KF059 är att vid 
ombudgeteringen har det fördelats om medel mellan åren). 
Tidigare år är 1 miljon kronor anslaget. Under 2022 har även 3 
miljoner kronor avsatts extra för ökade kostnader i 
partneringprojektet enligt beslut KF § 135 år 2021.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park 
arena) samt ombyggnader inom Folkets park, 
projektnummer 231045. 

 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.266
  

  

 

 1 (2) 
 

Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet 
ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt 
ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 
231045 

 

Ärendebeskrivning 

Refererar till projektblad KF059. 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
idrottshall belägen mellan Gröndalsskolan och Folkets park för 
att ersätta Trälleborgsskolans idrottshall och erbjuda större 
möjligheter att utöva idrott på skoltid samt utökat föreningsliv 
på kvällstid. Idrottshallen utrustas även för att möjliggöra 
skolidrott för grundsärskolan som kommer inrymmas i nya 
Trälleborgsskolan med 30 platser. ”Park Arena” beräknas stå 
klar hösten 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 27 miljoner kronor, 
utav totalt 35,526 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022 (anledningen till att medel som finns 
att anvisa är 35,526 miljoner kronor, och inte 33,6 miljoner 
kronor som det står i projektblad KF059 är att vid 
ombudgeteringen har det fördelats om medel mellan åren). 
Tidigare år är 1 miljon kronor anslaget. Under 2022 har även 3 
miljoner kronor avsatts extra för ökade kostnader i 
partneringprojektet enligt beslut KF § 135 år 2021.  
 
Se även under rubrik ”Utredning”.  
 
Beslutsförslag 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park 
arena) samt ombyggnader inom Folkets park, 
projektnummer 231045. 

 

Linus Redevall Stefan Åberg 
Projektledare Avdelningschef fastighet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.266
  

  

 

 2 (2) 
 

Utredning 

Förtydligande av projektblad samt utfall: 

 År Bedömd kostnad i kr 
  Budget Utfall 

Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 1 210 000 3 136 337 
Investering beslutad    2022 35 526 000 19 893 845 
Investeringsbudget       2023 23 264 000  
Investeringsplan               2024 15 000 000  
Investeringsplan           2025   
Investeringsplan               2026   
Investeringsplan           2027   
Investeringsplan Framtid   
Totalinvestering           75 000 000 23 030 181 
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1                

Projektblad nr KF: KF059 
Projektblad nr Förvaltning:  
Upprättad den: 2015-03-01 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Gröndalsprojektet 
Ny bollhall/idrottshall samt 

ombyggnader inom Folkets Park 
Park Arena 

Reviderad den: 2022-03-21 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Projektnr i Ek.system: 231045 (0887) 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum:3-9/11 2015 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

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

Energi-och klimatrådgivning; Henrik Davidsson 

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

 
Tekniska kontoret har tidigare inventerat Trälleborgsskolans gymnastikhall som har ett stort renoveringsbehov. Insatserna bedöms 
omfattande och i samband med planeringen av en ny bollhall i området väcktes frågan att riva gymnastikhallen. Föreningslivet är också i 
stort behov av en fullstor bollhall  
för ungdoms- och breddidrott. 
Nettoeffekt på driftbudget för 
beställaren: 

Ny internhyra, internhyra för nuvarande gymnastikbyggnad avgår. 

 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
 
En nybyggd idrottshall fyller sin bästa funktion och blir mest frekvent använd om den har fullstora inomhusmått samt även innehåller ett 
antal åskådarplatser. Målsättningen är att denna hall ska nyttjas i första hand av Trälleborgskolans elever, i andra hand även av 
Gröndalsskolans elever. Övrig tid kan hallen disponeras av lokala idrottsföreningar för både träning och tävling. Gröndalsskolans 
sporthall kommer att vara kvar, den har dock inte fullstora inomhusmått. Samordning mellan fritids- och skolverksamhet måste ske för att 
klargöra behov och inriktning på hallens funktioner. Projektet ingår som en första etapp i omdaningen av hela området som även 
omfattar Folkets Park och Trälleborgskolan. Ett detaljplanearbete pågår för att skapa förutsättningar för byggnation. Under år 2015 har 
2,2 mkr av tidigare anslagna medel till Gröndalsprojektet använts till konstgräsplan vid Gröndalsskolan Kf§171-2015, de 2,2 mkr återförs 
till projektet år 2018. Detaljplaneprocessen pågår. Den första delen avser nybyggnad av idrottshall. En större investering i Folkets 
park-delen (40 mnkr) ligger senare i planen. I samband med investeringsbudget 2021 flyttas belopp får 2020 års 
investeringsudget samt ombudgering. 9 790 kkr flyttas från år 2020 till år 2022 och 14 000 till 2023. Drift- och 
kapitaltjänstkostnad avser endast idrottshallen 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: 2900 m2    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta: 0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 1 210 3 136 
Driftkostnadsjust./år: 640 tkr/år  Investering beslutad    2022 33 600  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 4 980 tkr/år  Investeringsbudget       2023 22 264  
Avskrivningstid (genomsnitt): 40 år  Investeringsplan               2024 16 000  
Evakueringskostnad: 0 tkr  Investeringsplan           2025   
   Investeringsplan               2026   
Kalkylnivå 0-3: 1  Investeringsplan           2027   
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering           75 000  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 2022-11-01   

Justerare  

§ 350 Dnr: KS.2021.2 
 
Anvisning av medel för nybyggnad av förskola 
Ekenhaga Fräkenvägen i Värnamo  projekt 234012 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt 
att anvisa 7,931 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 

till projekt Ny förskola i Värnamo nr 3 sex avdelningar, 
projektnummer 234012. 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
förskola vid Borgen/Ekenhaga. Den nya förskolan kommer 
bestå av sex avdelningar med tillagningskök. Projektet är 
påbörjat och räknas stå färdigt i början på 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 7,931 miljoner 
kronor, vilket är resterande medel för projektet i 2022 års 
investeringsbudget. 
 
Tekniska utskottet beslutade 12 oktober 2022, § 198 att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  
att anvisa 7,931 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 

till projekt Ny förskola i Värnamo nr 3 sex avdelningar, 
projektnummer 234012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-12   

Justerare  

§ 198 Dnr: TU.2020.248 
 
Anvisning av medel till projekt Ny förskola i 
Värnamo nr 3 sex avdelningar, projektnummer 
234012 "Ekenhaga" 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 7,931 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Ny förskola i Värnamo nr 3 sex avdelningar, 
projektnummer 234012. 

 
    
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
förskola vid Borgen/Ekenhaga. Den nya förskolan kommer 
bestå av sex avdelningar med tillagningskök. Projektet är 
påbörjat och räknas stå färdigt i början på 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 7,931 miljoner 
kronor, vilket är resterande medel för projektet i 2022 års 
investeringsbudget. 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 7,931 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Ny förskola i Värnamo nr 3 sex avdelningar, 
projektnummer 234012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.248
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt 
Ny förskola i Värnamo nr 3 sex avdelningar, 
projektnummer 234012 ”Ekenhaga” 

 

Ärendebeskrivning 

Refererar till projektblad KF058. 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
förskola enligt projektblad 058 vid Borgen/Ekenhaga. 

Den ny förskolan kommer bestå av sex avdelningar med 
tillagningskök. Projektet är påbörjat och räknas stå färdigt i 
början på 2024. 

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 7,931 miljoner 
kronor, vilket är resterande medel för projektet i 2022 års 
investeringsbudget. 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 7,931 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Ny förskola i Värnamo nr 3 sex avdelningar, 
projektnummer 234012. 

 

 

Gustav Lydén Stefan Åberg 
Projektledare Avdelningschef fastighet 
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1                

Projektblad nr KF: KF 058 
Projektblad nr Förvaltning:  
Upprättad den: 2015-03-01 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Ny förskola i Värnamo nr 3 
6 avdelningar 

Reviderad den: 2022-03-21 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Barn- och utbildningsnämnden Projektnr i Ek.system: 234012/0146 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum:3-9/11 2015 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

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

Energi-och klimatrådgivning; Henrik Davidsson 

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

 
Se barn- och utbildningsnämndens behovsanalys. Arbetet har fortsatt och Mark- och Exploateringsenheten 
har visat på en möjlig placering av en nybyggd förskola i närområdet. Ytan som finns tillgänglig kan inrymma 
upp till 6 avdelningar. 
 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Kapitaltjänstkostnaden och totalhyra kommer att belasta kommunen. 
Verksamhetsutövaren är dock ej fastställd 

 
 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
 
Borgens ”I Ur och Skur” förskola behöver utökas till 2 avd, lokalerna behöver även en upprustning till modern 
förskole-standard ur pedagogisk samt arbetsmiljömässig synvinkel. Behovet har utmynnat i en nybyggnation i 
området utan ”Stiftelsen Borgens” inblandning. En tomt har anvisats i området vid ”Borgen/Ekenhaga” som 
medger en nybyggnation av en helt ny förskola i området och en detaljplaneprocess är klar och vi definierar 
denna förskola som nr 3 i rubriken.  
 
Detaljplanen har vunnit laga kraft, tomten är byggklar i och med att vi samordnad terrasseringsarbeten med 
de villatomter som ingick i samma detaljplan. Vi bygger förskolan med 6 avdelningar och vill samordna 
projektering och upphandling med Jannelunds förskola och nya förskolan på Magnusgatan.6 avdelningar. 
Projekteringsarbeten har startats hösten 2020. Förskolan kostnadsbedöms till 45 mnkr. I samband med 
investeringsbudget 2021 (20201126) flyttas 10 000 kkr till år 2021 o 15 000 kkr till 2022.  
 
Kapitaltjänstkostnad, investering och kalkylnivå reviderad 2022-03-21 SÅ 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: 1254 m2    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta: m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 5 000 4 503 
Driftkostnadsjust./år: 360 tkr/år  Investering beslutad    2022 8410  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 2 940tkr/år  Investeringsbudget       2023 30000  
Avskrivningstid (genomsnitt): 40 år  Investeringsplan               2024 5510  
Evakueringskostnad:  0 tkr  Investeringsplan           2025   
   Investeringsplan               2026   
Kalkylnivå 0-3: 1  Investeringsplan           2027   
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering           48 920  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-11-01   

Justerare  

§ 351 Dnr: KS.2020.319 
 
Anvisning av medel för nybyggnad av 
förskolan "Nya Jannelund" i Bredaryd, projekt 
234005 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anvisa 2,9 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till 

projekt Ny förskola Jannelund sex avdelningar, projektnummer 
234005. 

    
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva den 
befintliga förskolan och uppföra en ny förskola på samma 
fastighet i Bredaryd, Jannelunds förskola. Den nya 
förskolan kommer bestå av sex avdelningar med 
tillagningskök. Projektet är påbörjat och räknas stå färdigt i 
början på 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 2,9 miljoner 
kronor vilket är kvarstående medel för projektet i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Tekniska utskottet beslutade 12 oktober 2022, § 200  
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anvisa 2,9 miljoner kronor ur 
2022 års investeringsbudget till projekt Ny förskola 
Jannelund sex avdelningar, projektnummer 234005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-12   

Justerare  

§ 200 Dnr: TU.2022.292 
 
Anvisning av medel till projekt Bredaryd Ny 
förskola sex avdelningar, projektnummer 234005 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 2,9 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Ny förskola Jannelund sex avdelningar, 
projektnummer 234005. 

 
    
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva den befintliga 
förskolan och uppföra en ny förskola på samma fastighet i 
Bredaryd, Jannelunds förskola. Den nya förskolan kommer bestå 
av sex avdelningar med tillagningskök. Projektet är påbörjat och 
räknas stå färdigt i början på 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 2,9 miljoner kronor 
vilket är kvarstående medel för projektet i investeringsbudgeten 
för 2022. 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 2,9 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Ny förskola Jannelund sex avdelningar, 
projektnummer 234005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.292
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt 
Bredaryd Ny förskola sex avdelningar, 
projektnummer 234005 

 

Ärendebeskrivning 

Refererar till projektblad KF085. 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva den befintliga 
förskolan och uppföra en ny förskola på samma fastighet i 
Bredaryd, Jannelunds förskola. 

Den ny förskolan kommer bestå av sex avdelningar med 
tillagningskök. Projektet är påbörjat och räknas stå färdigt i 
början på 2024. 

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 2,9 miljoner kronor 
vilket är kvarstående medel för projektet i investeringsbudgeten 
för 2022. 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 2,9 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Ny förskola Jannelund sex avdelningar, 
projektnummer 234005. 

 

 

Gustav Lydén Stefan Åberg 
Projektledare Avdelningschef fastighet 
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Projektblad nr KF: KF085 
Projektblad nr Förvaltning: 0124 
Upprättad den: 2013-02-18 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Bredaryd  
Ny förskola, 6 avdelningar 

Reviderad den: 2022-03-21 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Barn- & utbildningsnämnden Projektnr i Ek.system: 234005/0124 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum: 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

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

Energi-och klimatrådgivning;  

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

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har aviserat ett behov av att på längre sikt skapa fler förskoleplatser samt 
förnya förskolelokaler i Bredaryd. Tanken är att i anslutning till Jannelunds förskola bygga 2 nya avdelningar 
som även kan ersätta befintlig förskola Rönnen som i dagsläget är inrymd i en bostadsrättslägenhet (s.k. 
lägenhetsförskola) och Klockargården som är en tillfällig lösning i externt förhyrd lokal.  Bostadsrätten kan 
sedan säljas.  Barn- och utbildningsnämndens nettokostnadsberäkning ska beaktas eftersom externt 
förhyrda lokaler sägs upp.  
 

 
 

 
 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

 
Förberedande arbeten med tomtmark och detaljplan har hanterats inom Samhällsbyggnads-förvaltningen. 
Fuktproblem vid Jannelunds förskola föranleder oss att nu tidigarelägga investeringen. Efter utredning av 
fuktproblematiken och fråga kring renovera eller riva och bygga nytt har barn- och utbildningsnämnden med 
vår utredning som grund förordat rivning och nybyggnation av totalt 6 avdelningar. Detaljplan finns framme 
och vi vill samordna projekteringen med två andra nya förskolor, nämligen Ekenhaga/Fräkenvägen och 
Magnusgatan i Värnamo. Projekteringsarbetet är avslutat, evakueringslösning håller på att tas fram och 
upphandling görs vintern 2020/21.  I samband med investeringsbudget 2021 flyttas 15 000 kkr till år 2021. 
 
Kapitaltjänstkostnaden, kalkylnivån, investering reviderad 2022-03-21, SÅ 
Evakueringskostnaden är beslutad i TU om 4,1 mkr och belastar inte investeringen då det är en 
direktavskrivning på rivning. 
 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: 1 254 m2    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta: 0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 5 200 4 312 
Driftkostnadsjust./år: 360 tkr/år  Investering beslutad    2022 2 900  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 2940 tkr/år  Investeringsbudget       2023 33 000  
Avskrivningstid (genomsnitt): 40 år  Investeringsplan               2024 7 820  
Evakueringskostnad: tkr  Investeringsplan           2025   
   Investeringsplan               2026   
Kalkylnivå 0-3: 1  Investeringsplan           2027   
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering           48920  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-11-01   

Justerare  

§ 352 Dnr: KS.2021.3 
 
Anvisning av medel för nybyggnad av förskola 
Värnamo öster Magnusgatan i Värnamo 
projekt 234009 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt 
att anvisa 10,391 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 

till projekt Ny förskola i Värnamo nr 4 sex avdelningar, 
projekt 234009. 

    
  
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny förskola 
i den östra stadsdelen, Magnusgatan förskola eftersom det finns ett 
flertal mindre och otidsenliga förskolor i området som är 
nedgångna och slitna. Den nya förskolan kommer bestå av sex 
avdelningar med tillagningskök. Projektet är påbörjat och räknas 
stå färdigt i början på 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 10,391 miljoner kronor 
vilket är resterande medel för projektet i 2022 års 
investeringsbudget.  
 
Tekniska utskottet beslutade 12 oktober 2022, § 199 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anvisa 10,391 miljoner kronor 
ur 2022 års investeringsbudget till projekt Ny förskola i 
Värnamo nr 4 sex avdelningar, projekt 234009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-12   

Justerare  

§ 199 Dnr: TU.2020.249 
 
Anvisning av medel till projekt Ny förskola i 
Värnamo nr 4 sex avdelningar, projektnummer 
234009 ”Magnusgatan” 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 10,391 miljoner kronor ur 2022 års 
investeringsbudget till projekt Ny förskola i Värnamo nr 4 
sex avdelningar, projekt 234009. 

    
  
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
förskola i den östra stadsdelen, Magnusgatan förskola, eftersom 
det finns ett flertal mindre och otidsenliga förskolor i området 
som är nedgångna och slitna. Den nya förskolan kommer bestå 
av sex avdelningar med tillagningskök. Projektet är påbörjat och 
räknas stå färdigt i början på 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 10,391 miljoner 
kronor vilket är resterande medel för projektet i 2022 års 
investeringsbudget.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 10,391 miljoner kronor ur 2022 års 
investeringsbudget till projekt Ny förskola i Värnamo nr 4 
sex avdelningar, projekt 234009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.249
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt 
Ny förskola i Värnamo nr 4 sex avdelningar, 
projektnummer 234009 ”Magnusgatan” 

 

Ärendebeskrivning 

Refererar till projektblad KF075. 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
förskola i den östra stadsdelen, Magnusgatan förskola eftersom 
det finns ett flertal mindre och otidsenliga förskolor i området 
som är nedgångna och slitna. 

Den ny förskolan kommer bestå av sex avdelningar med 
tillagningskök. Projektet är påbörjat och räknas stå färdigt i 
början på 2024. 

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 10,391 miljoner 
kronor vilket är resterande medel för projektet i 2022 års 
investeringsbudget.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 10,391 miljoner kronor ur 2022 års 
investeringsbudget till projekt Ny förskola i Värnamo nr 4 
sex avdelningar, projekt 234009. 

 

Gustav Lydén Stefan Åberg 
Projektledare Avdelningschef fastighet 
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Projektblad nr KF: KF075 
Projektblad nr Förvaltning:  
Upprättad den: SSG / CKN 
Upprättad av: 2012-02-28 

Ny förskola i Värnamo nr 4  
6 avdelningar 

Reviderad den: 2022-03-30 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Barn- och utbildningsnämnden Projektnr i Ek.system: 0145/234009 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum:3-9/11 2015 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

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

Energi-och klimatrådgivning;  

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

Se barn- och utbildningsnämndens behovsanalys. Arbetet har fortsatt och Mark- och Exploateringsenheten 
har visat på en möjlig placering av en nybyggd förskola i närområdet. Ytan som finns tillgänglig kan inrymma 
upp till 6 avdelningar.   
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Ny internhyra  

 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

I den östra stadsdelen finns flera befintliga mindre förskolor i externt inhyrda lokaler som börjar bli gamla och 
otidsenliga. En långsiktig plan är att stänga en del av dessa enheter och att verksamheten flyttas till en ny 
förskola med 4 avdelningar. I stadsdelen finns ett stort antal bostäder av olika slag och efterfrågan på 
barnomsorg förväntas vara konstant. I dagsläget planeras denna förskola i de sydöstra delarna av staden. Vi 
söker mark för ändamålet med hjälp av mark- och exploateringsenheten. 
 
Lämplig mark vi Magnusgatan har pekats ut och Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdrag att ta fram en 
detaljplan men den processen är inte påbörjad. Denna förskola benämns från och med nu 
 ”nr 4”.  Projektering och upphandling av byggnationen planeras under 2020 för ett färdigställande till 
terminsstarten höstterminen 2022. Vi tittar nu på en samordnad projektering och även eventuell tillsammans 
med 2 andra förskolor och även samordnad upphandling och byggnation med förskola nr 3 (Ekenhaga). Vi 
tittar på en enhet med totalt 6 avdelningar.  
 
Investeringskostnadens nivå påverkas av de val man gör vad beträffar byggnadens utformning ur pedagogisk 
synvinkel, estetik/arkitektur, materialval, energiprestanda, typ av storkök etc. Klöverängens förskola (byggs 
2015-2016) står som modell till alla de förskolor som planeras. De systemhandlingarna och kalkylerna ligger 
till grund för investeringsbelopp och ny kalkylnivå. I och med att vi återanvänder tidigare projektering och 
erfarenhetsåterföring bedömer vi att kostnaden blir något lägre än för Klöverängens förskola. 
 
Serviceförvaltningens behov av kök och markens beskaffenhet samt andra kringkostnader kan dock påverka 
investeringskostnaden. Barn- och utbildningsnämndens nettokostnadsberäkning ska beaktas eftersom 
externt förhyrda lokaler kan sägas upp. I samband med investeringsbudget 2021 flyttas belopp från 2020 års 
investeringsbudget samt ombudgering. 9 719 kkr flyttas från år 2020 till år 2022. 
 
Kapitaltjänstkostnad, avskrivningstid, investeringsbudget och kalkylnivå reviderad 2022-03-21, SÅ 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: 1254 m2    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta: 0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 4 865 1 752 
Driftkostnadsjust./år: 360 tkr/år  Investering beslutad    2022 13 920  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 2940 tkr/år  Investeringsbudget       2023 27 000  
Avskrivningstid (genomsnitt): 40  år  Investeringsplan               2024 3 135  
Evakueringskostnad: 0 tkr  Investeringsplan           2025   
   Investeringsplan               2026   
Kalkylnivå 0-3: 1  Investeringsplan           2027   
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering           48920  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-10-18   

Justerare  

§ 335 Dnr: KS.2022.412 
 
Överenskommelse mellan patientnämnden, 
Region Jönköpings län och länets 
kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta överenskommelse mellan patientnämnden, Region 

Jönköpings län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet. 

 
Ärendebeskrivning 
En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan patientnämnden, 
Region i Jönköpings län och länets 13 kommuner som innebär följande.  
 
Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna bedriva 
patientnämndsverksamhet i enlighet med lag om stöd vid klagomål mot hälso- 
o sjukvården och reglemente för patientnämnden.  
 
Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- o 
sjukvård enligt hälso- o sjukvårdslag som bedrivs av kommuner eller enligt 
avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 
som ges i samband med sådan hälso- o sjukvård samt den tandvård enligt 
tandvårdslagen som bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings län.  
 
Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa 
patienter och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare 
och få dessa besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de 
behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens 
uppdrag innefattar också att främja kontakterna mellan patienter och 
vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt rapportera 
iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och 
vårdenheter och på så vis bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. 
 
Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna 
anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och beslutas 
av Jönköpings läns kommuner. 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 10 oktober 
2022 kommunstyrelsen besluta 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

överenskommelse mellan patientnämnden, Region 
Jönköpings län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet. 

 
Beslut skickas till: kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-10   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.412
  

  

 

 1 (1) 
 

Överenskommelse mellan patientnämnden, 
Region Jönköpings län och länets kommuner 
avseende patientnämndsverksamhet 

Ärendebeskrivning 

En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan patientnämnden, 
Region i Jönköpings län och länets 13 kommuner som innebär att:  

Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna bedriva 
patientnämndsverksamhet i enlighet med lag om stöd vid klagomål mot hälso- 
o sjukvården och reglemente för patientnämnden.  

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- o 
sjukvård enligt hälso- o sjukvårdslag som bedrivs av kommuner eller enligt 
avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 
som ges i samband med sådan hälso- o sjukvård samt den tandvård enligt 
tandvårdslagen som bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings län.  

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa 
patienter och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare 
och få dessa besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de 
behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens 
uppdrag innefattar också att främja kontakterna mellan patienter och 
vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt rapportera 
iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och 
vårdenheter och på så vis bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. 

 Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna 
anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och beslutas 
av Jönköpings läns kommuner.  

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings 
län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet. 

Ulf Svensson  
Kommundirektör  
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Tjänsteskrivelse 
Överenskommelse mellan 
patientnämnden, Region Jönköpings län 
och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet. 
2022-08-31 
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Överenskommelse mellan patientnämnden, Region 
Jönköpings län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet. 
Bakgrund 

En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan patientnämnden, 

Region i Jönköpings län och länets 13 kommuner. Överenskommelsen 

innebär att:  

Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att 

bedriva patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd 

vid klagomål mot hälso- och sjukvården och reglemente för 

patientnämnden.  

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den 

hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som bedrivs 

av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna 

omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med 

sådan hälso- och sjukvård samt den tandvård enligt tandvårdslagen 

(1985:125) som bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings län.  

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa 

patienter och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till 

vårdgivare och få dessa besvarade. Patientnämnden ska också ge den 

information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i vården. 

Patientnämndens uppdrag innefattar också att främja kontakterna mellan 

patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet 

samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 

PKS Ola Götesson 
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Tjänsteskrivelse 
Överenskommelse mellan 
patientnämnden, Region Jönköpings län 
och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet. 
2022-08-31 
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vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till kvalitetsutveckling och 

hög patientsäkerhet. 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av 
denna anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras 
och beslutas av Jönköpings läns kommuner. Se bifogat förslag till 
överenskommelse.  

 

Förslag till beslut 

PKS beslutar: 

att rekommendera Jönköpings läns kommuner att anta Överenskommelse 

mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner 

avseende patientnämndsverksamhet. 

 

Ola Götesson 

Chef Kommunal utveckling 
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Förvaltningsnamn  

 

 

 

      

Överenskommelse mellan 
patientnämnden, Region Jönköpings 
län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet 

Bakgrund 
En överenskommelse har träffats mellan patientnämnden, Region i Jönköpings län 

och länets 13 kommuner som innebär att:  

1. Patientnämndens åtagande  
Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att bedriva 

patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål 

mot hälso- och sjukvården och reglemente för patientnämnden.  

 

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och 

sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som bedrivs av kommuner eller 

enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård samt den tandvård 

enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs helt eller delvis av Region 

Jönköpings län.  

 

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter 

och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare och få dessa 

besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de behöver för att kunna 

ta tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens uppdrag innefattar också att 

främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända 

sig till rätt myndighet samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för 

patienterna till vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till 

kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. 

2. Kommunens ansvar  
Kommunen ska se till att dess invånare och berörda verksamheter i kommunen, 

samt att dess personal får information om patientnämndens verksamhet genom 

information på kommunens webbplats eller motsvarande samt i den allmänna 

kommuninformation som kan förekomma. Informationen om patientnämnden får 

utöver detta även ske på annat sätt.  
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3. Handläggning av ärenden  
Kommun och dess verksamhet samt tjänstepersoner ska vara patientnämnden 

behjälplig i sin handläggning av ärenden. Kommun samt tjänstepersoner ska 

snarast eller inom 4 veckor, och utan kostnad, ge patientnämnden den information 

och de svar som begärs som patientnämnden behöver för att fullgöra sina 

uppgifter. Detta gäller även med de privata aktörer som bedriver hälso- och 

sjukvård enligt avtal med kommunen.  

4. Redovisning och återkoppling   
Patientnämnden ska till kommunen årligen eller efter begäran redovisa de ärenden 

som patientnämnden handlagt i avidentifierat form. Patientnämnden ska till 

kommunen återföra dessa ärenden så att brister kan uppmärksammas, åtgärdas 

och förebyggas såväl på tjänstemannanivå som vid behov på politisk nivå. 

Kommunen ska informera patientnämnden om de åtgärder som vidtagits eller 

planeras vidtas i kommunen för att förhindra upprepning av det inträffade som 

föranlett ärendet.  

5. Kontaktperson/er och kontaktuppgifter  
Parterna ska utse var sin kontaktperson med ansvar för överenskommelsen. När 

part byter kontaktperson eller kontaktuppgifter ska detta skriftligen meddelas den 

andra parten. 

6. Försäkringsfrågor  
Kommunerna ska årligen hålla patientnämnden informerad om vilket 

försäkringsbolag som kommunen anlitar för patientförsäkringen samt vem som är 

kommunens kontaktperson i frågan. 

7. Giltighet för överenskommelse  
Denna överenskommelse gäller från och med den dag då Region Jönköpings län 

och respektive kommun godkänt överenskommelsen till och med den 31 

december 2026. Överenskommelsen löper fyra år i taget räknat från den 1 januari 

efter det år allmänna val hållits i landet om det inte sägs upp senast 6 månader 

före nästa mandatperiod. 

8. Förändringar i överenskommelsen  
Uppkommer för endera parten väsentliga förändringar i förutsättningarna för 

överenskommelsen, exempelvis ändringar i lagstiftningen, är parterna berättigade 

att begära förhandling om ändringar i överenskommelsen som är direkt påkallade 

härav. Förslag till förändring eller uppsägning av detta avtal kan väckas av endera 

parten och ska skriftligen tillställas den andra parten. Ärenden som aktualiserats 

och inte hinner slutföras under eventuell uppsägningstid ska fullföljas av 

patientnämnden. 

9. Parternas godkännande  
Överenskommelsen gäller under förutsättning av Region Jönköpings län och 

kommunernas godkännande.  
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Jönköping den 2022- xx-xx  

 

     

För Patientnämnden i Region Jönköping      

 

 

………………………………….  

Patientnämndens ordförande    

      

  

För Aneby kommun 2022-xx-xx   För Eksjö kommun 2022-xx-xx       

 

   

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

  

 

För Gislaved kommun 2022-xx-xx För Gnosjö kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

   

 

För Habo kommun 2022-xx-xx För Jönköping kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

För Mullsjö kommun 2022-xx-xx För Nässjö kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 
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…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

 

För Sävsjö kommun 2022-xx-xx För Tranås kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

                

 

För Vaggeryd kommun 2022-xx-xx  För Vetlanda kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

 

För Värnamo kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. 

Underskrift  

 

 

…………………………………. 

Namnförtydligande 
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Kommunal utveckling Jönköpings län 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

kommunalutveckling@rjl.se 
 

 

 

Kallelse föredragningslista till sammanträde med 
Primärkommunalt samverkansorgan 

Datum: torsdag den 8 september 2022  

Tid: 09:00 – 12:00 

Plats Gummifabriken Värnamo, Jönköpingsvägen 15, 

Norhedssalen, plan 2 

 Upprop 

 

 Val av protokolljusterare – förslag Stefan Gustafsson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

 

 Mikael Karlsson och Lars-Uno Åkesson inleder med information om 

projektet Norhedssalen 

1. Dialog med presidiet för nämnden trafik, 
infrastruktur och miljö 
PKS beslutade 2022-06-02 att inbjuda till dialog med presidiet för 

nämnden trafik, infrastruktur och miljö. Markus Eskdal, Per-Allan 

Axén och Leif Andersson deltar från TIM.  

09:20-10:20 

2. Beslut avseende avtal Patientnämnden 
Chefen för Kommunal utveckling informerade på Primärkommunalt 

samverkansorgan 220421 att förslag på avtal avseende 

Patientnämnden kommer arbetas fram då nuvarande 

överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna 

anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras 

och beslutas av Jönköpings läns kommuner. Bilaga 

Förslag till beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar: 

att rekommendera Jönköpings läns kommuner att anta 

Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län 

och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet. 

10:20-10:25 
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Kallelse 
Kallelse föredragningslista till 
sammanträde med 
Primärkommunalt 
samverkansorgan 
2022-09-08 

 

  2 (3) 

  

Avstämning rörande IT-spåret. 
 Annelie Hägg informerar. 

10:25- 10:45 

3. Information från partnerskapet Utbildning  
Teamchef Ida Höglund informerar. 

10:45 – 11:05 

4. Information från chefen för Kommunal 
utveckling 
- Personalläget Kommunal utveckling 

11:05-11:10 

5. Reflektion angående det aktuella läget i 
kommunerna 
11:10 -11:25 

6. Inkomna ärenden 

7. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 
dagordning den 9 september 2022 
Kommunalt forum sammanträder 2022 kommande datum, 9 

september, 28 oktober (utökat), 2 december. 

11:25-11.30 

9. Anmälningsärenden 

 

 

Kallade: 

Ledamöter  

Ola Götesson  

Yvonne Lindén Andersson  
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För kännedom: 

Ersättare  

Pressinformation 

Ninna Ekstrand 

ninna.ekstrand@rjl.se 

Ersättare  

Ledamot ska anmäla förhinder till kansliet (Yvonne Andersson) och ansvarar 

själv för inkallande av ersättare.  

Kommunal utveckling  

Yvonne Andersson, telefon 072-525 84 02  

Yvonne.linden.andersson@rjl.se  

Ola Götesson, telefon 072-572 42 93 ola.gotesson@rjl.se  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-10-18   

Justerare  

§ 336 Dnr: KS.2022.433 
 
Avfallstaxa 2023 Värnamo kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta avfallstaxa daterad 27 september 2022. 
    
 
Ärendebeskrivning 
SÅM har i skrivelse inkommen 27 september 2022 anfört 
följande. 
 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner beslutade 
under 2017 att bilda ett gemensamt kommunalförbund, SÅM, 
Samverkan Återvinning och Miljö. SÅM har i uppdrag att ta 
fram ett förslag till ny avfallstaxa. Avgifterna i taxan ska täcka 
SÅM:s kostnader för avfallshanteringen gällande hushållsavfall 
och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala 
renhållningsansvaret. 
 
Föreslagen avfallstaxa är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, 
Vaggeryd och Värnamo kommuner och ska fastställas av 
kommunfullmäktige i respektive kommun. Avgiften är uppdelad 
i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas för samtliga 
bebyggda fastigheter och finansierar återvinningscentraler, 
miljöstationer, administration, information m.m. Den rörliga 
delen är beroende av abonnemang och kärl och ska täcka kärl-, 
hämtnings-, och behandlingskostnader. 
 
Utvecklingen under 2022 med stigande priser på framför allt 
bränsle har gett och kommer ge höga indexeringar i flertalet av 
SÅM:s transportavtal. SÅM kommer även under hösten och 
slutet av 2022 gå ut med stora upphandlingar av matavfallspåsar 
och förbränning av insamlat restavfall. Indikationerna visar på 
stora kostnadsökningar för dessa upphandlingar. Även 
räntekostnaderna för SÅM kommer stiga markant under 2023.  
SÅM har under tidigare verksamhetsår genererat vinst och 
förslaget är att delar av tidigare vinster används för att hålla nere 
taxeökningen för 2023.  
 
Förslaget för avgifterna i taxan för Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd 
och Värnamo kommuner blir 2 %. För villor höjs den fasta 
avgiften med 5 % medan den rörliga delen behålls oförändrad 
eller justerad så att den totala prisökningen för villor blir 
maximalt 2 %.  Övriga taxor inklusive taxan för enskilda avlopp 
höjs med 2 %. Timpriser i taxan är justerade utifrån priser i 
rådande avtal.  
 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-10-18   

Justerare  

§ 336 (forts) 
 
Föreslagen taxa ger ingen möjlighet till nyteckning av 
abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” då det blir 
obligatoriskt införande av matavfallsinsamling och kommunalt 
insamlingsansvar för förpackningar från 2024 i och med den nya 
förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar. Dessa höjningar av taxorna kommer inte täcka de 
stora kostnadsökningar som SÅM befarar komma under 2023. 
Verksamhetsåret 2023 beräknas ge ett underskott på  
3,2 miljoner som då ska täckas av tidigare vinster i SÅM.  

 
SÅM föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att anta avfallstaxa daterad 27 september 
2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
SÅM 
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Förslag till taxa för renhållning 2023 
 

Ärendebeskrivning 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner beslutade under 2017 att bilda ett 
gemensamt kommunalförbund, SÅM, Samverkan Återvinning och Miljö. SÅM har i 
uppdrag att ta fram ett förslag till ny avfallstaxa. 

Avgifterna i taxan ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshanteringen gällande 
hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala 
renhållningsansvaret. 

Föreslagen avfallstaxa är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
kommuner och ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Avgiften är 
uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas för samtliga bebyggda 
fastigheter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, administration, 
information m.m. Den rörliga delen är beroende av abonnemang och kärl och ska täcka 
kärl-, hämtnings-, och behandlingskostnader. 

 

Ändringar i taxan 2023 
Utvecklingen under 2022 med stigande priser på framförallt bränsle har gett och kommer 
ge höga indexeringar i flertalet av SÅM:s transportavtal. SÅM kommer även under hösten 
och slutet av 2022 gå ut med stora upphandlingar av matavfallspåsar och förbränning av 
insamlat restavfall. Indikationerna visar på stora kostnadsökningar för dessa 
upphandlingar. Även räntekostnaderna för SÅM kommer stiga markant under 2023.  
SÅM har under tidigare verksamhetsår genererat vinst och förslaget är att delar av 
tidigare vinster används för att hålla nere taxeökningen för 2023.  

Förslaget för avgifterna i taxan för Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner 
blir 2 %. För villor höjs den fasta avgiften med 5 % medan den rörliga delen behålls 
oförändrad eller justerad så att den totala prisökningen för villor blir maximalt 2 %.  
Övriga taxor inklusive taxan för enskilda avlopp höjs med 2 %. Timpriser i taxan är 
justerade utifrån priser i rådande avtal.  

Föreslagen taxa ger ingen möjlighet till nyteckning av abonnemang ”Blandat mat- och 
restavfall” då det blir obligatoriskt införande av matavfallsinsamling och kommunalt 
insamlingsansvar för förpackningar från 2024 i och med den nya förordningen 
(2022:1274) om producentansvar för förpackningar.  

Dessa höjningar av taxorna kommer inte täcka de stora kostnadsökningar som SÅM 
befarar komma under 2023. Verksamhetsåret 2023 beräknas ge ett underskott på  
3,2 miljoner som då ska täckas av tidigare vinster i SÅM.  

 

 Beslutsunderlag 
• Förslag till avfallstaxa 2023 daterad den 27 september 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att föreslå kommunfullmäktige att anta avfallstaxa daterad 27 september 2022 
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Värnamo kommun 

AVFALLSTAXA 
 

Gäller från och med 2023-01-01 
  

 
 

för avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap 
miljöbalken 

 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-XX-XX § X 
  

49



 2 

  Version 2022-09-27 

Innehållsförteckning      

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 

Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler 3 
Avgiftens utformning 3 
Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper 3 
Avgiftsskyldig 3 
Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden 3 
Kommunalt ansvar för avfall 3 
Hänvisningar 4 
Ikraftträdande 4 

AVGIFTER 5 
Fast avgift per bostad och bostadstyp 5 

RÖRLIG AVGIFT 6 
A. Permanentbostäder i småhus 6 
B. Permanentbostäder i flerbostadshus samt verksamheter 8 
C. Fritidshus med sommarabonnemang 11 

TILLÄGGSAVGIFTER HUSHÅLLSAVFALL 13 
Gångavståndstillägg för flerbostadshus och verksamheter 13 
Extra säck för restavfall i samband med hämtning av avfall i kärl 13 
Extra hämtning av avfall i kärl 13 
Extra tömning av djupbehållare och container 13 
Felsorteringsavgift 14 
Grovavfall 14 
Hämtning av bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar 14 
Trädgårdsavfall 16 
Byte, Hemtagning av kärl eller leverans av material m.m. 16 
Timpris 16 
Latrinhämtning 17 

FLYTANDE AVFALL 18 
Tömning av enskilda avloppsanläggningar 18 
Tilläggstjänster i samband med tömning av enskilda avloppsanläggningar 20 
Slam från fettavskiljare och matavfallstankar 21 

DEFINITIONER 22 
Hushållsavfall 22 
Fastighetsinnehavare 22 
Småhus 22 
Korridorboende 22 
Verksamheter 22 
Farbar väg 22 
Ytterligare definitioner 22 

ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL 23 
BESTÄMMELSER VID ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 24 

Längre hämtningsintervall än ovan angivet 24 
Uppehåll i hämtning Hushållsavfall och latrin 24 
Avflyttning, ändrat abonnemang 24 
Gemensam hämtning, delat kärl 24 
Felsortering 24 
Grovavfall från hushåll 24 
Farligt avfall från hushåll 24 
Latrin 24 
Slam från enskilda avloppsanläggningar 24 
Uppehåll i hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar 24 
Slam från fettavskiljare 25 
Speciella tjänster och undantag 25 

 

  

50



 3 

  Version 2022-09-27 

Allmänna bestämmelser 

Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler  
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har på uppdrag av kommunfullmäktige 
ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Värnamo kommun.  
 
Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förord-
ningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo 
kommun, antagna av kommunfullmäktige 2018-04-26, § 69. 

Avgiftens utformning 
Avfallstaxan består av följande delar: en fast avgift, en rörlig avgift, tilläggsavgifter och avgifter för 
flytande avfall. 
 
Fast avgift: Den fasta avgiften ska betalas av samtliga fastighetsinnehavare, för varje bostad eller 
lägenhet. Den fasta avgiften bidrar till att finansiera SÅMs återvinningscentraler, miljöstationer, 
gröntippar, del av administration, information, m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt 
nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl debiteras fast avgift för 
varje fastighetsägare. Fast avgift betalas även vid uppehåll i hämtningen t.ex. på grund av 
outnyttjad fastighet. 
 
Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang man har valt och täcker 
hämtnings- och behandlingskostnaderna. 
 
Tilläggsavgifter: Tilläggsavgifterna täcker annat än den ordinarie kärlhämtningen. Exempel på 
tilläggsavgifter är latrinhämtning, hämtning av grovavfall eller trädgårdsavfall, extrahämtningar 
och liknande tjänster. 
 
Avgifter för flytande avfall: Avgifter för flytande avfall avser avgifter för slamtömning av 
enskilda avloppsanläggningar, tömning av fettavskiljare och matavfallstankar samt vissa övriga 
avgifter och tilläggsavgifter. 

Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4 – 6 §, för den avfallshantering som 
utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till kommunalförbundet Samverkan 
Återvinning Miljö (SÅM).  
 
Avgiften ska vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande 
sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle. 
 
Avgiften får vara miljöstyrande, vilket innebär att den får tas ut så att återanvändning, återvinning 
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 
 
Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enligt SÅMs rutiner. 

Avgiftsskyldig  
Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering och 
betala avgift enligt denna avfallstaxa för varje fastighet där kommunalt avfall enligt 15 kap 
miljöbalken uppkommer. Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavaren med dennes 
och SÅMs medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos fastighetsägaren och SÅM har rätt att 
kräva antingen fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare. 

Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden 
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning av 
fastighet, ökning eller minskning av abonnemang eller dylikt träder i kraft inom fem arbetsdagar 
efter det att anmälan har mottagits av SÅM.  
 
Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle ha medfört högre avgift, 
påförs den högre avgiften retroaktivt. 
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Kommunalt ansvar för avfall 
Avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap miljöbalken ska samlas in/tas emot, 
borttransporteras, behandlas och bortskaffas genom SÅMs försorg.  

Hänvisningar 
Paragrafer som hänvisas till i detta dokument återfinns i föreskrifter för avfallshantering i Värnamo 
kommun. 

Ikraftträdande 
Taxan träder ikraft 2023-01-01 då tidigare taxa antagen 2021-10-28 § 158 upphör att gälla. 
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Avgifter 
Moms ingår i samtliga avgifter. Avgiften anges i svenska kronor (SEK) och är årlig om inte annat 
anges. 

Fast avgift per bostad och bostadstyp 
Fast avgift tas ut per bostad och bostadstyp enligt tabell nedan. Det innebär som exempel att två 
eller flera bostadshus på samma fastighet medför två eller flera fasta avgifter, en för vardera 
bostad. 
 

Kategori Avgift 
kr per år 

Småhus, permanentboende, per bostad  1 185 kr 
Fritidshus, per bostad  724 kr 
Obebodd fastighet med uppehåll enl. 
avfallsföreskrifter 

697 kr 

Flerbostadshus, per lägenhet 620 kr 
Korridorboende, per lägenhet 312 kr 

 
För verksamhet tas fast avgift ut per behållare och tömning. Verksamheters matavfallsbehållare 
omfattas inte av fast avgift. 
 

Kategori Avgift 
Verksamhet med kärl, kr per kärl och 
tömning 

28 kr 

Verksamhet med container/djupbehållare,  
kr per behållare och tömning 

114 kr 
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Rörlig avgift 

A. Permanentbostäder i småhus 
 
A1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. Hämtning av kärl 1 var 
14:e dag och kärl 2 var 4:e vecka. Flerbostadshus och verksamheter kan använda fyrfackskärl om 
avfallsmängd och proportion fungerar samt under förutsättning att detta godkänts av SÅM.  
 

 
Avgift per år 

 

 
Kärlstorlek 
Fyrfackskärl 

 
0–3 meter från farbar väg 

 
2 x 370 liter 1 880 kr 
2 x 660 liter 3 564 kr 

 
A2. Taxa för abonnemang ”Extra kärl” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av plast- och pappersförpackningar i tvådelat kärl var 4:e vecka i 
samband med ordinarie hämtning för kärl 2. 
 

 
Avgift per år 

 

 
Kärlstorlek 

Plast/papper 
 

0–3 meter från farbar väg 
 

370 liter 600 kr 

 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag i samband med ordinarie hämtning 
 

 
Avgift per år 

 

 
Kärlstorlek 
Restavfall 

 
0–3 meter från farbar väg 

 
190 liter 976 kr 

 
A3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering med fastighetsnära hämtning”  
 
Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- och 
byggfrågor. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för matavfall får 
inte användas. Hämtning av kärl 1 var 4:e vecka och kärl 2 var 4:e vecka. 
 

 
Avgift per år 

 

 
Kärlstorlek 

Fyrfackskärl 
  

0–3 meter från farbar väg 
 

2 x 370 liter 1 541 kr 
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A4. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering”  
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. Detta abonnemang kan ej nytecknas. 
 

 
Avgift per år 

 

 
Kärlstorlek 
Restavfall 

 
0–3 meter från farbar väg 

 
140 liter 1 880 kr 
190 liter 2 550 kr 

 
 
A5. Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall var 14:e dag. Detta abonnemang 
kan ej nytecknas. 
 

 
Avgift per år 

 

 
Kärlstorlek 

 
 

0–3 meter från farbar väg 
 

140 liter 3 020 kr 
190 liter 4 110 kr 
370 liter 8 844 kr 
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B. Permanentbostäder i flerbostadshus samt verksamheter  
Avgifter i detta avsnitt gäller när kärl är placerade 0-10 m från tomtgräns vid farbar väg. Om kärl 
efter överenskommelse med SÅM placeras längre in på tomten än 10 m tillkommer avgift för 
gångavstånd, se tabell gångavståndstillägg. 
 
Avgifter i detta avsnitt kan även gälla för t.ex. samfällighetsförening med fast avgift småhus under 
förutsättning att detta har godkänts av SÅM. En förutsättning är gemensam behållarplats och en 
fakturamottagare. 
 
Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid SÅM startar ett 
vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter överenskommet datum. Inför säsongens avslut 
ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid abonnemanget avslutas. SÅM kan även tillhandahålla 
säsongsabonnemang för verksamheter där säsongen följer de tider som framgår i avsnitt C 
Fritidshus med sommarabonnemang och avgiften beräknas utifrån antalet hämtningar. 
 
Mat- och restavfallskärl ska ha samma hämtningsintervall. 
 
B1. Taxa för abonnemang ”Sortera matavfall” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall  
 

 
Avgift per år 

 

 
Kärlstorlek 
Matavfall 

 
1 gång/14:e 

dag 
 

 
1 gång/vecka 

 
2 gånger/vecka 

140 liter 446 kr 980 kr 2 129 kr 
 
Specialtaxa för rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall i 
verksamheter där matavfall uppstår i större mängder, exempelvis restauranger och tillagningskök.   
 

 
Avgift per år 

 

 
Kärlstorlek 
Matavfall 

 
1 gång/14:e 

dag 
 

 
1 gång/vecka 

 
2 gånger/vecka 

140 liter 669 kr 1 470 kr 3 193 kr 
 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall 
 

 
Avgift per år 

 

 
Kärlstorlek 
Restavfall 

 
1 gång/14:e 

dag 
 

 
1 gång/vecka 

 
2 gånger/vecka 

140 liter 758 kr 1 662 kr Erbjuds inte 
190 liter 1 104 kr 2 419 kr Erbjuds inte 
370 liter 2 184 kr 4 815 kr 10 499 kr 
660 liter 3 900 kr 8 592 kr 18 733 kr 
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B2.  Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall. Detta abonnemang kan ej 
nytecknas. 
 

 
Avgift per år 

 

 
Kärlstorlek 

 
 

1 gång/14:e 
dag 

 

 
1 gång/vecka 

 
2 gånger/vecka 

190 liter 1 672 kr 3 678 kr 8 024 kr 
370 liter 3 332 kr 7 333 kr 15 993 kr 
660 liter 5 939 kr 13 072 kr 28 519 kr 

 
B3.  Taxa för abonnemang ”Djupbehållare” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller blandat 
mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.   
 

 
Avgift per år och behållare 

 

 
Storlek och avfallsslag 

 
1 gång/14:e dag 

 

 
1 gång/vecka 

Restavfall eller blandat mat- 
och restavfall, upp till 5 m3 

14 210 kr 31 259 kr 

Matavfall, upp till 3 m3 11 252 kr 24 754 kr 

 
Behandlingsavgift debiteras per ton avfall. 

 
Avfallsslag 

 

 
Avgift per ton 

Restavfall 1 072 kr 
Matavfall 536 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 608 kr 
 
B4.  Taxa för abonnemang ”Hushållsavfall i container” 
 
Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- 
och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.   
 

Avgift per år  
Volym m3 

 
Årshyra 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 

Upp till 4 
4 162 kr 15 109 kr 33 242 kr 

4,1-8 
6 242 kr 15 109 kr 33 242 kr 

 
Behandlingsavgift debiteras per ton avfall. 

 
Avfallsslag 

 

 
Avgift per ton 

Restavfall 1 072 kr 
Matavfall 536 kr 
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Blandat mat- och restavfall 1 608 kr 
B5. Insamling/hämtning av returpapper 
 
Denna insamling/hämtning omfattar returpapper som är avfall under kommunalt ansvar. 
Returpapper kan lämnas kostnadsfritt vid publika insamlingsplaster, återvinningsstationer samt 
återvinningscentraler. För abonnemang ”Fastighetsnära insamling” i småhus och fritidshus, kan 
returpapper fortsatt lämnas i avsett fack i kärlet.   
 
SÅM har auktoriserat privata entreprenörer för insamling av returpapper från flerbostadshus och 
verksamheter. Om fastighetsnära insamling av returpapper önskas kan endast någon av de 
auktoriserade entreprenörerna anlitas. Information om auktoriserade entreprenörer finns på 
www.samiljo.se. Fastighetsägare tecknar avtal direkt med entreprenören som bestämmer avgift för 
tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga angiven maxtaxa nedan.  
 
Maxtaxa för insamling av returpapper 
 

 
Kärlstorlek 

 
Avgift  

per behållare/tillfälle 
 

190 liter 107 kr 
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C. Fritidshus med sommarabonnemang 
 
C1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling för fritidshus” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. 
 
Hämtning av Kärl 1: varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong. 
Hämtning av Kärl 2: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per 
säsong. 
 

 
Avstånd till kärlet från farbar väg 

 

 
Kärlstorlek 

Matavfall och 
restavfall 

 
 

0–3 meter 
 

2 x 370 liter 735 kr 
2 x 660 liter 1 383 kr 

 
 
C2. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering med fastighetsnära hämtning för 
fritidshus” 
 
Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- och 
byggfrågor. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för matavfall får 
inte användas. 
Hämtning av Kärl 1: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per  

säsong. 
Hämtning av Kärl 2: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per 

säsong. 
 

 
Avstånd till kärlet från farbar väg 

 

 
Kärlstorlek 

Matavfall och 
restavfall 

 
 

0–3 meter 
 

2 x 370 liter 603 kr 
 
 
C3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering för fritidshus” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 
Hämtning en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong. 
Detta abonnemang kan ej nytecknas. 
 

 
Avstånd till kärlet från farbar väg 

 

 
Kärlstorlek 
Restavfall 

  
0–3 meter 

 
140 liter 735 kr 
190 liter 992 kr 
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C4. Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall för fritidshus” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall var 14:e dag. Hämtning varannan 
vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong. Detta abonnemang kan ej 
nytecknas. 
 

 
Avstånd till kärlet från farbar väg 

 

 
Kärlstorlek 

blandat mat- 
och restavfall 

 
 

0–3 meter 
 

140 liter 1 171 kr 
190 liter 1 594 kr 
370 liter 3 422 kr 
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Tilläggsavgifter hushållsavfall 

Gångavståndstillägg för flerbostadshus och verksamheter  
Placering av kärl längre in på tomt än 10 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus 
och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enligt gällande föreskrifter och om 
arbetsmiljökrav uppfylls. Verksamheter/flerbostadsfastigheter som deltar i matavfallsinsamlingen 
betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma 
ställe som kärl för restavfall. 
 

 
Avgift  

kr per kärl och år 
 Avstånd 

 
1 gång/14:e dag 

 

 
1 gång/vecka 

 
2 gånger/vecka 

10,1-20 meter 1 061 kr 2 122 kr 4 243 kr 
20,1-30 meter 1 591 kr 3 182 kr 6 365 kr 
30,1-40 meter 2 122 kr 4 243 kr 8 486 kr 
40,1-50 meter 2 652 kr 5 304 kr 10 608 kr 

Över 50 meter debiteras 20 kr per påbörjat 10-metersintervall och per hämtning. 

Extra säck för restavfall i samband med hämtning av avfall i kärl 
Om beställning sker av hämtning av extra behållare/säck i samband med ordinarie hämtning. 
 

 
Säckstorlek 

 

 
Avgift  

kr per säck 
 

≤ 190 liter 51 kr 
> 190 liter 102 kr 

Extra hämtning av avfall i kärl 
Beställning av hämtning av avfall i kärl, eller hämtning av säck när hämtning inte sker i samband 
med ordinarie hämtning. 
 

 
Kärlstorlek 

 

 
Avgift  

kr per kärl 
 

Alla kärl, oavsett storlek 292 kr 

Extra tömning av djupbehållare och container 
 

 
Behållarstorlek 

 

 
Avgift per behållare 

Upp till 8 m3 728 kr 
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Felsorteringsavgift 
Om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar från SÅM kan normal hämtning inte utföras. Detta 
gäller även om kärlet är för tungt eller innehåller dåligt förpackat avfall, se kommunens föreskrifter 
om avfallshantering. Avfallet ska omfördelas, förpackas och sorteras i rätt avfallsslag av 
fastighetsinnehavare innan det hämtas.  
 
Avfallet hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller mot fastställd avgift i taxan, se kapitel 
extra hämtningar av mat- och restavfall.  
 
Om kärlet upprepade gånger varit överfullt kan SÅM överlämna ärendet till tillsynsmyndigheten för 
vidare handläggning. 
 
I vissa fall med bristfällig sortering kan behållaren tömmas och då tillkommer en felsorteringsavgift 
enligt tabellen nedan. Det gäller exempelvis när en behållare som bara ska innehålla matavfall, 
innehåller felsorterat avfall som inte är farligt avfall. Avfallet klassas om till restavfall och töms 
eftersom det annars finns risk för lukt, skadedjur eller annan olägenhet.  
 

 
Behållare 

 
Avgift per behållare och 

tömning 
Tilläggsavgift utöver 

ordinarie avgift för tömning 
 

Kärl, upp till 660 liter 300 kr 
Container eller djupbehållare 

upp till och med 4 kbm 
600 kr 

Container eller djupbehållare 
över 4 kbm 

1 200 kr 

 

Grovavfall 
För budning av grovavfall eller annat skrymmande avfall från hushåll gäller att avfallet om möjligt 
ska emballeras och att kollit inte får väga mer än 25 kg eller vara längre än 1,2 m. Om kollit är 
större eller tyngre än ovan angivet, eller på annat sätt kräver dubbelbemanning för att hanteras, 
debiteras avgift för skrymmande kolli enligt tabellen. 
 

Grovavfall Avgift  
per kolli 

Avgift  
per skrymmande kolli 

 

Hämtning vid 
tomtgräns 

350 kr 500 kr 

 

Hämtning av bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar 
Denna hämtning omfattar bygg- och rivningsavfall som ej uppkommer i yrkesmässig verksamhet, 
större mängder grovavfall, elektronikavfall samt trädgårdsavfall under kommunalt ansvar.  
 
SÅM har auktoriserat privata entreprenörer för hämtning av bygg- och rivningsavfall under 
kommunalt ansvar. Önskas hämtning av bygg- och rivningsavfall fastighetsnära kan endast någon 
av dessa anlitas. Information om auktoriserade entreprenörer finns på www.samiljo.se. Beställning 
av uppdraget sker direkt hos entreprenören som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock 
inte överstiga nedan angiven maxtaxa. 
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Maxtaxa för hämtning av bygg- och rivningsavfall. 
 

 
Transportavgift:                

utställning och hemtag 
 

 
Avgift                  

Pris/utställning 

 
Avgift            

Pris/hemtag 

Container 2 000 kr 2 000 kr 
Kärl 190L – 660L 850 kr 850 kr 

 
 

Hyra per dygn 
 

Avgift                  
Pris/dygn 

 
Container 65 kr 

Kärl 190L – 660L 11 kr 
 

 
Transportavgift kranbil 

 
Avgift                  

Pris/timme 
 

Kranbil: transport och eventuell lastning 
hos kund 
 

2 100 kr 

Kranbil: Hämtning av storsäck 2 100 kr 
 

 
Storlek storsäck* 

 
Avgift                  
Pris/st 

Storsäck 500 Liter 165 kr 
Storsäck 1 000 Liter 220 kr 
* Avgift för utkörning kan tillkomma om kund 
inte hämtar sin storsäck. 

 

 
Behandlingsavgifter bygg- och 
rivningsavfall som ej uppkommit i 
yrkesmässig verksamhet 
 

 
Avgift                  

Pris/ton 

Träavfall - ej tryckimpregnerat 450 kr 
Mineral – Enbart betong, tegel, klinker 
eller sten – Ej förorenat** 

1 650 kr 

Metall 0 kr 
Glas 1 100 kr 
Plast 1 450 kr 
Gips 1 550 kr 
Tryckimpregnerat trä 2 400 kr 
Asbest 2 750 kr 
Isolering 1 850 kr 
Övrigt avfall samt sammanfogade 
konstruktioner som kräver eftersortering 

3 000 kr 

**Entreprenören kan kräva särskild 
provtagning och högre behandlingsavgifter vid 
påvisad förorening. 
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Behandlingsavgifter Övrig 
 

 
Avgift                  

Pris/ton 
Grovavfall 
 

2 000 kr 

Trädgårdsavfall 600 kr 
Kyl och frys 3 500 
Elektronik 6 000 kr 

 

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall hämtas vid tomtgräns. Hämtning sker varannan vecka från 1 april och omfattar 
totalt 16 hämtningar. Detta abonnemang kan ej nytecknas. 
 

 
Kärlstorlek 

 

 
Avgift per år 

240 liter 820 kr 
 

Byte, Hemtagning av kärl eller leverans av material m.m. 
När kärl byts mot annan storlek ska det gamla kärlet tas hem. Avgift debiteras inte när 
abonnemang byts till sortering med fyrfackskärl eller till sortering med matavfall. 
 

 
Avgift per uppdrag 
 

 
260 kr 

Timpris  
Vid hämtning av annat än flytande avfall, med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa 
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras avgift baserat på 
timpris för arbete på plats. Debitering sker per påbörjad halvtimme. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Timpris sopbil 

 

 
Avgift 

Framkörningsavgift 1 000 kr 
Timpris ordinarie 

arbetstid 
1 473 kr/tim 

Timpris ej ordinarie 
arbetstid, 

1 873 kr/tim 

 
Timpris servicebil 

 

 
Avgift 

Framkörningsavgift 500 kr 
 

Timpris ordinarie 
arbetstid 

747 kr/tim 

Timpris ej ordinarie 
arbetstid 

1 047 kr/tim 
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Latrinhämtning 
Hämtning sker efter avrop. Ny behållare lämnas vid hämtning. 
 

 
Tjänst 

 
Avgift per behållare, vid väg 

Hämtning av 
latrinbehållare 

450 kr 
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Flytande avfall 

Tömning av enskilda avloppsanläggningar 
Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. Vid längre 
tid än 30 min på plats debiteras timtid. 
 
Schemalagd deltömning 
 
Tömningen utförs med tvåfacksteknik där vattenfasen återfylls i anläggningen. 
 

 
Volym 

 

 
Schemalagd deltömning en 

gång per år* 
 

0–3 m3 1 051 kr 
3,1–6 m3 1 366 kr 
> 6,0 m3 315 kr/m3** 

 
*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom 
området. Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår 
till detta pris. Från och med andra tömningen per år tillämpas budning. 
 
**debiteras som tillägg per extra m3 utöver 6 m3. 
 
Schemalagd heltömning 
 

 
Volym 

 
Schemalagd heltömning en 

gång per år* 
 

0–3 m3 1 261 kr 
3,1–6 m3 1 576 kr 
> 6,0 m3 315 kr/m3** 

 
*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom 
området. Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår 
till detta pris. Från och med andra tömningen per år tillämpas budning. 
 
**debiteras som tillägg per extra m3 utöver 6 m3. 
 
Budningar och akuta tömningar 
 
Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning tillsammans 
med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. Tilläggsavgifterna är desamma oavsett om del- eller 
heltömning beställs samt oavsett anläggningens volym. 
 

 
Budad tömning 

inom 5  
arbetsdagar 

(tilläggsavgift) 

 
Budad tömning 
nästkommande 

arbetsdag 
(tilläggsavgift) 

 
Akut tömning 

inom 3 h vardag, 
beställd före kl. 

15:00 
(tilläggsavgift) 

 
Akut tömning 

inom 3 h vardag, 
beställd mellan kl. 
15:00-06:00 eller 

helgdag 
(tilläggsavgift) 

 
420 kr 1 261 kr 2 101 kr 3 152 kr 
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Minireningsverk 
 
Avgiften avser minireningsverk för 1-2 hushåll. Större anläggningar debiteras enligt timtaxa. För ej 
schemalagd tömning tillkommer budningsavgift enligt tabell ovan. Vid tömning av minireningsverk 
ska det finnas en tömningsinstruktion för att tömning ska kunna ske. 
 

 
Minireningsverk 

 

 
Avgift 

Schemalagd tömning 1 314 kr 
 
Timpris 
  
Vid hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar med andra metoder än de som anges i 
denna avfallstaxa debiteras avgift baserat på framkörning samt timpris för arbete på plats. 
 

Framkörning, tur 
och retur 

1 000 kr 

Timpris, debiteras 
per påbörjad 
halvtimme 

1 548 kr/tim 
(Avser arbete på plats) 

 
Specialtömning 
 
Vid hämtning av flytande avfall på fastighet där förhållandena avviker från vad som är normalt 
tillämpas specialfordon och avgift enligt nedan. Som exempel menas fastighet där vägens farbarhet 
inte uppfyller kraven i föreskrifter för avfallshantering och där normalt hämtningsfordon inte kan 
nyttjas. Specialtömning schemaläggs normalt av SÅM men i samförstånd med kund. 
 

 
Specialtömning 

 

 
Avgift 

Per tömning 2 521 kr 
 
Bomkörning 
 
Där kunden har ansvar för framkomligheten men tömning ej har kunnat utföras på grund av 
hinder, debiteras en avgift. 
 

 
Bomkörning 

 

 
Avgift 

Per tillfälle 394 kr 
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Tilläggstjänster i samband med tömning av enskilda 
avloppsanläggningar 
Det åligger kund att hålla brunnslock, manluckor och liknande frilagda, lättåtkomliga och 
lättöppnade. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, demontering etc. av lock och 
luckor erläggs tilläggsavgift utöver ordinarie avgift. Tilläggsavgiften gäller även vid t.ex. stopp i 
bilen orsakade av ovidkommande föremål. 
 
Tidsbokning och dagavisering kan beställas i samband med schemalagd och budad tömning av 
enskilda avloppsanläggningar. Tidsbokning och dagavisering medför tilläggsavgifter enligt tabellen 
nedan vilka debiteras utöver avgift för schemalagd tömning samt budningsavgift. Tidpunkten för 
tidsbokningen beslutas av SÅM men anpassas så långt det är möjligt efter kundens önskemål. Vid 
dagavisering planerar entreprenören tömningsdag och SÅM meddelar den till kunden. 
 
SMS-avisering kan beställas mot tilläggsavgift och aviseringen sker då 1-2 timmar innan 
schemalagd eller budad tömning. 
  

 

 
Extra tömning av BDT, fördelningsbrunn eller liknande som sker i samband med ordinarie eller 
budad tömning debiteras enligt nedan. 
 

 
BDT, fördelnings-

brunn m.m. 
 

 
Tilläggsavgift 

Per tillfälle i samband 
med annan tömning 

473 kr 

 
Om avståndet mellan tömningsbil och slambrunn överstiger 20 meter debiteras en tilläggsavgift för 
slangdragning. 
 

 
Avstånd 

 

 
Tilläggsavgift 

20–50 meter 158 kr 
51-70 meter 315 kr 
>70 meter 1 051kr 

  

 
Tilläggstjänst 

 

 
Tilläggsavgift 

Timpris för 
extraarbete på plats 

1 548 kr/tim. 
(Debiteras per påbörjad halvtimme) 

Tidsbokning 300 kr 
Dagavisering 125 kr 
SMS-avisering 50 kr 
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Slam från fettavskiljare och matavfallstankar 
Vid hämtning av fett från fettavskiljare debiteras avgift för tömning och avgift för behandling enligt 
nedan. 
 
Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. Vid längre 
tid än 30 min på plats debiteras timtid för extraarbetet per påbörjad halvtimme. 
 

 
Tjänst 

 

 
Avgift 

Schemalagd tömning, 
per tillfälle 

1 314 kr 

Behandlingsavgift 
fett-/matavfall, per 

m3 

525 kr 
 

Timpris för 
extraarbete på plats, 

tilläggsavgift 

1 548 kr/tim 

 
Budningar och akuta tömningar 
 
Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning tillsammans 
med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. 
 

 
Budad tömning 

inom 5  
arbetsdagar 

(tilläggsavgift) 

 
Budad tömning 
nästkommande 

arbetsdag 
(tilläggsavgift) 

 
Akut tömning 

inom 3 h vardag, 
beställd före kl. 

15:00 
(tilläggsavgift) 

 
Akut tömning 

inom 3 h vardag, 
beställd mellan kl. 
15:00-06:00 eller 

helgdag 
(tilläggsavgift) 

 
420 kr 1 261 kr 2 101 kr 3 152 kr 

 
Tilläggstjänst slangdragning 
 
Om avståndet mellan tömningsbil och fettavskiljare överstiger 20 meter debiteras en tilläggsavgift 
för slangdragning. 
 

 
Avstånd 

 

 
Tilläggsavgift 

20–50 meter 158 kr 
51-70 meter 315 kr 
>70 meter 1 051 kr 

 
Bomkörning 
 
Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på grund av 
hinder, debiteras en avgift. 
 

 
Bomkörning 

 

 
Avgift 

Per tillfälle 394 kr 
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Definitioner 

Hushållsavfall 
Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll. Med hushållsliknande avfall menas avfall 
som kommer från andra källor men som liknar det avfall som uppstår i ett hushåll exempelvis 
avfall från lunchrum/personalmatsalar. Efter en ändring i 15 kapitlet miljöbalken ersattes 
begreppet hushållsavfall med kommunalt avfall eller avfall under kommunens ansvar. I detta 
dokument används dock fortfarande begreppet hushållsavfall. 

Fastighetsinnehavare 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare 
jämställs med fastighetsinnehavare. Med nyttjanderättshavare avses den som har rätt att bruka 
eller nyttja fastigheten t.ex. genom arrende. 

Småhus 
Definitionen av småhus i taxan följer fastighetstaxeringslagen. Ett småhus är en byggnad med en 
eller två bostäder. Det finns olika typer av småhus. Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus 
räknas alla som småhus. 

Korridorboende 
Boende i korridor med gemensamt kök, t.ex. studentkorridorer och äldreboenden. 

Verksamheter 
Som verksamhet räknas alla inrättningar som inte kan räknas som privathushåll eller 
korridorboende, t.ex. företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, och liknande. 

Farbar väg 
Vad som avses med farbar väg finns beskrivet i föreskrifter för avfallshantering i Värnamo 
kommun. SÅM äger tolkningsföreträde över föreskrifterna. 

Ytterligare definitioner 
Ytterligare definitioner finns i Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun. 
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Ordinarie hämtningsintervall 
Fastighetsnära insamling Ordinarie hämtningsintervall 
Permanentbostäder Kärl 1  varannan vecka 
Permanentbostäder Kärl 2  en gång var fjärde vecka 
Fritidsbostäder Kärl 1  varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, 

totalt 10 hämtningar per säsong. 
Fritidsbostäder Kärl 2  en gång var fjärde vecka från vecka 19 till 

vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong 
Sortera matavfall  
Permanentbostäder i flerbostadshus en gång per vecka 
Verksamheter en gång per vecka 
Blandat mat- och restavfall  
Permanentbostäder i småhus varannan vecka 
Permanentbostäder i flerbostadshus en gång per vecka 
Fritidsbostäder varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, 

totalt 10 hämtningar per säsong. 

Verksamheter en gång per vecka 

Grovavfall efter beställning 
Latrin  
Permanent- & fritidsbostäder efter beställning 
Slam från enskilt avlopp minst en gång per år eller enligt beslut från 

den nämnd som ansvarar för miljö- och 
byggfrågor 

Slam från fettavskiljare efter beställning, dock minst en gång per 
år 

Trädgårdsavfall   varannan vecka 3 april till 3 november 
totalt 16 gånger per säsong. 
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Bestämmelser vid ändrade hämtningsförhållanden 

Längre hämtningsintervall än ovan angivet 
För hushåll som har anmält till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor/Tillsynsansvarig 
nämnd att de hemkomposterar kan hämtningsintervallet var 4:e vecka erhållas efter anmälan till 
SÅM. 

Uppehåll i hämtning Hushållsavfall och latrin 
Uppehåll i hämtningen beviljas av SÅM i enlighet med Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo 
kommun. Skriftlig anmälan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppehållsperiodens början. 
Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen. 

Avflyttning, ändrat abonnemang 
Ändrade förhållanden ska snarast anmälas till SÅM av den som är avgiftsskyldig. Byte av kärl kan 
beställas hos SÅM. För byte av kärl debiteras avgift enligt denna taxa. 

Gemensam hämtning, delat kärl 
Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan få rätt att 
använda gemensamt kärl (delning gäller inte FNI med 660-kärl) för sitt hushållsavfall. Vid delat 
kärl debiteras fast avgift för respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för behållaren.  

Felsortering 
Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang ”fastighetsnära insamling” ska dialog 
inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang ”blandat 
mat- och restavfall”.  
 
Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang ”sortera matavfall” ska dialog inledas 
med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang ”blandat mat- 
och restavfall”. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att felsorterat avfall åtgärdas innan behållaren kan tömmas. 
Behållaren töms antingen vid nästa ordinarie hämtningsdag eller efter beställning av extra 
hämtning.  

Grovavfall från hushåll 
Sorterat grovavfall till materialåtervinning kan avlämnas kostnadsfritt på SÅMs 
återvinningscentraler, avgiften ingår i taxans fasta avgift. Grovavfall kan också hämtas efter 
beställning mot avgift enligt denna taxa. 

Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll kan avlämnas kostnadsfritt till miljöstation på SÅMs återvinningscentraler. 
Hanteringsanvisningar i de lokala avfallsföreskrifterna ska följas. 

Latrin 
Latrinbehållare tillhandahålls av SÅM och ingår i avgiften för latrinhämtning. Hämtning sker vid 
tomtgräns eller vid vägkant till farbar väg efter beställning. Kärlet ska vara förslutet med lock. 
Avgift debiteras enligt denna taxa. 

Slam från enskilda avloppsanläggningar 
Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med beslut som fattats av bygg- och 
miljönämnden, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av avloppsslam baseras på 
anläggningens volym samt på den slanglängd som behövs i samband med tömningen. Med 
slanglängd avses avstånd från farbar väg till anläggningens lock. Eventuellt behov av 
slangdragning avgörs av chauffören. Olika avgifter debiteras för schemalagd hämtning och för 
hämtning efter beställning. Avgift debiteras enligt denna taxa. Vid krav på akut tömning debiteras 
tilläggsavgift enligt denna taxa. 

Uppehåll i hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
Om bygg- och miljönämnden medgivit uppehåll i hämtning av slam från enskild avloppsanläggning 
debiteras ingen avgift för slamtömning. 
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Slam från fettavskiljare 
Fettavskiljare ska tömmas efter behov, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av slam 
från fettavskiljare baseras på hämtning, hämtad volym samt på slanglängd som behövs i samband 
med tömningen. Avgift debiteras enligt denna taxa. 

Speciella tjänster och undantag  
För speciella tjänster och när SÅM måste frångå normala rutiner och ingen tillämpbar avgift finns 
beslutar SÅM om avgift under beaktande av principerna i Miljöbalken och i denna taxa. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-11-15   

Justerare  

§ 377 Dnr: KS.2022.37 
 
Verksamhets- och driftbudget 2023 samt 
verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa reviderad verksamhets- och driftbudget 2023 avseende 
uppdaterade budgetförutsättningar och tekniska justeringar, 
att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2023 till 
oförändrat 21,52 procent samt 
att i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige 
den 22 juni 2022, §76. 
 
Paragrafen är omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2022 verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025, 
§76. I enlighet med kommunallagen ska de år då val av fullmäktige har 
hållits i hela landet budgeten också fastställas av nyvalda fullmäktige. 
 
Till följd av stora förändringar i omvärlden har budgetförutsättningar 
uppdaterats avseende budgetår 2023. Driftbudgetplan för 2024–2025 
kommer att uppdateras först i samband med budgetarbetet våren 2023. 
Den största förändringen 2023 jämfört med tidigare beslutad budget är 
ökade pensionskostnader till följd av högre inflation än förväntat. 
Skandia har gjort nya beräkningar av pensionskostnader vilket innebär 
ökade kostnader med 21,5 miljoner kronor. Den finansiella kostnaden 
för uppräkning av pensionsavsättning ökar med 2,0 miljoner kronor.  
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har uppdaterats med 
den senaste prognosen från Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 
22:37. Den uppdaterade prognosen innebär att skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning sammantaget ökar med 3,7 miljoner 
kronor. Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har 
uppdaterats utifrån investeringsutfall och prognos per delårsbokslutet i 
augusti 2022 vilket innebär lägre avskrivningskostnader med 6,0 
miljoner kronor. Vidare har beräkningar uppdaterats av arvoden till 
följd av föreslagna förändringar i nämnds- och styrelseorganisationen. 
 
Med anledning av ovanstående förändringar avseende 
pensionskostnader, skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, 
planenliga avskrivningar samt förändringar i den politiska 
organisationen minskar det budgeterade resultatet med totalt 14,5 
miljoner kronor. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-11-15   

Justerare  

Uppdaterade budgetförutsättningar 2023, kronor

 
När budgeten behandlades under våren 2022 var vissa fördelningar av 
budgetmedel inte kända. Nu är de genomförda i enlighet med beslut av 
kommunstyrelsen och/eller i enlighet med befintliga rutiner. Dessa 
förändringar är endast av teknisk karaktär och påverkar inte det 
budgeterade resultatet utan är en omfördelning av tidigare avsatta 
medel. 
 
Tekniska justeringar som inte påverkar det budgeterade resultatet 
 

• Fördelning av budgetkompensation för de lönejusteringar som 
genomförts under avtalsrörelsen 2022 från central lönepott 

• Överföring av löneökningskompensation från kostverksamheten 
och bemanning till internkunderna 

• Budgetkompensation för ökade hyreskostnader i samband med 
ny- och ombyggnation från centrala medel 

• Fördelning av budgetkompensation för ökat 
personalomkostnadpålägg hänförligt till ökade 
pensionskostnader 

• Fördelning av statsbidrag från finansiering till nämnd 
• Tolkservice överflyttas från medborgarnämnden till 

servicenämnden från och med 2023, KS 221115 
• Fördelning av kompensation VA-kollektivet enligt beslut KF 

§54–2022 (Delex) 

I samband med att kommunfullmäktige antog verksamhets- och 
driftbudget 2023 beslutades om ett antal uppdrag. Blanda annat fick 
samtliga nämnder i uppdrag att göra en översyn av upprättad 
verksamhetsplan med anledning av kommunfullmäktiges beslut om 
budgetramar. Samtliga nämnder har genomfört ovanstående uppdrag 
och de uppdaterade verksamhetsplanerna finns på hemsidan, 
kommun.varnamo.se/budget2023nov. Verksamhetsplanerna och 
nämndernas mål ska inte antas av kommunfullmäktige utan utgör en 
beskrivning av mål och verksamhet de kommande åren utifrån tilldelade 
budgetramar. Nämndernas verksamhetsplaner kommer slutligen att 
uppdateras efter att beslut tagits avseende uppdaterade 
budgetförutsättningar och tekniska justeringar. Övriga uppdrag 
redovisas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2022. 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning +3 713 000
Pensionskostnader -21 544 000
Finansiell uppräkning av pensionsavsättning -1 990 000
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar +6 000 000
Förändrad nämndsorganisation -630 000
Summa förändrade budgetförutsättningar -14 451 000
Tidigare budgeterat resultat, kf 220622 +58 797 000
Budgeterat resultat 2023 uppdaterat +44 346 000
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-11-15   

Justerare  

 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta      
att fastställa reviderad verksamhets- och driftbudget 2023 avseende 
uppdaterade budgetförutsättningar och tekniska justeringar,                          
att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2023 till 
oförändrat 21,52 procent samt                                                                                              
att i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige 
den 22 juni 2022, §76.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen  
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-11-08   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.37
  

  

 

 1 (3) 
 

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

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2022 verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–
2025, §76. I enlighet med kommunallagen ska de år då val av 
fullmäktige har hållits i hela landet budgeten också fastställas av 
nyvalda fullmäktige. 

Till följd av stora förändringar i omvärlden har 
budgetförutsättningar uppdaterats avseende budgetår 2023. 
Driftbudgetplan för 2024–2025 kommer att uppdateras först i 
samband med budgetarbetet våren 2023. Den största 
förändringen 2023 jämfört med tidigare beslutad budget är 
ökade pensionskostnader till följd av högre inflation än 
förväntat. Skandia har gjort nya beräkningar av 
pensionskostnader vilket innebär ökade kostnader med 21,5 
miljoner kronor. Den finansiella kostnaden för uppräkning av 
pensionsavsättning ökar med 2,0 miljoner kronor.  Skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning har uppdaterats med den 
senaste prognosen från Sveriges kommuner och regioner, 
cirkulär 22:37. Den uppdaterade prognosen innebär att 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning sammantaget 
ökar med 3,7 miljoner kronor. Planenliga avskrivningar på 
anläggningstillgångar har uppdaterats utifrån investeringsutfall 
och prognos per delårsbokslutet i augusti 2022 vilket innebär 
lägre avskrivningskostnader med 6,0 miljoner kronor. Vidare 
har beräkningar uppdaterats av arvoden till följd av föreslagna 
förändringar i nämnds- och styrelseorganisationen. 

Med anledning av ovanstående förändringar avseende 
pensionskostnader, skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning, planenliga avskrivningar samt förändringar i den 
politiska organisationen minskar det budgeterade resultatet med 
totalt 14,5 miljoner kronor. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-11-08   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.37
  

  

 

 2 (3) 
 

Uppdaterade budgetförutsättningar 2023, kronor

 

När budgeten behandlades under våren 2022 var vissa 
fördelningar av budgetmedel inte kända. Nu är de genomförda i 
enlighet med beslut av kommunstyrelsen och/eller i enlighet 
med befintliga rutiner. Dessa förändringar är endast av teknisk 
karaktär och påverkar inte det budgeterade resultatet utan är en 
omfördelning av tidigare avsatta medel. 

Tekniska justeringar som inte påverkar det budgeterade 
resultatet 

• Fördelning av budgetkompensation för de 
lönejusteringar som genomförts under avtalsrörelsen 
2022 från central lönepott 

• Överföring av löneökningskompensation från 
kostverksamheten och bemanning till internkunderna 

• Budgetkompensation för ökade hyreskostnader i 
samband med ny- och ombyggnation från centrala medel 

• Fördelning av budgetkompensation för ökat 
personalomkostnadpålägg hänförligt till ökade 
pensionskostnader 

• Fördelning av statsbidrag från finansiering till nämnd 
• Tolkservice överflyttas från medborgarnämnden till 

servicenämnden från och med 2023, KS 221115 
• Fördelning av kompensation VA-kollektivet enligt beslut 

KF §54–2022 (Delex) 

I samband med att kommunfullmäktige antog verksamhets- och 
driftbudget 2023 beslutades om ett antal uppdrag. Blanda annat 
fick samtliga nämnder i uppdrag att göra en översyn av 
upprättad verksamhetsplan med anledning av 
kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. Samtliga nämnder 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning +3 713 000
Pensionskostnader -21 544 000
Finansiell uppräkning av pensionsavsättning -1 990 000
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar +6 000 000
Förändrad nämndsorganisation -630 000
Summa förändrade budgetförutsättningar -14 451 000
Tidigare budgeterat resultat, kf 220622 +58 797 000
Budgeterat resultat 2023 uppdaterat +44 346 000
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-11-08   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.37
  

  

 

 3 (3) 
 

har genomfört ovanstående uppdrag och de uppdaterade 
verksamhetsplanerna finns på hemsidan, 
kommun.varnamo.se/budget2023nov. Verksamhetsplanerna och 
nämndernas mål ska inte antas av kommunfullmäktige utan 
utgör en beskrivning av mål och verksamhet de kommande åren 
utifrån tilldelade budgetramar. Nämndernas verksamhetsplaner 
kommer slutligen att uppdateras efter att beslut tagits avseende 
uppdaterade budgetförutsättningar och tekniska justeringar. 
Övriga uppdrag redovisas i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut den 22 juni 2022. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att fastställa reviderad verksamhets- och driftbudget 2023 
avseende uppdaterade budgetförutsättningar och tekniska 
justeringar, 

att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2023 
till oförändrat 21,52 procent samt 

attt i övrigt gäller de att-satser som beslutades av 
kommunfullmäktige den 22 juni 2022, §76. 
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Utfall

2021-11-01            

34 651 +152 +228 +165

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

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

Barn- och utbildningsnämnd 903 791 951 362 44,1% 951 189 943 365

Omsorgsnämnd 634 297 668 997 31,0% 676 044 674 276

Medborgarnämnd 153 623 161 114 7,5% 158 928 158 296

Teknik- och fritidsnämnd 92 926 101 420 4,7% 101 463 101 106

Samhällsbyggnadsnämnd 61 402 64 256 3,0% 64 273 64 290

Kulturnämnd 32 579 34 363 1,6% 34 518 33 923

Servicenämnd 40 818 44 322 2,1% 45 014 45 954

Upphandlingsnämnd 457 0 0,0% 0 0

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

Kommunstyrelse - Campus 22 517 23 919 1,1% 23 753 23 587

Kommunstyrelse - Klf 97 113 102 431 4,8% 100 972 101 515

Kommunens revisorer,

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

Summa nämnder 2 043 398 2 156 144 100,0% 2 160 199 2 150 442

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 158 158 1 158

Centrala medel

(utfördelas till verksamheterna) 28 200 35 302 51 648 77 921

Centrala lönemedel

(utfördelas till verksamheterna) 31 152 45 770 97 770 150 770

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0

Pensioner 44 018 70 615 45 540 28 308

Kapitaltjänstintäkter -159 472 -167 445 -179 780 -200 996 

Verksamhetens nettokostn exkl 

avskrivningar 1 988 454 2 140 544 2 175 535 2 207 603

Avskrivningar/nedskrivningar 145 900 148 296 180 696 199 996

Verksamhetens nettokostnader 2 134 354 2 288 840 2 356 231 2 407 599

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

tecken) -2 134 354 -2 288 840 -2 356 231 -2 407 599 

Skatteintäkter 1 805 400 1 899 015 1 961 991 2 032 079

Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 

fastighetsavgift 420 952 439 152 457 994 459 214

Finansiella intäkter 10 250 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader -6 617 -17 131 -24 352 -30 791 

ÅRETS RESULTAT 95 631 44 346 53 652 67 253

Årets resultat 220622 58 797 54 282 67 883

Resultat i % av skatter/gen.stb 4,3% 1,9% 2,2% 2,7%

DRIFTBUDGET 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Finansiering Beslutsnivå

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

Medel till verksamhets- och kompetensutveckling. Medel beviljas 

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

5 000 5 000 5 000 KS

Medel anslagna för prisökningar
20 000 20 000 20 000 KS

Medel för hantering ändrade riktlinjer statsbidrag lärarlönelyftet

3 450 6 900 6 900 KS

Medel för folkhälsa och social hållbarhet. Fördelas till berörd 

nämnd/utskott uitfrån utredning.

1 400 2 200 2 200 KS

Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna 

lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd  

nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut 

tas av kommunstyrelsen. 3 252 15 248 41 521  KS

Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation 

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

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

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF

Kundförluster 500 500 500 KLF

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

SUMMA KOSTNADER 35 460 51 806 79 079

Central lönepott (inkl strukturförändringar och 

åtgärder osakliga löneskillnader) 45 770 97 770 150 770 KLF

SUMMA KOSTNADER 45 770 97 770 150 770

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 

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

AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-

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

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 311 1 340 1 369

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 343 351 358

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

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Pensioner 
(År 2023 enligt beräkning av Skandia per 220930, 

Planår enligt budgetbeslut i 220622)

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -137 759 -131 769 -143 787 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 51 988 25 903 17 995

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

pålägg) 12 612 6 284 4 366

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-

pålägg) 84 354 84 837 87 605

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 

ålderspension (täcks av PO-pålägg) 20 464 20 581 21 253

Ökade pensionskostnader nytt avtal och parametrar 0 0

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 996 895 1 130

Utbetalningar - intjänat SAP 0 0 0

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 1 163 1 178 1 183

Utbetalningar  - intjänat före 1998 25 668 25 165 25 658

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) -960 -269 -558 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 

och förändrad avsättning 6 518 6 543 6 650

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 

särskild löneskatt 4 000 4 500 5 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 

utöver beräkning från Skandia 970 1 092 1 213

Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 

handläggning av individuella val och utbetalningar) 600 600 600

SUMMA KOSTNADER 70 615 45 540 28 308

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 

finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 

kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, 

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

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

Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -10 835 -19 770 -37 886 

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

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

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

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

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

rekommendation för internränta) 2 000 2 000 2 000

SUMMA INTÄKTER -167 445 -179 780 -200 996 

Summa övrig verksamhet under Finansiering -15 600 15 336 57 161
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -116 896 -145 196 -161 396 

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

Nedskrivningar -4 000 -5 000 -5 000 

SUMMA KOSTNADER -148 296 -180 696 -199 996 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 904 340 1 961 991 2 032 079

Slutavräkning skatteintäkter -5 325 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 

(+8 837 kr/inv, +9 180 kr/inv, +9 435 kr/inv) 307 554 321 585 332 074

Kostnadsutjämningsavgift (-1 320 kr/inv) -45 940 -43 123 -43 326 

Regleringsbidrag/-avgift 

(+1 526 kr/inv,+1 575 kr/inv, +1 281 kr/inv) 53 101 55 164 45 070

Generellt statsbidrag, föräldrarstödsprogram cirkulär 21:51, 

år 2022: 10 kr/inv, år 2023 och 2024: 19 kr/inv 661 661 0

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+1 198 kr/inv) 41 709 40 140 40 329

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2023, 

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

SUMMA INTÄKTER 2 338 167 2 419 985 2 491 293

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, 

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

kulturområdet 4 000 6 000 6 000

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Borgensavgifter 8 000 8 100 8 200

Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100

SUMMA INTÄKTER 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal 

(inkl särskild löneskatt) -5 281 -2 502 -2 241 

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

Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -17 131 -24 352 -30 791 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 333 186 2 409 883 2 474 852

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  
(År 2023 är uppdaterad med underlag från beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2022-10-20, 

cirkulär 22:37. År 2024 och 2025 beräkning från underlag av Sveriges Kommuner och Regioner 2022-

04-28, cirkulär 22:15) 
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 903 791 951 362 951 189

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

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

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

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

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

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

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

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

Bidrag som ingår i det generella statsbidraget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evakueringslokalerna börjar användas år 2022 1 477 -1 477 0

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

år, 2021-2023 0 -272 -478 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -12 310 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 11 266 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 1 044 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 649 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas 

i avgiften till servicenämnden föregående år -1 096 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 1 325 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 14 094 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som 

överförs till internkunderna 927 0 0

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

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

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

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

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

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

och 2022 -65 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

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

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

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

och utbildningsförvaltningen. 34 0 0

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

BUDGETRAM VÅRBUDGET 926 939 953 080 950 742

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 603 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som 

överförs till internkunderna 31 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 13 130 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % som överförs från 

serviceförvaltningen till internkunderna för kostverksamhet och bemanning 785 0 0

Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola

År 2023: 1 518 tkr, År 2024: 1 997 tkr KS 221115 1 518 479 -1 997 

Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, kök

År 2023: 61 tkr, År 2024 41 tkr(8 mån) , Ks 221115 61 -20 -41 

Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskola

År 2023: 6 833 tkr, År 2024: 4 729 tkr, Ks 221115 6 833 -2 104 -4 729 

Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, kök

År 2023: 984 tkr, År 2024:738 tkr(9 mån). Ks 221115 984 -246 -738 

Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2025. 

År 2023 och 2024: 478 tkr/år, År 2025: 606 tkr. Ks 221115 478 0 128

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 951 362 951 189 943 365
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 634 297 668 997 676 044

 

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400

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

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

beröd nämnd (tidigare erhöll Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades 

sedan ut till nämnderna år 2) 300 300 300

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -7 408 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 7 585 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 416 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -250 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning 

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

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

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

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 540 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 6 411 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna 493 0 0

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

Tillkännagivande riksdagen generellt stöd till äldreomsorg, cirkulär 21.34,

259 kr/inv 0 9 055 0

Fast omsorgskontakt SKR cirkulär 21:34, 

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

Ny Gruppbostad Mossleplatån, extern förhyrning. 320 -70 0

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

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

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

nedtrappning. 7 500 -2 500 -2 500 

Resursförstärkning servicebostad kv Ling 600 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 654 675 676 044 674 276

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 913 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna 39 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 10 833 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % som 

överförs från serviceförvaltningen till internkunderna för kostverksamhet och 

bemanning 537 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 668 997 676 044 674 276
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Medborgarnämnd
Föregående års ram 153 623 161 114 158 928

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29

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

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

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

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -856 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 934 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 457 0 0

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

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

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

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

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

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

BUDGETRAM VÅRBUDGET 157 747 158 928 158 957

Tolkservice överflyttas från medborgarnämnden till servicenämnden fr.o.m 

2023. KS 221115 347 0 0

Kompensation för hyreskostnad för lokalen Turisten(Stadshuset).

Ks§257-2022 35 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 292 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 2 032 0 0

Bidrag som ingår i det generella statsbidraget:

Föräldrarstödsprogram, cirkulär 21:51, år 2023: 19 kr/inv, år 2024: 19 kr/inv 661 0 -661 

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 161 114 158 928 158 296
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Teknik- och fritidsnämnd
Föregående års ram 92 926 101 420 101 463

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8

Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -22 802 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 27 316 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 607 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -676 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 869 0 0

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

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

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

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

för år 2021 och 2022 -350 0 0

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

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

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

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

Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida och småbarnsföräldrar,

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

och social hållbarhet. D17 0 0 0

Resursförstärkning för planering och projektledning 850 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 99 859 101 463 101 106

Underhåll av Kärda multiarena, Ks§2250-2022 38 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 41 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 838 0 0

Förändrad nämndsorganisation fr.o.m 2023. Teknik- och fritidsnämnd bildas, 

består av 9 ledamöter. Tekniska utskottet upphör 31 december 2022. 540 0 0

Kompensation VA-kollektivet enl beslut Kf§54-2022 (Delex) 104 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 101 420 101 463 101 106
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f5/1643721062524/D9 Fotbollsarena allsvenskt spel, ev ut%C3%B6kad driftram, Kf%C2%A7177, 211125.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30f/1651569014413/D19 Ny fotbollsarena och Finnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30d/1651569014349/D17 H%C3%A4lsosam aktiv livsstil Ks%C2%A7130, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 61 402 64 256 64 273

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -3 570 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 2 811 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 21 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 576 0 0

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

för år 2021 och 2022 -25 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader mm överflyttas till 

servicenämnden -87 0 0

Resursförstärkning för plan och byggsidan 700 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 62 844 64 273 64 290

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 280 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 1 132 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 64 256 64 273 64 290
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kulturnämnd
Föregående års ram 32 579 34 363 34 518

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12

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

Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20

Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27

Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -

25 tkr/år 25 25 25

Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 

överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68

Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 

3 år, 2021-2023 0 0 -750 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 420 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 518 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 14 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -5 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 347 0 0

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

för år 2021 och 2022 -25 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 700 0 0

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

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

kommunledningsförvatlningen till kulturförvaltningen. 200 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 34 063 34 518 33 923

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 300 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 34 363 34 518 33 923
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Servicenämnd
Föregående års ram 40 818 44 322 45 014

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15

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

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

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

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

direkt till till berörd nämnd 0 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -10 197 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 9 271 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 2 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -48 0 0

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

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

Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas genom avgifter från internkunderna -1 982 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 12 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 209 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna -1 420 0 0

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

fortsatt verksamhet 0 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

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

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

kommunstyrelsen senast 30 april 2023. D7 248 -248 0

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

Organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center. 

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

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

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader samt ytterligare  

kostnader för licenser mm 196 0 0

Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter, ärendet 

hänskjutet Ks §4-2022 avslag D8 0 0 0

Resursförstärkning kommunens kontaktcenter 600 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 44 085 45 014 45 954

Tolkservice överflyttas från medborgarnämnden till servicenämnden 

fr.o.m 2023. KS 221115 -347 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 85 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna -70 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 1 891 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % som 

överförs från serviceförvaltningen till internkunderna för kostverksamhet 

och bemanning -1 322 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 44 322 45 014 45 954
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f3/1643721062500/D7 Inspirationskock i m%C3%A5ltidsverksamheten Ks 1, 220118.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30e/1651569014381/D18 Organisation och l%C3%A5ngsiktig uppbyggnad av kommunens IT-centerKs%C2%A7115, 220405.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c310/1651569014494/D20 Microsoftlicenser till KS 220503.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f4/1643721062510/D8 Subventionera m%C3%A5nadskort inom kollektivtrafiken f%C3%B6r studenter, Ks%C2%A74, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 457 0 0

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 470 13 13

Förändrad nämndsorganisation fr.o.m 2023. Upphandlingsnämnden 

upphör 31 december 2022. Ett näringsutskott under kommunstyrelsen 

bildas med ansvar för upphandling, mark- och exploateringsverksamhet 

samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad. -470 -13 -13 

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 0 0 0
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Överförmyndare
Föregående års ram 2 255 2 321 2 387

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6

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

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 321 2 387 2 453

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

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 22 517 23 919 23 753

Tillskott och avdrag:

Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 

etapp 2, indexjustering 64 64 64

Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102 0

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

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

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

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

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

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

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

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 191 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 222 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 377 0 0

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

tidigare beslut -500 0 0

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

2023 250 0 0

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

Resursförstärkning utbildningschef 900 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 23 573 23 753 23 587

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 5 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 341 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 23 919 23 753 23 587
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f1/1643721062476/D5 Finansiering av videoplattform Ks %C2%A7417, 211214.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 97 113 102 431 100 972

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155

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

Feriearbeten  (ingen årlig uppräkning) 0 0 0

Medarbetarundersökning 2023 och 2025 200 -200 200

Medborgarundersökning 2023 och 2025 90 -90 90

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

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

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

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

Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  

(Gummifabriken), -67 -67 -67 

Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.

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

Medarbetardagar, vartannat år 1 000 -1 000 1 000

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 081 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 087 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 8

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 164 0 0

Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 

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

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

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

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

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

Satsning för Trygghet och säkerhet 250 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

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

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

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

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

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 -700 0 0

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

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen. -200 0 0

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

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

Kvalificerad utredare 1 000 0 0

Medel för det strategiska arbetet med arbetsmiljö och 

kompetensförsörjning - Värnamo kommun som attraktiv arbetsgivare 750 0 0

Kompetensutveckling yrkessvenska 1 000 0 -1 000

Resursförstärkning gemensam överförmyndarnämnd GGVV 200 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 100 969 100 959 101 502
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f0/1643721062449/D4 Projekt V%C3%A4rnamos Unga akademiker Ks %C2%A7404, 211130.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f2/1643721062488/D6 Koldioxidbudget verktyg  Ks %C2%A7422, 211214.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c309/1651569014250/D13 Textning s%C3%A4ndingar kf Ks %C2%A722 220222.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30c/1651569014333/D16 Certifiering best%C3%A4llare, Ks%C2%A7120, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 11 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 891 0 0

Förändrad nämndsorganisation fr.o.m 2023.

Kommunstyrelsens presidium, var och en skall arvoderas till 100 %. 

Består av 13 ledamöter.

Ett näringsutskott under kommunstyrelsen bildas med ansvar för 

upphandling, mark- och exploateringsverksamhet samt näringslivsfrågor 

där kommunen är representerad. Består av 5 ledamöter. 560 13 13

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 102 431 100 972 101 515
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 620 1 639 1 658

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 639 1 658 1 677

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 1 639 1 658 1 677

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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RESULTATBUDGET
Bokslut Budget Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 2025

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 959 -1 989 -2 141 -2 175 -2 208
Avskrivningar -134 -146 -148 -181 -200

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 092 -2 134 -2 289 -2 356 -2 408

Skatteintäkter 1 757 1 805 1 899 1 962 2 032

Kommunalekonomisk utjämning m m 448 421 439 458 459

Finansiella intäkter 11 10 12 14 14
Finansiella kostnader -3 -7 -17 -24 -31

ÅRETS RESULTAT 121 96 44 54 67

BALANSBUDGET
Bokslut Budget Budget Plan Plan

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

Anläggningstillgångar 2 367 2 517 3 042 3 399 3 546

Finansiella anläggningstillgångar 24 24 25 27 30

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

SUMMA TILLGÅNGAR 3 048 3 133 3 647 4 017 4 167

Eget kapital 1 711 1 741 1 789 1 850 1 923

Avsättningar 86 131 137 137 135

Långfristiga skulder 705 771 1 241 1 536 1 597
Kortfristiga skulder 546 490 479 494 512

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 048 3 133 3 647 4 017 4 167

Panter och ansvarsförbindelser:
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 563 525 542 535 522

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

Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening

KASSAFLÖDESBUDGET 
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2023 2024 2025

Likvida medel vid årets början 100 100 100

Medel från årets resultat 44 54 67

Medel från årets avskrivningar 148 181 200

Årets investeringar (skattefinansierade) -591 -435 -215

Årets investeringar (exploatering) -26 -54 -49

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -82 -103 -132

Årets investeringsinkomster (exploatering) 38 43 49

Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 9 9 9

Försäljning fastigheter 10 10 10

Tillkommande pensionsutbetalning nytt avtal -20 0 0

Nya lån / amortering 470 295 61

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 100 100 100

Låneram utifrån åtagande investeringsbudget 646 1 121 1 421 1 472

Beslutad låneram 1 100

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

Solidarisk borgen med övriga medlemmar
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Nyckeltal
Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och 
kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift  (%) -97,9% -97,3% -96,6%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, 
exkl avskrivningar (%) 7,6% 1,6% 1,5%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
samt fastighetsavgift från f g år (%) 5,0% 3,5% 2,9%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk
utjämning samt fastighetsavgift  (%) 1,9% 2,2% 2,7%
Differens mot resultat +2,5% avseende resultat enskilt år (mnkr) 
(+=överskott) -15 -6 5

Investeringar (-VA investeringar samt 75% exploatering) i
relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade 
investeringar  (%) 371% 226% 99%
Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år
(mnkr) (+=överskott) -436,2 -249,8 1,3

Soliditet, (%) 49% 46% 46%

2022-11-09
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MÅLAVSTÄMNING ‐ FINANSIELLA MÅL 

Resultat belopp i mnkr

År Årets resultat 
Justering enligt 
balanskravet

Resultat enligt 
balanskravet

Inlösen 
pensioner

Resultat exkl 
inlösen 

pensioner Skatt+gen stb %
Bokslut 2020 84,6 ‐4,7 79,9 0,0 79,9 2 081,5 3,8%
Bokslut 2021 121,2 ‐2,0 119,2 0,0 119,2 2 205,3 5,4%
Budget 2022 73,7 0,0 73,7 0,0 73,7 2 226,4 3,3%
Budget 2023 44,3 0,0 44,3 0,0 44,3 2 338,2 1,9%
Plan 2024 53,7 0,0 53,7 0,0 53,7 2 420,0 2,2%
Plan 2025 67,3 0,0 67,3 0,0 67,3 2 491,3 2,7%
SUMMA 444,8 ‐6,7 438,1 0,0 438,1 13 762,7 3,2% Det ekonomiska målet = +2,5% för perioden

Investeringar belopp i mnkr

År
Årets brutto‐ 
investeringar

Avgår: 
Affärsvht 

Avgår: 
Exploatering

Invest exkl 
affärsvht och 

75% av 
exploatering

Resultat exkl 
inlösen 

pensioner
Avskrivningar 
exkl affärsvht

Befolknings‐ 
förändring

Justerat 
utrymme p g a 
befolknings‐ 

ändning 1)

Resultat + 
avskrivningar+ 
befolknings‐ 
förändring

Resultat ‐ 
nettoinvest

Bokslut 2018  267,8 47,5 33,5 195,2 11,7 84,7 222 111 207,4 12,2
Bokslut 2019 310,6 45,9 25,4 245,7 6,7 88,0 132 66 160,7 ‐85,0
Bokslut 2020 244,5 44,0 34,8 174,4 80,0 101,1 0 0 181,1 6,7
Bokslut 2021 257,8 41,5 34,8 190,2 119,0 99,0 218,0 27,8
Budget 2022 500,7 65,1 63,4 388,1 73,7 118,5 192,2 ‐195,9
Budget 2023 699,4 82,2 26,4 597,4 44,3 116,9 161,2 ‐436,2
Plan 2024 592,6 103,2 54,1 448,8 53,7 145,3 199,0 ‐249,8
Plan 2025 396,0 131,7 49,0 227,6 67,3 161,5 228,8 1,3
SUMMA 3 269,4 561,1 321,4 2 467,3 456,4 915,0 1 548,4 ‐918,9

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

2022‐11‐09
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

§ 76 Dnr: KS.2022.37 
 
Verksamhets- och driftbudget 2023 samt 
verksamhets- och driftbudgetplan 2024-2025 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att   fastställa verksamhets- och driftbudget för 2023 med 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Reservationer 
Mikael Andersson (S), Susanne Andersson (S), Tero Väisänen 
(S), Håkan Nilsson (S), Anders Ferngren (S), Sandra Adesund 
(S) Lennart Palm (S), Anders Jansson (S), Gun-Britt Klingberg 
(S), Azra Muranovic (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Sellén 
Nilsson (S), Bo Svedberg (S), Åke Wilhelmsson (S), Erik 
Gerdin (S), David Kolström (V), Linda Svensson (V) och Jörgen 
Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra 
Muranovics (S) yrkande.  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

Kf § 76 (forts) 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025 ska fastställas. 
 
Alliansen har överlämnat ett förslag till verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2024–2025. 
 
Socialdemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2024–2025. 
 
Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
 
Miljöpartiet har överlämnat förslag till förslag till verksamhets- 
och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 
2024–2025. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 7 juni 2022. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 7 juni 2022, § 211. 

 
Yrkanden 
  
Mikael Karlsson (C) med instämmande av Tobias Pettersson 
(M), Håkan Johansson (KD), Runar Eldebo (L), Glenn Lund 
(M), Maria Johansson (C), Karl-Mats Bodestad (M), Johan 
Hilding (C), Stefan Widerberg (C), Harris Sibonjic (C), 
Gabrielle Davidsson (C), Gottlieb Granberg (M), Inger Axelsson 
(C), Carina Källman (M) och Agnes Johansson (M) yrkar bifall 
till Alliansens förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 
samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025. 
 
Azra Muranovic (S) med instämmande av David Kolström (V), 
Susanne Andersson (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Selén 
Nilsson (S), Åke Wilhelmsson (S), Bo Svedberg (S), Sandra 
Adesund (S), Gun-Britt Klingberg (S) och Anders Ferngren (S) 
yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhets- 
och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 
2024–2025.   
 
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
   Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

Kf § 76 (forts) 
 
Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag 
till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
 
Anders Ferngren (S) yrkar avslag på Alliansens förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025.  
 
Beslutsordning 
 
Ordföranden fastställer Mikael Karlssons (C) yrkande som 
huvudförslag.  

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

 
Omröstning  

 
Omröstning begärs och genomförs med följande 
omröstningsordning. 
 

• Ja-röst för bifall till Alliansens förslag till verksamhets- 
och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 

• Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- 
och driftbudgetplan 2024–2025. 

 
Omröstningen resulterar i 25 ja-röster mot 18 nej-röster. 8 
ledamöter avstår från att rösta. Se bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Mikael 
Karlssons (C) yrkande om bifall till Alliansens förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
 

 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-11-15   

Justerare  

§ 378 Dnr: KS.2022.38 
 
Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 
2024-2027 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa investeringsbudget 2023 samt plan 2024–2027. 
 
Paragrafen är omedelbart justerad. 
    
Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunfullmäktige 2022-06-22, §77 antog 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027 beslutades 
att uppdra åt nämnderna att göra en översyn av upprättade projektblad 
så att dessa överensstämmer med den antagna investeringsbudgeten. 
Nämnderna har genomfört uppdraget enligt ovan och resultatet finns på 
följande hemsida: kommun.varnamo.se/budget2023nov.   
Investeringsbudgeten/planen har inte förändrats som helhet, 
totalsummorna är fortfarande de samma för varje år enligt tidigare 
beslut. 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta              
att fastställa investeringsbudget 2023 samt plan 2024–2027.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-11-08   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.38
  

  

 

 1 (1) 
 

Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 
2024-2027 

Ärendebeskrivning 

I samband med att kommunfullmäktige 2022-06-22, §77, antog 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027 
beslutades att uppdra åt nämnderna att göra en översyn av 
upprättade projektblad så att dessa överensstämmer med den 
antagna investeringsbudgeten. Nämnderna har genomfört 
uppdraget enligt ovan och resultatet finns på följande hemsida: 
kommun.varnamo.se/budget2023nov.   

Investeringsbudgeten/planen har inte förändrats som helhet, 
totalsummorna är fortfarande de samma för varje år enligt 
tidigare beslut. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att fastställa investeringsbudget 2023 samt plan 2024–2027. 
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Belopp i tkr

2023 2024 2025 2026 2027

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

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

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

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

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

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

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts. 

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

1(24)

2022-11-24
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

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

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

Omsorgsnämnd 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

Kulturnämnd 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Servicenämnd 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375

Kommunstyrelse/Campus 810 630 455 810 630

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

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

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

2(24)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet, Tekniska utskottet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

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

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

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

Fritid 15 980 13 100 12 600 5 100 4 000

Fastighet 449 803 313 337 113 150 114 328 126 350

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

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

3(24)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001
200001/

0002 100 100 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 300 250 250 250 225

Lakvattenrening TU TU 109

200003/

1138/

0640 500 4 098 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 200005 696 3 000

Skyfallsvägar/översvämnings-

åtgärder
KF-

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

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

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar

 till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas 

skall startbeslut fattas av 

KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

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


VÄRNAMO KOMMUN sida 5(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

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

Övergripande årliga anslag 

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

Gatuarbeten  vid 

ledningsförnyelse TU TU 225
210003/00

11 Finns under ovanstående rad 

Ledningsseparering el TU TU 226 210028 Finns under ovanstående rad 

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

Broar-viadukter TU TU 008
210005/

0024 Finns under ovanstående rad 

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009
210004/

0015 Finns under ovanstående rad 

Utsmyckning av rondeller TU TU 023
210030/

1133 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder för centrumutveckling TU TU 024 210017 Finns under ovanstående rad 

Väderskydd och hållplatser TU TU 015
210007/

0028 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 210046 2 000

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 210018 6 000 1 000 3 000

Ny förbindelse över järnvägen KF-

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

Parkeringslösning i Värnamo 

centrum
KF-

beslut

KF 207

210070 52 000 1 000 1 000 50 000

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 210064 11 000 11 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 210045 3 500 3 500

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 210060 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 210066 500 500

Infart ny fotbollsarena/ 

prostsjöområdet TU KF 035 210067 8 000 4 000

Vänsterkörfält Ny grundskola 

Väster TU KF 036 210068 2 200 1 100

Vänsterkörfält Borgen TU KF 037 210069 2 200 1 100

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 5 000 5 000

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

5(24)

113

https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03a/1651219554900/TU017Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c044/1651219555050/TU226LedningssepareringEl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c035/1651219554811/TU007Forbattringargatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c036/1651219554827/TU008Broarviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c037/1651219554842/TU009 Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03c/1651219554927/TU023Utsmyckningavrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03d/1651219554944/TU024Atgarderforcentrumutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c039/1651219554887/TU015Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03b/1651219554915/TU022Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2934162a1828c6b2e28a783/1667751964464/KF207ParkeringslosnVmocentrumrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2934162a1828c6b2e28a783/1667751964464/KF207ParkeringslosnVmocentrumrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03f/1651219554978/TU218Karlsdalvagbostadsomrade.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c040/1651219554992/TU219UtfVaxjovSmalandsg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02e/1651219554726/KF037VanstersvfaltGrondalslBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c031/1651219554764/KF243TrafikatgardProstsjon.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 6(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Gc-vägar

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

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 211034 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 211016 500 100 100

Planskild cykelväg 

Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut KF 253 5 000 0 5 000

Samåkningsparkering NÖ 

infarten TU TU 222 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 211036 800 800 800 800 800

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 210003 100 100 100 100 100

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

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 211009 8 000 7 680

GC ny grundskola väster TU KF 038 211032 8 000 2 000 2 000

Cykelparkering TU TU 227 211035 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 212001 1 700 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU TU 057 212012 1 000 500
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c034/1651219554799/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c033/1651219554787/TU005GcvagNydalavgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c041/1651219555004/TU221Sakraskolvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03e/1651219554958/TU203CentrumfornyelseGaYtor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c038/1651219554870/TU010Tillganglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02a/1651219554673/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02b/1651219554686/KF034GcledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02f/1651219554739/KF038GcvagNyGrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c045/1651219555061/TU227Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58479e/1651555151789/TU016Gatubelysning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58479f/1651555151806/TU057Belysninglekplatser.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 7(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

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

Övriga inventarier gata

och förråd TU TU 012 210006 600 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och 

lekplatser TU

TU 030-

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

Laganstråket TU KF 019 214014 1 300 500 500 500 500

Investeringar enligt 

Bolaskogsmodellen TU KF 020 214004 100 100 100 100 100

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 500 500

SUMMA TU, Gator mm 50 570 40 420 27 541 26 470 26 470
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a3/1651555195282/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a6/1651555195322/TU210FickparkenPlaten.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 8(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 0 0 0

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU KF 083 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

beslut KF 017 220047 9 000 2 000 2 100 2 000 1 000 800

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

Satsning spontanidrott kransorter TU

TU071 

(TU 211) 220005 Finns under ovanstående rad 

Satsningar Borgens anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) 220017 Finns under ovanstående rad 

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU TU071 220001 Finns under ovanstående rad 

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 220028 11 100 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas TU KF 016 220063 2 000 2 000

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 0

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat 

på utredning TU KF 249 220046 2 500 980 1 500

Ny simhall
KF-

beslut KF 263 352 000 1 000 1 000 350 000

Inventarier nya idrottshallar

(Park Arena och Västhorjaskolan) TU TU 228 220064 1 000 500 500

Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm TU TU 229 2 000 1 000 1 000

Extra omklädningsrum i Axelent arena TU TU 230 220065 2 000 2 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 2 000 2 000

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

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Ingår i KF 017 Aktivitetsområde större 

kransorter

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några

 länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584790/1651554093982/KF090motionssp%C3%A5rBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478e/1651553959651/KF083ToalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04a/1651219651310/KF017Aktivitetsytormotesplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6faa0b7b182c5f59fa93ce6/1667812320713/KF012KonstsnoBorgenrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c047/1651219651254/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c048/1651219651264/KF015BelaggnloparbFinnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c049/1651219651274/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2934162a1828c6b2e28a782/1667751870863/KF263Nysimhallrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6faa0b7b182c5f59fa93ce9/1667813094328/TU228Idrottsinventnyaidrottshallarnarev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6faa0b7b182c5f59fa93ce9/1667813094328/TU228Idrottsinventnyaidrottshallarnarev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6faa0b7b182c5f59fa93cea/1667813094339/TU229ByteavkylanlVmoRydaholmrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6faa0b7b182c5f59fa93ceb/1667813094355/TU230ExtraomkladningsrumAxelentArenarev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04c/1651219651331/KF251OmbyggnrenovSorsjostall.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

Övergripande årliga anslag 

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

Energisparåtgärder TU TU 050 231001 Finns under ovanstående rad 

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU TU 051 231005 Finns under ovanstående rad 

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 Finns under ovanstående rad 

Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 Finns under ovanstående rad 

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

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU TU 056
231012/0

766 Finns under ovanstående rad 

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088

Flyttas till 

KF 209 Ombyggnad förvaltningslokaler

Ombyggnad till 

förvaltningslokaler 

Expoområdet Hus D & E
KF-

beslut KF 209 231071 50 000 2 500       20 000 27 000

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park, Park Arena
KF-

beslut KF 059 231045 75 000 22 264     16 000

Ny fotbollsarena
KF-

beslut KF 264 231084 210 000 72 500         96 000     40 000  

Omklädningsbyggnad 

Ljusseveka
KF-

beslut KF 265 6 000       

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

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

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 231073 1 mnkr år 2021, avsluta, nytt uppdrag senare

Personalutrymme 

arenaservice
KF-

beslut KF 256 231079 2 000 1 800

Matsal, personalutrymme 

gatapark
KF-

beslut KF 254 231080 5 000 4 000

Miljöhus kommunens 

fastigheter
KF-

beslut KF 255 231081 9 000 4 000 4 000

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar

 till projektblad gjorts.

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

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar

 till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Fastighet/Kök

Ombygg FIGY kök TU KF 061 233004 36 000 2 000

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900         900         900      900      900      

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 233010 Projektet flyttat till Trälleborgsskolan KF 091

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut KF 258 5 000 5 000

Rörstorpsskolans kök
KF-

beslut KF 259 15 000 15 000

Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 10 000 10 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 234005 53 020 33 000    3 899      

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 234012 48 920 30 000    2 087      

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 234009 48 920 29 328    -         

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

beslut KF 223 234014 Avslutas ev nytt uppdrag

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 35 000 35 000

Pepparmyntan förskola större 

underhålls inv
KF-

beslut KF 260 234015 7 000 1 000 2 000 2 000 2 000

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

beslut KF 245 55 000 55 000

Ny förskola "Mossleplatån"    6 

avd
KF-

beslut KF 244 55 000 55 000
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c055/1651219788020/KF061FigyKokochMatsalRen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06e/1651219788341/TU052Storkoksutrustn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c065/1651219788220/KF258AkantenNyttSyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c066/1651219788232/KF259RorstorpsskKok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 11(24)

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar

 till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Fastighet/skolor

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

Bredaryds skola ny musiksal TU KF 097 235018 3 000 861

Skoltomt Bolaskogen TU TU 095 231036 0 274

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 235021 200 000 100 000  44 001    

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 235037 294 000 122 000  103 000  40 000 22 978

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut KF 261 6 000 6 000

Horda skola
KF-

beslut KF 266 15 000 8 000 7 000

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

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

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 449 803 313 337 113 150 114 328 126 350

11(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c073/1651219788413/TU094UtemiljoSkolaFsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05c/1651219788109/KF097Bredarydssknymusiksal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c074/1651219788451/TU095SkoltomtBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c068/1651219788258/KF261Tannskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06b/1651219788298/KF266TillbyggnHordask.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 12(24)

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

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

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

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

Inventarier, Gymnasiet och 

vuxenutbildningen BUN BUN 009
160301-

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

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 130 130 160 160 160 160

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

Inventarier, förskola väst MossleplatånBUN BUN 007 1 800 1 800

Inventarier Bolaskogens förskola BUN BUN 034 1 200 1 200

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

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

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

Prostsjön BUN BUN 030 1 800 1 800

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 1 000

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

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 2 105

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

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan ändrat namn till BUN BUN 010 160205 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 160201 1 200 1 200

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

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 4 000 4 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola  BUN BUN 029 11 200 11 200

IT satsning BUN BUN 005
160501-

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

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

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 160212 500 250

Gröndalsskolans renovering BUN BUN036 300 300

Pepparmyntan BUN BUN037 200 200

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

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cf/1649762445697/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d0/1649762445707/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d3/1649762445738/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ce/1649762445685/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ea/1651469694992/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834df/1649762445859/BUN034fskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ec/1651469695017/BUN017fskBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ed/1651469695031/BUN021fskMagnusgatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d8/1649762445785/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ee/1651469695042/BUN024fskEkenhaga.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e9/1651469694979/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ef/1651469695054/BUN025Tralleborgssko.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d4/1649762445748/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845eb/1651469695004/BUN014NyskolaF3Vaste.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834db/1649762445818/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584779/1651552846061/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834dd/1649762445838/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834de/1649762445848/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f1/1651591717351/BUN036Grondalskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f2/1651591717366/BUN037Pepparmyntan.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

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

Larm och säkerhet

ON ON 004
170100-

170103 2 460 400 400 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 280 5 310 4 500 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 1 517 1 500

Nya grupp- och 

servicebostäder ON ON 006 750

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

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e7/1651469377241/ON005InventariernyalokalerExpo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 14(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001

180001, 

180003, 

180004 485 485 485 485 485

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

Robotiseringsprogram MBN MBN 003 180006 1 500 500 0 0 0

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

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

14(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e3/1649762504765/MBN001Inventarier.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e4/1649762504777/MBN002Itutrustning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e5/1649762504788/MBN003Robotiseringsprogram.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 15(24)

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001 130001, 

130002 950 625 1 825 785 990

Mätintrument SBN SBN 002 130301 0 400 0 0 0

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

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 70 130 292 107 675

Fordon, Räddningstjänst

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

Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN SBN 104
130730, 

130736 155 435 790 585 453

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

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834a9/1649762183296/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834aa/1649762183310/4SBN101OvningsfaltRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 125 150 150 150 150

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

Konstanslag KN KN 004 150002 200 200 200 200 200

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

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

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

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

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c8/1649762417490/KN001Projektbl2023150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c9/1649762417501/KN002Projektbl2023150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cb/1649762417523/KN004Projektbl 2023150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cc/1649762417534/KN006prjbl2023bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ca/1649762417512/KN003Projektbl2023150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cd/1649762417545/KN007prjbl2023tu150004.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN SN 001 140000 400 80 80 90 90

IT utrustning SN SN 002 140002 420 225 230 335 405

Skrivare/kopiatorer efter skrivar-

kartläggning överflyttade från 

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

Måltidsservice

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

Logistik

Lösen av förvaltningars  minibussar
SN

SN 032 145000 80 80 80

Fordon understigande 3,5 ton
SN

SN 033 145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur
SN

SN 035 145002 500 500 500 500 500

Snabbladdare till bilpoolen SN SN 040 145006 700

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 145005 600

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 141004 Hanteras i driftbudgeten

Bra digital arbetsplats

SN SN 017

141002,

141010,

141019 950 1 050 500 500 1 000

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster SN SN 018 141020 6 650 2 400

Säker digital identitet och åtkomst SN SN 026

141006,

141007,

141016 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

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

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

Innovation och verksamhetsutveckling SN SN 038
141017, 

141021 1 500 1 000

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

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b9/1649762205760/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b8/1649762205743/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b6/1649762205717/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b5/1649762205704/SN032Losenminibussar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b4/1649762205693/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b3/1649762205681/SN035Utbyggdladdinfrastruktur.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845f5/1651471113121/SN040Snabbladdaretillbilpoolen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b2/1649762205669/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834af/1649762205629/SN026Sakeridentitetoatkomst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ad/1649762205604/SN038Innovationoutveckling.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 18(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 810 630 455 810 630

SUMMA KS/CAMPUS 810 630 455 810 630

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

18(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 19(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering

KS:s anslag för investeringsavvikelser 

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

Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

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

Kommunstyrelse/Kommunlednings-

förvaltning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 360 360 360 360 360

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga 

nämnder KS/KLF KS 015 100102 150 50 50 100 150

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

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

Arkivsystem KS/KLF KS019 690

Kommunövergripande IT-system

(nedanstående IT-system samlat) KS/KLF KS020 1 250 650 650 650 650

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

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

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

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

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

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

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e3/1651469254473/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e3/1651469254473/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845df/1651469254431/KS002HRsystemupphandling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e2/1651469254463/KS011Ekonomisysteminklehandel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e5/1651469254492/KS019Arkivsystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 20(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

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

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

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

Medfinansieringsavtal väg 27, 

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

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS KS103 

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

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

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS KS104 

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 3 000 16 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS KS105 

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 1 000

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

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

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 410016 3 500 1 500

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

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

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

Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS KS116 500 0

Rydaholm  - bostäder KS KS109 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS KS110 410000 1 000 1 000 1 000
Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS KS117 400006 3 000 1 000

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
Beslutad av kommunfullmäktige 220622,

inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845c9/1651469184731/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cb/1651469184759/KSMEXX103NorraHelmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d2/1651469184852/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d3/1651469184862/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d4/1651469184872/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d6/1651469184891/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ce/1651469184802/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cf/1651469184815/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d0/1651469184828/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d1/1651469184841/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 21(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
Beslutad av kommunfullmäktige 220622,

inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

VERKSAMHETER

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

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

Bredaryd, Ängarna mm KS KS132 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS KS133 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 500 9 000
Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS KS135 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS KS136 1 000 1 000

26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

BOSTÄDER

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

VERKSAMHETER

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

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

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

21(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dc/1651469184960/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dd/1651469184974/KSMEXX141Bredastenetapp4vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d8/1651469184912/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d9/1651469184925/KSMEXX133Forshedavht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58476f/1651509901542/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845db/1651469184950/KSMEXX136Ovrortervht.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 22(24)

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat övergripande)

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

Övervakningssystem VA TU TU 100

301002/

0021 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU KF 155 301025 1 000

Övriga inventarier VA TU TU 107

301001/

0649 400 400 400 400 400

Betäckn, brunnar TU TU 115 301021 300 300 300 300 300

Förstärkning detaljplaner
KF-

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

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 301016 23 000 0 9 000 12 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 304065 23 000 0 8 000 12 000

Industriområdet Minken/Mården TU KF 123 304085 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU TU 102

302002/

0614 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservtäkt Hindsen
KF-

beslut

KF 142,

KF 126,

KF 151 301019 54 200 8 600 22 600 21 500

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 301004 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation 

och råvattenledning
KF-

beslut KF 126 302012 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

VA nv Hindsen huvudledning KF-

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

Vattentornet renovering
KF-

beslut KF 121 302005 15 000 9 500 5 000

Vattenverk utbyte av barriär UV-

ljus TU KF 141 302001 1 384

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

Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 302009 1 000

Renovering Gällaryds vattenverk TU KF 143 302010 2 000 2 000

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

Ny brunn Ljusseveka TU KF 157 302011 2 000 1 000

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

22(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c076/1651219870443/KF120Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08a/1651219870742/TU100OvervakningssystemVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c090/1651219870846/TU107OvrigainventarierVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c092/1651219870877/TU115betackningbrunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c078/1651219870470/KF122forstarkningdetaljplaner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07b/1651219870520/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07c/1651219870533/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c079/1651219870482/KF123IndustriomradeMinkenmarden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08b/1651219870760/TU102Vattenverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cd/1651560378226/KF142 Reservvattent%C3%A4kt Hindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c077/1651219870456/KF121Vattentornetrenovering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c094/1651219870901/TU117Ljussevekabyteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c096/1651219870955/TU119 Skalskydd Ljusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c080/1651219870600/KF143RenoveGallarydsvattenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c087/1651219870702/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c088/1651219870716/KF157NybrunnLjusseveka.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 23(24)

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Avlopp

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

Reningsverk övriga orter TU KF 154 301022 Finns under ovanstående rad 

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 301020 Finns under ovanstående rad 

Avloppspumpstationer TU TU 103

303003/

0005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Gasmotor Pålslund
KF-

beslut KF 160 4 000 4 000

Ohs avloppsreningsverk TU KF 112 303002 4 500 3 500

Ny pumpstation Åminne TU KF 146 303011 3 000 3 000

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

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut KF 145 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-

beslut KF 111 1105 7 500 500 7 000

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU TU 104

304050/

0020 19 500 19 500 22 500 25 000 27 500

Underhållsinvestering ledningsnät TU KF 158 304086 Tas bort som investering, belastar driftbudgeten

Brandposter TU TU 105

301003/

0014 200 200 200 200 200

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

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114

304004/

0645 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 304077 750 1 000 1 000 1 000 1 000

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

Överföringsledning Värnamo-Bor
KF-

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

Dubbelmatning, Vråen-Bredasten
KF-

beslut KF 148 304082 5 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 304083 13 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor TU KF 159 301024

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

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

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

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

24(24)
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

§ 77 Dnr: KS.2022.38 
 
Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 
2024-2027 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att   fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget 2023 

samt investeringsplan 2024–2027 enligt Alliansens 
budgetförslag daterat 2022-05-24, 

att   uppdra åt samtliga nämnder att senast 2022-10-30 göra en 
översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut 
som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 
2023 och investeringsplan 2024–2027, 

att  nämnderna, där särskilt beslut inte fattas, ska finansiera 
eventuellt tillkommande driftkostnader samt 

att  de anslag som finns för respektive projekt i 
investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet 
projekt. 

  
Reservationer 
Mikael Andersson (S), Susanne Andersson (S), Tero Väisänen 
(S), Håkan Nilsson (S), Anders Ferngren (S), Sandra Adesund 
(S) Lennart Palm (S), Anders Jansson (S), Gun-Britt Klingberg 
(S), Azra Muranovic (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Sellén 
Nilsson (S), Bo Svedberg (S), Åke Wilhelmsson (S), Erik 
Gerdin (S), David Kolström (V), Linda Svensson (V) och Jörgen 
Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra 
Muranovics (S) yrkande. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027 ska 
fastställas. 
 
Alliansen har överlämnat ett förslag till investeringsbudget 2023 
samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Socialdemokraterna har överlämnat förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Miljöpartiet har överlämnat förslag till investeringsbudget 2023 
samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 7 juni 2022. 
 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

Kf § 77 (forts) 
 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 7 juni 2022, § 212. 
 

Yrkanden 
Mikael Karlsson (C) med instämmande av Tobias Pettersson 
(M), Håkan Johansson (KD), Runar Eldebo (L), Glenn Lund 
(M), Maria Johansson (C), Karl-Mats Bodestad (M), Johan 
Hilding (C), Stefan Widerberg (C), Harris Sibonjic (C), 
Gabrielle Davidsson (C), Gottlieb Granberg (M), Inger Axelsson 
(C), Carina Källman (M) och Agnes Johansson (M) yrkar bifall  
Alliansens förslag till investeringsbudget 2023 samt 
investeringsplan 2024–2027. 
 
Azra Muranovic (S) med instämmande av David Kolström (V), 
Susanne Andersson (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Selén 
Nilsson (S), Åke Wilhelmsson (S), Bo Svedberg (S), Sandra 
Adesund (S), Gun-Britt Klingberg (S) och Anders Ferngren (S) 
yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.  

 
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.  
 
Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag 
till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.  

 
Beslutsordning 
 
Ordföranden fastställer Mikael Karlssons (C) yrkande som 
huvudförslag.  
 
Ordföranden ställer Azra Muranovics (S), Jörgen Skärins (MP) 
och Jan Chereks (SD) yrkanden mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige 
utser Azra Muranovics (S) yrkande som motförslag. 
 
Ordföranden ställer Azra Muranovics (S) yrkande mot Mikael 
Karlssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Mikael Karlssons (C) förslag till beslut. 
 
Beslutsordning 
 
Omröstning begärs och genomförs med följande 
omröstningsordning. 
  
    
 
 
   Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

Kf § 77 (forts) 
 

• Ja-röst för bifall till Alliansens förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–
2027. 

• Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–
2027. 

 
Omröstningen resulterar i 25 ja-röster mot 18 nej-röster. 8 
ledamöter avstår från att rösta. Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Mikael 
Karlssons (C) yrkande om bifall till Alliansens förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-09-20   

Justerare  

§ 287 Dnr: KS.2021.445 
 
Motion - Diskriminering! 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. 
    

 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion gällande diskriminering, 
innehållande ett yrkande som innebär att ändra i Policy för 
integrationspolitik.  
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 27 december 2021 
framfört följande. Värnamo kommuns vision och värdegrund utgår från 
en mänsklig tillväxt kommun där alla är viktiga. Utifrån detta bedrivs 
arbete i våra verksamheter. Policy för integrationspolitik åsyftar 
integration utifrån etnisk och kulturell bakgrund. I policy har även 
övriga diskrimeringsgrunder enligt lag räknats upp i syfte att få ett 
sammanhang. Att lägga in flera grunder som inte finns stöd för i lag är 
inte önskvärt då det kan leda till att vi blir otydliga i vårt budskap. Att 
som politiskt aktiv uppleva hot är inte acceptabelt och en viktig fråga att 
hantera. En omarbetning av policy hot och våld pågår därför.  

 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Yrkanden 
Bo Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.     
 
Susanne Andersson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Susanne Anderssons (S) 
yrkande om att motionen ska avslås. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beslut skickas till: 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-27   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.445
  

  

 

 1 (1) 
 

Motion - Diskriminering! 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion gällande 
diskriminering, innehållande ett yrkande som innebär att ändra i 
Policy för integrationspolitik.  

Värnamo kommuns vision och värdegrund utgår från en 
mänsklig tillväxt kommun där alla är viktiga. Utifrån detta 
bedrivs arbete i våra verksamheter.  

Policy för integrationspolitik åsyftar integration utifrån etnisk 
och kulturell bakgrund. I policy har även övriga 
diskrimeringsgrunder enligt lag räknats upp i syfte att få ett 
sammanhang. Att lägga in flera grunder som inte finns stöd för i 
lag är inte önskvärt då det kan leda till att vi blir otydliga i vårt 
budskap.  

Att som politiskt aktiv uppleva hot är inte acceptabelt och en 
viktig fråga att hantera. En omarbetning av policy hot och våld 
pågår därför.  

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
besluta att föreslå kommunfullmäktige  

att avslå motionen 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör 
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Motion – Diskriminering!  
 
Värnamo Kommun har ett syfte med att aktivt motverka rasism och för ett integrerat och 
inkluderande samhälle. Värnamo kommun är en kommun som arbetar för den enskilde 
individen, motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
Integrationspolitisk policy åsyftar integration utifrån etnisk och kulturell bakgrund. 
Detta beslutades år 2015 i Kommunstyrelsen (Dnr KS 2015.178) gällande 
integrationspolitiska programmet  
 
Vi har haft väljare som hört av sig till oss angående diskriminering gällande politisk 
hemvistelse och har både blivit hotad om att deras anställning sitter löst om det kommer 
fram att de är medlem i Sverigedemokraterna, ett demokratiskt invalt parti. 
Även nekad anställning har legat i fatet då man misskrediterat personen. 
Man har också gjort klart från fackligt håll att man ej kan verka som skyddsombud eller 
andra förtroende uppdrag. 

Då dessa hot har framförts muntligt så är det svårt att leda till bevis och den anställde vill 
inte offra sin livsförsörjning för att markera denna påtryckning. 
 
Vi anser därför oavsett vilken politisk hemvistelse man har att man ej ska diskrimineras 
och att Värnamo Kommun går i bräschen att markera mot detta inom egen verksamhet 
men även utåt mot de branscher som verkar i Värnamo Kommun. 

Vi yrkar därför på; 

• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ändra ordföljden till, 
All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller 
socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk 
eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning skall vara förbjuden. 
 
 

 
Värnamo den 10/9 2021 

 
Sverigedemokraterna genom   

 
Bo Karlsson   Jan Cherek 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-09-20   

Justerare  

§ 288 Dnr: KS.2021.457 
 
Motion angående införandet av 30 timmars 
arbetsvecka - på prov! 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. 
    
Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion angående införandet av 
30 timmars arbetsvecka på prov. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 december 
2021 framfört följande. En god arbetsmiljö med goda 
förutsättningar att göra ett bra arbete är viktigt och det bidrar till 
ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Sammantaget är 
bedömningen att vi har många olika insatser på gång för att 
stärka vårt arbete kring arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv och 
de behöver Värnamo kommun som arbetsgivare fortsätta arbeta 
med och utveckla.  
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-07   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.457
  

  

 

 1 (2) 
 

Motion angående införandet av 30 timmars 
arbetsvecka - på prov! 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion angående införandet av 
30 timmars arbetsvecka på prov. 

En god arbetsmiljö med goda förutsättningar att göra ett bra 
arbete är viktigt och det bidrar till ett hållbart arbetsliv för våra 
medarbetare.  

Sammantaget är bedömningen att vi har många olika insatser på 
gång för att stärka vårt arbete kring arbetsmiljö och ett hållbart 
arbetsliv och de behöver Värnamo kommun som arbetsgivare 
fortsätta arbeta med och utveckla.  

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-07   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.457
  

  

 

 2 (2) 
 

Utredning 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion angående införandet av 
30 timmars arbetsvecka på prov. 

En god arbetsmiljö med goda förutsättningar att göra ett bra 
arbete är viktigt och det bidrar till ett hållbart arbetsliv för våra 
medarbetare.  

Vänsterpartiet vill i sin motion att möjligheten att arbeta heltid 
kompletteras med att införa 30 timmars arbetstid på prov. En 
grund i detta, som anges i motionen, är att skapa lägre 
sjukskrivningstal och mindre fysisk och psykisk ohälsa. Att 
arbeta med hälsa är viktigt och därför har vi ett pågående projekt 
kring minskad sjukfrånvaro som berör alla verksamheter. Vad 
gäller heltid så har vi kommit långt, men vi har ett arbete kvar 
att göra för att gå från deltidskultur till heltidskultur i våra 
verksamheter. Omsorgsförvaltningen påbörjar nu ett projekt 
kring bemanning som kommer stötta detta. Samtliga 
förvaltningar vill stärka arbetsmiljöarbetet och hur det görs 
kommer HR-avdelningen och förvaltningsledningarna 
tillsammans arbeta fram under våren.  

Flera projekt har genomförts med förkortad arbetstid. De resultat 
vi har tagit del av ger vid handen att medarbetarna bland annat 
har upplevt mer tid till återhämtning och mer effektiva team. 
Men det har också gjort det svårt att få till gemensamma möten 
samt bidragit till en ökad arbetsbörda och sämre arbetsmiljö. Det 
finns inte heller någon påvisad effekt under projekttiden på 
minskad sjukfrånvaro. Projekt har också fått avslutats på grund 
av ökade kostnader.  

Sammantaget är bedömningen att vi har många olika insatser på 
gång för att stärka vårt arbete kring arbetsmiljö och ett hållbart 
arbetsliv och de behöver Värnamo kommun som arbetsgivare 
fortsätta arbeta med och utveckla.  

 

Riskbedömning   

Att genomföra ett projekt om 30 timmars arbetsvecka kan bidra till 
en sämre arbetsmiljö och ökade kostnader.  
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Värnamo 

 
Motion angående införandet av 30 timmars arbetsvecka - på prov! 
 
För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga. Som samhälle är vi idag rikare 
och mer produktiva än när 40-timmarsveckan slutligen infördes efter beslut i riksdagen under tidigt 
1970-tal. På nationell nivå vill Vänsterpartiet använda det utrymme som ökad tillväxt har gett till att 
förkorta tiden för lönearbete, inte minst med tanke på det mervärde som skapas genom sänkta 
sjukskrivningstal samt mindre fysisk och psykisk ohälsa. 
Nya arbetstillfällen måste skapas där kommunen har ett stort ansvar tillammans med övriga aktörer. 
Att vara anställd i Värnamo kommun måste vara attraktivt av flera skäl och inte minst för att säkra 
tillgången på arbetskraft. 
På många olika ställen i Sverige prövas, eller har prövats, förkortad arbetstid för anställda. Det är 
eller har varit inom helt olika delar av arbetsmarknaden som i vården, i industrin och i 
reklambranschen som dessa projekt bedrivits eller bedrivs. 
Politiken måste gå före för att ett socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv ska vara möjligt för alla. 
Vänsterpartiet vill att Värnamo kommun kompletterar möjligheten att arbeta heltid med att införa 
30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön på försök på en eller flera områden/enheter. 
Under tiden ska sjuktalen, ökning av antaletheltider samt nya arbetstillfällen följas. Arbetssituation, 
hälsa och sociala liv ska inte försämras till priset av att vi äntligen har möjlighet att arbeta heltid och 
försörja oss. 
Vi vill undersöka vad som händer när två helt olika verksamheter får pröva på en 30-timmars vecka. 
Ökar jämställdheten? Vad används den ökande ledigheten till? Är det någon skillnad på hur könen 
brukar sin lediga tid? Hur är deras erfarenhet av att livspusslets kvalité blir? Försämras 
verksamhetens produktivitet? Minskar sjukskrivningen/den psykiska ohälsan? 
 
Vänsterpartiet i Värnamo kommun yrkar: 
 
Att Värnamo kommun inleder en försöksverksamhet med 30-timmars arbetsvecka på två 
arbetsplatser, en mansdominerad och en kvinnodominerad. 
 
Att medel till detta budgeteras av kommunstyrelsen. 
 
Att försöket utvärderas löpande. 
 
Vänsterpartiet Värnamo kommun 
Värnamo den 20 september 2021 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 2022-10-18   

Justerare  

§ 343 Dnr: KS.2022.465 
 
Besöksparkering Kyrktorget 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att senast 31 januari 2023 

återkomma med förslag på utformning och regler för 
besöksparkering till Stadshuset på Kyrktorget och 

att samhällsbyggnadsnämnden ser över möjligheten att infarten till 
parkeringen sker från Storgatan. 

    
  
Ärendebeskrivning 
Gottlieb Granberg (M) väcker vid sammanträdet ett 
initiativärende angående besöksparkering till Stadshuset på 
Kyrktorget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-10-18   

Justerare  

§ 341 Dnr: KS.2022.275 
 
Motion- Besöksparkering Stadshuset 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 21 juni 2022 att remittera 
Sverigedemokraternas motion om besöksparkering vid 
Stadshuset till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande senast 
30 september 2022.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 22 augusti 2022 
anfört följande.  
 
Sverigedemokraterna menar att det finns ett stort behov av 
parkeringsplats för besökande till Stadshuset. 
Sverigedemokraterna föreslår att man utökar ytan med parkering 
på Lagmansgatan/Kyrkotorget genom att göra snedparkeringar 
längs med torget. De föreslår även en alternativ lösning om att 
anlägga parkeringsrutor framför gamla Tingshuset samt att 
utöka parkeringstid till 3h då nämndsmöten oftast är längre än 
2h. 
 
Kyrktorget är idag stadens fintorg och har en genomtänkt 
gestaltning med en markbeläggning av smågatsten med ett 
diagonalt mönster av granithällar, trädrader och flera offentliga 
konstverk. Gestaltningen av Kyrktorget gjordes av Carl Nyrén i 
samband med utformningen av stadshusets andra fas 1961. 
Arbetet med den andra fasen, dvs den kopparklädda 
byggnadskroppen närmast torget, färdigställdes 1970. 
Markbeläggningen, trädraderna och Bror Marklunds 
skulpturgrupp Marknadsgycklarna är alla delar av den 
ursprungliga gestaltningen. Efter färdigställandet har fler 
skulpturgrupper tillkommit och marknadsstånden tagits bort. 
Kyrktorgets stora öppna offentliga rum vid stadshuset är en 
viktig del av helhetsgestaltningen av stadshuset där 
kommunfullmäktigesalens stora fönsterpartier skapar en direkt 
visuell kontakt mellan stadens invånare dess beslutsfattare. 
Nyréns biograf Gary Coates beskriver ”Värnamo stadshus och 
Kyrktorget som ett av Nyréns tydligaste och mest optimistiska 
ställningstagande om vikten av det lokala självstyret i 
efterkrigstidens svenska demokratiska samhälle” (fritt översatt 
från engelska). 
 
 

 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-10-18   

Justerare  

§ 341 (forts.) 
 
Kyrktorget har alltså högst medvetet utformats tillsammans med 
stadshuset som stadens demokratiska mötesplats. Sedan 
gestaltningen av stadshuset gjordes har självfallet mycket 
förändrats i samhället och staden. Stadens kommersiella 
centrum har förskjutits västerut och marknadshandeln har   
upphört. De butiker som fanns när torgets utformning gjordes 
runt Kyrktorget men också längs Storgatan i kv Rosen och Kv 
Torget har idag till stor del försvunnit vilket har påverkat 
upplevelsen av torget. 2017 gavs samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att utreda Kyrktorgets framtida 
utveckling i dialog med medborgare. Detta arbete resulterade i 
att ett större arbete påbörjades 2019 med avsikten att ta ett 
helhetsgrepp på stadens centrala stadsrum 
(Storgatan/Kyrktorget/Flanaden/Järnvägsplan/Gummifabriken). 
Av olika anledningar har detta arbete blivit försenat men är i sin 
slutfas under hösten 2022.I de preliminära skisser som tagits 
fram för Kyrktorget har de bärande gestaltningselementen från 
Nyréns utformning bevarats, men nya inslag i form av vattenlek, 
mer grönska, ytor för lek/rekreation och cykelparkering tillförts. 
Skisserna behöver fortsatt bearbetas innan de är ett färdigt 
gestaltningsförslag men visar på en utveckling mot ett mer 
levande torg med mer plats för vistelse och för barnlek. 
Förslaget att placera besöksparkering på torget rimmar därför 
dåligt både med den nuvarande gestaltningen av platsen och 
med de skisser för den framtida användningen som är under 
framtagande. Härutöver vill förvaltningen även påminna om 
innebörden av den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen, 
FÖP, som har en tydlig inriktning på en omställning till fler 
hållbara resor. Att då bygga fler parkeringsplatser, ämnade 
kommunens tjänstemän och politiker, kan då uppfattas som 
störande när andra bilburna medborgare kommer påverkas av en 
kraftigt förtätad stad med en förändrad parkringssituation som 
följd. Mot bakgrund av både respekt för den helhetsutformning 
som gjordes för torget och stadshuset såväl som det arbete som 
är under framtagande samt innebörden i FÖP avstyrker 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslaget. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 september 2022 § 190  
att föreslå kommunstyrelsen avslå motionen gällande 
besöksparkeringar vid stadshuset i Värnamo.  
 
 

 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-08-22 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden   Dnr: 2022 2503 

 1 (3) 

Motion – Besöksparkering Stadshuset 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21 att remittera 

Sverigedemokraternas motion om besöksparkering vid 

stadshuset till Samhällsbyggnadsnämnden för besvarande senast 

30 september 2022. 

Sverigedemokraterna menar att det finns ett stort behov av 

parkeringsplats för besökande till stadshuset. 

Sverigedemokraterna föreslår att man utökar ytan med parkering 

på Lagmansgatan/Kyrkotorget genom att göra snedparkeringar 

längs med torget. De föreslår även en alternativ lösning om att 

anlägga parkeringsrutor framför gamla Tingshuset samt att 

utöka parkeringstid till 3h då nämndsmöten oftast är längre än 

2h.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens syn på motionen 

Kyrktorget är idag stadens fintorg och har en genomtänkt 

gestaltning med en markbeläggning av smågatsten med ett 

diagonalt mönster av granithällar, trädrader och flera offentliga 

konstverk. Gestaltningen av kyrktorget gjordes av Carl Nyrén i 

samband med utformningen av stadshusets andra fas 1961. 

Arbetet med den andra fasen, dvs den kopparklädda 

byggnadskroppen närmast torget, färdigställdes 1970. 

Markbeläggningen, trädraderna och Bror Marklunds 

skulpturgrupp Marknadsgycklarna är alla delar av den 

ursprungliga gestaltningen. Efter färdigställandet har fler 

skulpturgrupper tillkommit och marknadsstånden tagits bort. 

Kyrktorgets stora öppna offentliga rum vid stadshuset är en 

viktig del av helhetsgestaltningen av stadshuset där 

kommunfullmäktigesalens stora fönsterpartier skapar en direkt 

visuell kontakt mellan stadens invånare dess beslutsfattare. 

Nyréns biograf Gary Coates beskriver ”Värnamo stadshus och 

Kyrktorget som ett av Nyréns tydligaste och mest optimistiska 

ställningstagande om vikten av det lokala självstyret i 

efterkrigstidens svenska demokratiska samhälle” (fritt översatt 

från engelska).  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-08-22 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden   Dnr: 2022 2503 

 2 (3) 

Kyrktorget har alltså högst medvetet utformats tillsammans med 

stadshuset som stadens demokratiska mötesplats.    

Sedan gestaltningen av stadshuset gjordes har självfallet mycket förändrats i 

samhället och staden. Stadens kommersiella centrum har förskjutits västerut 

och marknadshandeln har upphört. De butiker som fanns när torgets 

utformning gjordes runt Kyrktorget men också längs Storgatan i kv Rosen och 

Kv Torget har idag till stor del försvunnit vilket har påverkat upplevelsen av 

torget. 2017 gavs samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda 

Kyrktorgets framtida utveckling i dialog med medborgare. Detta arbete 

resulterade i att ett större arbete påbörjades 2019 med avsikten att ta ett 

helhetsgrepp på stadens centrala stadsrum 

(Storgatan/Kyrktorget/Flanaden/Järnvägsplan/Gummifabriken). Av olika 

anledningar har detta arbete blivit något försenat men är i sin slutfas under 

hösten 2022. I de preliminära skisser som tagits fram för Kyrktorget har de 

bärande gestaltningselementen från Nyréns utformning bevarats, men nya 

inslag i form av vattenlek, mer grönska, ytor för lek/rekreation och 

cykelparkering tillförts. Skisserna behöver fortsatt bearbetas innan de är ett 

färdigt gestaltningsförslag men visar på en utveckling mot ett mer levande torg 

med mer plats vistelse och för barnlek.  

Förslaget att placera besöksparkering på torget rimmar därför 

dåligt både med den nuvarande gestaltningen av platsen och 

med de skisser för den framtida användningen som är under 

framtagande nu.  

Härutöver vill förvaltningen även påminna om innebörden av 

den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen, FÖP, som har 

en tydlig inriktning på en omställning till fler hållbara resor. Att 

då bygga fler parkeringsplatser, ämnade kommunens tjänstemän 

och politiker, kan då uppfattas som störande när andra bilburna 

medborgare kommer påverkas av en kraftigt förtätad stad med 

en förändrad parkringssituation som följd.      

Mot bakgrund av både respekt för den helhetsutformning som 

gjordes för torget och stadshuset såväl som det arbete som är 

under framtagande samt innebörden i FÖP avstyrker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslaget.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-08-22   

Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden       Dnr: 2022 2503 

  
  

 

 3 (3) 
 

Beslutsförslag 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 

samhällsbyggnadsnämnden besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen avslå motionens gällande 

besöksparkeringar vid stadshuset i Värnamo  

 

 

Peter Gustavsson  
Trafikplanerare  
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Motion: Besöksparkering Stadshuset 
Då det finns ett stort behov av parkeringsplats för besök till stadshuset anser vi att 
man utökar ytan med parkering på Lagmansgatan/Kyrkotorget genom att göra 
snedparkeringar längs med torget.  
 
Alternativt är att anlägga parkeringsrutor framför gamla Tingshuset då den ytan ej 
används till något idag. 
 
Även TU har 2017-06-20 förespråkat behovet av besöksparkering i anslutning till 
stadshusets entré. 
 
Förslagsvis även att utöka parkeringstid till 3h då nämndsmöten oftast är längre 
än 2h.  
 
Då det inte medför några dyra kostnader så anser vi att detta kan snabbutredas 
av TU och att eventuella kostnader kan tas ur driften.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna.  

- att påbörja TU projektering för parkering på angiven plats. 
 
- att utöka parkeringstiden från 2h till 3h på Lagmansgatan. 
 
 

 
Värnamo den 17/5 2022 

 
Sverigedemokraterna genom 

 
Jan Cherek  Bengt Lundström 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-11-01   

Justerare  

§ 357 Dnr: KS.2022.474 
 
Alliansens förslag till uppdrag för 
kommunfullmäktiges presidium 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att under 

mandatperioden aktivt utveckla och arbeta med demokratifrågor i 
kommunen samt 

att kommunfullmäktiges presidium årligen avrapporterar uppdraget till 
kommunfullmäktige.  

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse daterad 24 oktober 2022 
anfört följande. 
 
För att höja valdeltagandet, öka samhällsengagemanget i civilsamhället 
samt bland ungdomar föreslås att kommunfullmäktiges presidium får i 
uppdrag att under mandatperioden aktivt utveckla och arbeta med 
demokratifrågor i kommunen. Kommunstyrelsen kommer att prioritera 
fram en budget för detta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-24   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.474
  

  

 

 1 (1) 
 

Alliansens förslag till uppdrag för 
kommunfullmäktiges presidium  

Ärendebeskrivning 

För att höja valdeltagandet, öka samhällsengagemanget i civilsamhället 
samt bland ungdomar föreslås att kommunfullmäktiges 
presidieledamöter får i uppdrag att under mandatperioden aktivt 
utveckla och arbeta med demokratiarbetet i kommunen.  

Kommunstyrelsen kommer att prioritera fram en budget för detta. 

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att under 
mandatperioden aktivt utveckla och arbeta med demokratifrågor 
i kommunen.  

 

Mikael Karlsson  
Kommunstyrelsens ordförande  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-11-01   

Justerare  

§ 358 Dnr: KS.2022.476 
 
Alliansens förslag till förändringar i 
nämndsorganisationen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att kommunstyrelsen från den 1 januari 2023 skall bestå av 13 

ledamöter och 13 ersättare, 
att kommunstyrelsens presidium var och en skall arvoderas till 100 %, 
att upphandlingsnämnden upphör den 31 december 2022, 
att från 1 januari 2023 bilda ett näringsutskott under kommunstyrelsen 

med ansvar för upphandling, mark - och exploateringsverksamhet 
samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad, 

att näringsutskottets ordförande är 1:a vice ordförande i 
kommunstyrelsen, 

att näringsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare ur 
kommunstyrelsen, 

att tekniska utskottet upphör den 31 december 2022, 
att från 1 januari 2023 bilda en teknik- och fritidsnämnd, 
att teknik- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare och 
att uppdra till berörda nämnder att vidta nödvändiga förändringar i 

reglemente och delegationsordningar till följd av förändrad 
nämndsorganisation. 

  
   
Ärendebeskrivning 
Alliansen föreslår följande förändringar i nämndsorganisationen: 
att kommunstyrelsen från den 1 januari 2023 skall bestå av 13 

ledamöter och 13 ersättare, 
att kommunstyrelsens presidium var och en skall arvoderas till 100 %, 
att upphandlingsnämnden upphör den 31 december 2022, 
att från 1 januari 2023 bilda ett näringsutskott under kommunstyrelsen 

med ansvar för upphandling, mark och exploateringsverksamheten 
samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad, 

att näringsutskottets ordförande är 1:a vice ordförande i 
kommunstyrelsen, 

att näringsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare ur 
kommunstyrelsen, 

att tekniska utskottet upphör den 31 december 2022, 
att från 1 januari 2023 bilda en teknik- och fritidsnämnd, 
att teknik- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare och 
att uppdra till berörda nämnder att vidta nödvändiga förändringar i 

reglemente och delegationsordningar till följd av förändrad 
nämndsorganisation. 

 
 
     
 

     Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-11-01   

Justerare  

§ 358 (forts)   
    
Yrkanden 
Jan Cherek (SD) yrkar att Sverigedemokraterna ska ingå i 
kommunstyrelsens presidium och arvoderas till 20 % och 
Socialdemokraterna arvoderas till 80 %. 

 
Azra Muranovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Azra Muranovics (S) yrkande 
om bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Upphandlingsnämnden 
Tekniska utskottet 
Mark- och exploateringsenheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-24   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.476
  

  

 

 1 (1) 
 

Alliansens förslag till förändringar i 
nämndsorganisationen 

Ärendebeskrivning 

Alliansen föreslår förändringar i nämndsorganisationen enligt 
beslutsförslag nedan. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att kommunstyrelsen från den 1 januari 2023 skall bestå av 13 
ledamöter och 13 ersättare, 

att kommunstyrelsens presidieledamöter var och en skall 
arvoderas till 100 %, 

att upphandlingsnämnden upphör den 31 december 2022, 

att från 1 januari 2023 bilda ett näringsutskott under 
kommunstyrelsen med ansvar för upphandling, mark- och 
exploateringsverksamheten samt näringslivsfrågor där 
kommunen är representerad, 

att näringsutskottets ordförande är 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen, 

att näringsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare ur 
kommunstyrelsen, 

att tekniska utskottet upphör den 31 december 2022, 

att från 1 januari 2023 bilda en teknik- och fritidsnämnd, 

att teknik- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 
ersättare samt 

att uppdra till berörda nämnder att vidta nödvändiga 
förändringar i reglemente och delegationsordningar till följd av 
förändrad nämndsorganisation. 

Mikael Karlsson  
Kommunstyrelsens ordförande  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-11-01   

Justerare  

§ 359 Dnr: KS.2022.475 
 
Utredningsuppdrag gällande alliansens förslag till 
överföring av verksamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för och 

konsekvenser av en överföring av verksamheterna fordonshantering, 
lokalvård och fastighetsservice till serviceförvaltningen samt 

att redovisning skall ske senast 30 april 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Alliansen föreslår en överföring av följande verksamheter till 
Serviceförvaltningen. 

• All fordonshantering av samtliga personbilar upp till 3,5ton,  
• Lokalvård 
• Fastighetsservice.  

 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta 
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för och    
konsekvenser av en överföring av verksamheterna fordonshantering, lokalvård 
och fastighetsservice till Serviceförvaltningen samt 
att redovisning skall ske senast 30 april 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska utskottet  
Servicenämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-24   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.475
  

  

 

 1 (1) 
 

Utredningsuppdrag gällande alliansens förslag till 
överföring av verksamhet 

Ärendebeskrivning 

Alliansen föreslår en överföring av följande verksamheter till 
Serviceförvaltningen. 

• Fordonshanteringen av samtliga personbilar upp till 3,5 ton,  
• Lokalvård 
• Fastighetsservice  

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för 
och konsekvenser av en överföring av verksamheterna fordonshantering, 
lokalvård och fastighetsservice till Serviceförvaltningen samt 

att redovisning skall ske senast 30 april 2023. 

 

Mikael Karlsson  
Kommunstyrelsens ordförande  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum Sida 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-18 
 

 
Utkast 
Protokollsutdrag: 
 
 

Ks §  
 
Meddelanden  

1. Medborgarnämndens beslut 19 oktober 2022, § 97 att godkänna 
rapport avseende ej verkställda beslut under december 2021-augusti 
2022. 

2. Medborgarinitiativ – Farthinder i Åminne. Dnr KS. 2022.442. Har 
skickats till tekniska utskottet för handläggning. 

3. Medborgarinitiativ – Toalett vid skateparken. Dnr KS 2022.455. Har 
skickats till tekniska utskottet för handläggning. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Medborgarnämnden 2022-10-19   

Justerare  

§ 97 Dnr: MBN.2022.17 
 
Ej verkställda beslut 2022 
 
Beslut 
Medborgarnämnden beslutar 
att  godkänna rapport avseende perioden december 2021 – 
 augusti 2022 om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, 
 samt tidigare rapporterade ej verkställda beslut som nu 
 verkställts, samt 
att  överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till 
 kommunrevisorerna.  
    
  
Ärendebeskrivning 
Kommunen är enligt lag skyldig att rapportera samtliga gynnande beslut 
som inte har verkställts inom tre månader. Syftet är att stärka 
rättssäkerheten för enskilda som har beviljats bistånd. När en beviljad 
insats inte har verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd 
rapportera detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige samt till 
Inspektionen får vård och omsorg (IVO). Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporteringen av ej verkställda beslut har inte gjorts enligt rutin under 
2022, därav sker redovisningen denna gång i en samlad rapport i stället 
för kvartalsvis.  
 
Medborgarnämndens verksamheter har rapporterat 10 ej verkställda 
beslut varav 1 av dem nu är verkställt. Sammanlagt är det 10 beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL (Socialtjänstlagen). 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta 
att godkänna rapport avseende perioden december 2021 – augusti 2022 
 om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, samt tidigare 
 rapporterade ej verkställda beslut som nu verkställts, samt 
att  överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till 
 kommunrevisorerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

161



Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Farthinder i Åminne

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Vi önskar farthinder i Åminne (gäller för Bänkformarevägen samt Kolfararevägen) för att sänka hastigheten. 
Trafiken kommer att öka när de börjar flytta in i de nybyggda husen samt att fler barn kommer det att bli i området.

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: Bänkformarevägen 9, 331 91 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.120596925641664, 14.005477226458733)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Sanna
Efternamn

Westlund
E-post

sannawestlund@outlook.com

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

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Bänkformarevägen 11
Postnummer Postort

 
  

2022-08-20
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=e233a7cf-ceee-4d96-818d-1a477ec68322


331 91 Värnamo

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

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

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

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

 
  

2022-08-20
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Toalett vid skateparken

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Det behövs en toalett vid skateparken. 
Skateparken är en plats där många barn och ungdomar befinner under många timmar.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Pauline
Efternamn

Gustafsson
E-post

pauline.maria.gustafsson@gmail.com

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

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Grevevägen 33
Postnummer Postort

 
  

2022-07-04
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=d440a0e8-de21-4186-bdf4-aea3645276a0


33152 Värnamo

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

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

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

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

 
  

2022-07-04
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Motion till kommunfullmäktige i Värnamo kommun angående insynsplatser 

I Värnamo kommun har det de senaste mandatperioderna funnits partier som av egen kraft 
inte erhållit plats i styrelser och nämnder. Det har till viss del lösts genom olika politiska 
uppgörelser. 

Att kommunfullmäktiges ledamöter ska sätta sig in i de ärenden som ska behandlas är en 
grannlaga uppgift. Ofta räcker inte bakgrundsinformationen i de aktuella handlingarna till 
för att på ett nyanserat och ansvarsfullt sätt till fullo erhålla kunskaper om konsekvenserna 
av de föreslagna besluten. 

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter förväntas ta ansvar inför sina väljare för sina 
ställningstaganden. Då man som parti inte ingår i styrelser och nämnder ska delta i 
beslutsprocessen krävs det alltså att man på egen hand söker ytterligare information från 
kommunens tjänstepersoner på respektive förvaltning. Detta är ett tidsödande arbete som 
dels tar värdefull arbetstid från tjänstepersonen som måste redogöra för ärenden vid flera 
tillfällen istället för att informera samtliga partiets representanter vid ett och samma 
tillfälle. Dels kan det påverka förmågan att fatta beslut på korrekt underlag, vilket i 
förlängningen kan innebära att demokratin urholkas då ledamöter i kommunens högsta 
beslutande organ inte har tillräcklig kunskap om det aktuella ärendet. 

Ska demokratiska spelregler upprätthållas i kommunpolitiken bör därför samtliga partier 
som inte beretts ordinarie nämndplatser eller erhållit ersättarplatser, få insynsplatser i 
framförallt de kommunala nämnderna, kommunstyrelsen samt budgetberedningen. 

Vänsterpartiet i Värnamo kommun föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 

att: samtliga i kommunfullmäktige representerade partier ska beredas insynsplats i 
kommunala nämnder, kommunstyrelsen samt budgetberedningen 

att: samtliga partier i kommunfullmäktige under kommande mandatperioder finns 
representerade i Kommunstyrelsen 

Värnamo 2022-11-21 

Emina Dautovic (V) 
Fjodor Eklund (V) 
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