
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2021-01-12  1(3) 

 
Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen 

Dag, tid: 2021-01-12, kl. 09:30 – ca 12:00 

Plats: Mötesrum Ekonomiavdelningen / Digitalt via Video Meet 

Övrigt:  

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Beslutsärenden 
 Val av justerare   

1 Hemställan från avsteg från Värnamo kommuns 
policy för fordon upp till 3,5 ton 

KS.2020.656  

2 Värnamobadets eventuella öppethållande 2021 KS.2020.658  

3 Motion – Hemlösas situation! KS.2020.121  

4 Medborgarinitiativ, godkännande av kansliremisser   

Anmälan delegation 
5 Redovisning av delegationsbeslut KS.2020.699  

6 Tekniska utskottets protokoll  KS.2020.83  

Ärenden från utskottet 
7 Slutredovisning - Omläggning av taket på Ohs 

bruksmuseum 
KS.2019.83  

8 Reservvatten i Värnamo KS.2020.690  

9 Detaljplan för del av fastigheten LJUSSEVEKA 21  
vid Prostsjövägen  i Värnamo stad 

KS.2020.691  

10 Slutredovisning - Trädrestaurering 0022/214031 KS.2020.692  

11 Slutredovisning - Förstudie och renovering av 
Viadukten 0652/210016 

KS.2020.693  

12 Slutredovisning - Bullervallar projekt 214008/0636 KS.2020.694  

13 Slutredovisning - Belysning Apladalen 0600/212005 KS.2020.695  

14 Slutredovisning - Pålslund Bredaryd 
överföringsledning projekt 304005 

KS.2013.69  
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15 Slutredovisning - Omläggning konstgräsplan 
Ljusseveka 

KS.2020.696  

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

KS.2021.2  

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

KS.2021.3  

18 Anvisning av medel för projekt VA Hamra KS.2021.4  

19 Anvisning av medel för projekt Ny pumpstation i 
Kärda 

KS.2021.5  

20 Anvisning av medel för projekt VA Herrestad KS.2021.6  

21 Anvisning av medel för projekt Reservtäkt Hindsen KS.2021.7  

Beredningsärenden 
22 Rätt att teckna kommunövergripande avtal för 

Värnamo kommun (Firmatecknare) 
KS.2020.650  

23 Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering KS.2020.680  

24 Bemyndigande att teckna bank- och postgirokonton KS.2020.673  

25 Verkställighet av upplåning 2021 för investeringar KS.2020.674  

26 Markanvisningsavtal gällande Kalkstenen 3 i 
Värnamo 

KS.2020.664  

27 Köpekontrakt fastigheten Graniten 4 KS.2020.678  

28 Köpekontrakt fastigheten Kalkstenen 6 KS.2020.679  

29 Medborgarförslag - Ge sjön Hindsen en ordentlig 
vattenreglering 

KS.2014.272  

30 Utvärdering av måltidsservice ekonomiska 
finansieringsmodell 

KS.2020.698  

31 Slutredovisning av nytt ekonomisystem KS.2020.675  

32 Skrivelse från Ohs Bruks Järnvägs Museiförening om 
bidrag till underhåll av fastighet 

KS.2021.1  

33 Budget och tidsram för förlängningsår av Leader 
samt förberedelser för perioden 2023-2027 

KS.2020.394  

Informationsärenden 
34 Kommundirektören informerar   

2



 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2021-01-12  3(3) 

35 Covid-19   

36 Remiss för åtgärdsprogrammen Minskad 
klimatpåverkan och Anpassning till ett förändrat 
klimat 

KS.2020.677  

37 Meddelanden KS.2020.689  

38 Övriga ärenden   

 
 

Hans-Göran Johansson 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-12-15  

Justerare 

§ 476 Dnr: KS.2020.656 
 
Hemställan från avsteg från Värnamo kommuns 
policy för fordon upp till 3 5 ton 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att     överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
    
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer konstaterade vid granskning av efterlevnad av 
Policy för fordon upp till 3,5 ton att tekniska förvaltningen har avvikelse 
från policy. 
 
Syftesskrivningen för policyn (från 2019) är ”Att totalkostnaden för 
tjänsteresor optimeras under hänsynstagande till minskad miljö- och 
klimatpåverkan”. Därmed är inte policyn tillämpbar för tekniska 
förvaltningens fordon och dess hantering. Därför har tekniska utskottet 
tidigare hävdat behov av att revidera policyn. Det andra alternativet är 
att undanta de fordon som inte faller under policyns syfte. 
Huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton är fordon av 
karaktären arbetsfordon med större lastutrymmen som har funktionen 
som rullande verktygsbodar och för transport av personal, fordon för 
materialtransport med mera. Således är det få fordon som är av 
personalbilskaraktär och kan användas såsom fordon vid tjänsteresor. 
Därmed faller huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton inte 
under policyn, vilken syftar till tjänsteresor. 
 
Förvaltningen har en tydlig profil att eftersträva en fordonspark som 
medger drift med fossilfria bränslen. Ett antal elbilar är inköpta och ett 
flertal bilar, lastbilar och maskiner drivs med HVO. Således är idag 
förvaltningens drivmedel till huvuddel fossilfri alternativt har ytterst 
liten påverkan på miljön. Förvaltningen följer teknikutvecklingen när 
det gäller eldrivna bilar, fordon och maskiner och bedömer att inom 
några år medger utvecklingen högre lastkapacitet, kapacitet för att dra 
släp, olika maskinapplikationer med mera med eldrivna 
fordonsalternativ. 
 
Ett flertal fordonen under 3,5 ton har relativt få körmil per år vilket gör 
att slitaget därför inte är stort och att det blir oekonomiskt och 
orationellt med korta leasingsperioder och korta ägartider. Vidare är 
miljöpåverkan inte försumbar om fordon byts med för tät intervall. 
Ett flertal av förvaltningens fordon har inredningar för transport och 
förvaring av verktyg, utrustning och material. Denna inredning med 
montage är dyr och kostnaden för detta är ca 100 000 kr. Även detta är 
en faktor som gör att det är ekonomiskt förnuftigt att inneha fordonen 
under många år. 
 
                                                                                        Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-12-15  

Justerare 

Ks § 476 (forts) 
 
Slutsatsen är att det är av vikt att funktionalitet, ekonomi, miljö och 
klimat avvägs vid val av fordon, bränsletyp, leasingstider/ägartid med 
mera. 
 
Kommunens system för uppföljning (TelliQ) av vem som nyttjar 
fordonen, körsträckor med mera är installerad i förvaltningens alla 
fordon. 
I enlighet med revisorernas rapport kommer förvaltningen: 
- I nära dialog med Serviceförvaltningen tillse att administration av 

fordon sker på ett korrekt sätt med fokus på att alla kostnader 
förtydligas mot varje enskilt fordon. 

- Att system för dokumentation av utförda kontroller av 
drivmedelsförbrukning upprättas. 

 
Tekniska utskottet beslutade 24 november 2020, § 274 föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
att     undanta tekniska förvaltningens fordon som inte är av 

personbilskaraktär från kommunens Policy för fordon upp 
till 3,5 ton. 

att tekniska förvaltningen hanterar fordon upp till 3,5 ton 
enligt ärendebeskrivningen.  

att  utvärdera gällande fordonspolicy upp till 3,5 ton och detta 
undantag inför revideringen av fordonspolicyn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-11-24  

Justerare 

§ 274 Dnr: TU.2020.229 
 
Hemställan från avsteg från Värnamo kommuns 
policy för fordon upp till 3,5 ton 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att     undanta tekniska förvaltningens fordon som inte är av 

personbilskaraktär från kommunens Policy för fordon upp 
till 3,5 ton. 

att tekniska förvaltningen hanterar fordon upp till 3,5 ton 
enligt ärendebeskrivningen.  

att  utvärdera gällande fordonspolicy upp till 3,5 ton och detta 
undantag inför revideringen av fordonspolicyn.  

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer konstaterade vid granskning av efterlevnad av 
Policy för fordon upp till 3,5 ton att Tekniska förvaltningen har 
avvikelse från policy. 
 
Syftesskrivningen för policyn (från 2019) är ”Att totalkostnaden för 
tjänsteresor optimeras under hänsynstagande till minskad miljö- och 
klimatpåverkan”. Därmed är inte policyn tillämpbar för Tekniska 
förvaltningens fordon och dess hantering. Därför har Tekniska utskottet 
tidigare hävdat behov av att revidera policyn. Det andra alternativet är 
att undanta de fordon som inte faller under policyns syfte. 
Huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton är fordon av 
karaktären arbetsfordon med större lastutrymmen som har funktionen 
som rullande verktygsbodar och för transport av personal, fordon för 
materialtransport med mera. Således är det få fordon som är av 
personalbilskaraktär och kan användas såsom fordon vid tjänsteresor. 
Därmed faller huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton inte 
under policyn, vilken syftar till tjänsteresor. 
 
Förvaltningen har en tydlig profil att eftersträva en fordonspark som 
medger drift med fossilfria bränslen. Ett antal elbilar är inköpta och ett 
flertal bilar, lastbilar och maskiner drivs med HVO. Således är idag 
förvaltningens drivmedel till huvuddel fossilfri alternativt har ytterst 
liten påverkan på miljön. Förvaltningen följer teknikutvecklingen när 
det gäller eldrivna bilar, fordon och maskiner och bedömer att inom 
några år medger utvecklingen högre lastkapacitet, kapacitet för att dra 
släp, olika maskinapplikationer med mera med eldrivna 
fordonsalternativ. 
 
Ett flertal fordonen under 3,5 ton har relativt få körmil per år vilket gör 
att slitaget därför inte är stort och att det blir oekonomiskt och 
orationellt med korta leasingsperioder och korta ägartider. Vidare är 
miljöpåverkan inte försumbar om fordon byts med för tät intervall. 

6



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-11-24  

Justerare 

Ett flertal av förvaltningens fordon har inredningar för transport och 
förvaring av verktyg, utrustning och material. Denna inredning med 
montage är dyr och kostnaden för detta är ca 100 000 kr. Även detta är 
en faktor som gör att det är ekonomiskt förnuftigt att inneha fordonen 
under många år. 
 
Slutsatsen är att det är av vikt att funktionalitet, ekonomi, miljö och 
klimat avvägs vid val av fordon, bränsletyp, leasingstider/ägartid med 
mera. 
 
Kommunens system för uppföljning (TelliQ) av vem som nyttjar 
fordonen, körsträckor med mera är installerad i förvaltningens alla 
fordon. 
I enlighet med revisorernas rapport kommer förvaltningen: 

- I nära dialog med Serviceförvaltningen tillse att administration av 
fordon sker på ett korrekt sätt med fokus på att alla kostnader 
förtydligas mot varje enskilt fordon. 

- Att system för dokumentation av utförda kontroller av 
drivmedelsförbrukning upprättas. 
 
I samband med fordon 

 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att     undanta tekniska förvaltningens fordon som inte är av 

personbilskaraktär från kommunens Policy för fordon upp 
till 3,5 ton. 

att tekniska förvaltningen hanterar fordon upp till 3,5 ton 
enligt ärendebeskrivningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-17   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.229
  

  

 1 (2) 

 

Hemställan från avsteg från Värnamo kommuns 
policy för fordon upp till 3,5 ton 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer konstaterade vid granskning av 
efterlevnad av Policy för fordon upp till 3,5 ton att Tekniska 
förvaltningen har avvikelse från policy. 
Syftesskrivningen för policyn (från 2019) är ”Att totalkostnaden 
för tjänsteresor optimeras under hänsynstagande till minskad 
miljö- och klimatpåverkan”. Därmed är inte policyn tillämpbar 
för Tekniska förvaltningens fordon och dess hantering. Därför 
har Tekniska utskottet tidigare hävdat behov av att revidera 
policyn. Det andra alternativet är att undanta de fordon som inte 
faller under policyns syfte. 

Huvuddelen av förvaltningens fordon under 3,5 ton är fordon av 
karaktären arbetsfordon med större lastutrymmen som har 
funktionen som rullande verktygsbodar och för transport av 
personal, fordon för materialtransport med mera. Således är det 
få fordon som är av personalbilskaraktär och kan användas 
såsom fordon vid tjänsteresor. Därmed faller huvuddelen av 
förvaltningens fordon under 3,5 ton inte under policyn, vilken 
syftar till tjänsteresor. 

Förvaltningen har en tydlig profil att eftersträva en fordonspark 
som medger drift med fossilfria bränslen. Ett antal elbilar är 
inköpta och ett flertal bilar, lastbilar och maskiner drivs med 
HVO. Således är idag förvaltningens drivmedel till huvuddel 
fossilfri alternativt har ytterst liten påverkan på miljön. 
Förvaltningen följer teknikutvecklingen när det gäller eldrivna 
bilar, fordon och maskiner och bedömer att inom några år 
medger utvecklingen högre lastkapacitet, kapacitet för att dra 
släp, olika maskinapplikationer med mera med eldrivna 
fordonsalternativ. 

Ett flertal fordonen under 3,5 ton har relativt få körmil per år 
vilket gör att slitaget därför inte är stort och att det blir 
oekonomiskt och orationellt med korta leasingsperioder och 
korta ägartider. Vidare är miljöpåverkan inte försumbar om 
fordon byts med för tät intervall. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-17   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.229
  

  

 2 (2) 

Ett flertal av förvaltningens fordon har inredningar för transport 
och förvaring av verktyg, utrustning och material. Denna 
inredning med montage är dyr och kostnaden för detta är ca 
100 000 kr. Även detta är en faktor som gör att det är 
ekonomiskt förnuftigt att inneha fordonen under många år. 

Slutsatsen är att det är av vikt att funktionalitet, ekonomi, miljö 
och klimat avvägs vid val av fordon, bränsletyp, 
leasingstider/ägartid med mera. 

Kommunens system för uppföljning (TeleQ)  av vem som 
nyttjar fordonen, körsträckor med mera är installerad i 
förvaltningens alla fordon. 

I enlighet med revisorernas rapport kommer förvaltningen: 

- I nära dialog med Serviceförvaltningen tillse att administration 
av fordon sker på ett korrekt sätt med fokus på att alla kostnader 
förtydligas mot varje enskilt fordon. 

- Att system för dokumentation av utförda kontroller av 
drivmedelsförbrukning upprättas. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att      undanta Tekniska förvaltningens fordon som inte är av personbilskaraktär från 
kommunens Policy för fordon upp till 3,5 ton. 

Att Tekniska förvaltningen hanterar fordon upp till 3,5 ton enligt 
ärendebeskrivningen. 

 

Marie Netz Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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ObjektId ObjektNamn RegNr NyttjareNamn AvdelningInkopsDatum åtgård Kommentar Noteringar Begäran om avsteg från policy
32113 Ford Da3 Focus XPG 957 2006-10-04 Säljes Ht 20 pb X
32108 Opel Combo DWA 421 ? 2018-06-14 caddy stlk x
32129 Tk 29  Toyota Corolla XRC 726 ? 2006-06-15 pb
32181 Tk 81  Opel Combo Skåp 1,3 CDTI GZO 013 2008-06-03 säljes ht 20 större skåp x
32182 Tk 82  Opel Combo Skåp 1,3 CDTI GZK 638 2008-06-04 säljes ht 20 större skåp x
32183 Tk 83  Opel Combo Skåp 1,3 CDTI HAK 395 2008-06-04 säljes ht 20 större skåp x
32174 Tk 74  Volvo V 70 PYZ 517 Claes K Fast 2008-03-28 pb
32154 Opel Combi 1,3 CDTI YBD 011 Fastighetschef Fast 2016-05-17 caddy stlk x
32155 Opel Combi 1,3 Cdti LLA 887 Fastighetschef Fast 2016-05-17 caddy stlk x
32118 Opel combo RZZ 995 Fastighetschef Fast 2018-10-25 caddy stlk x
32150 Opel Combo 1,3 CDTI GNU 603 Fastighetschef Fast 2015-04-27 caddy stlk x
32158 Opel Combo 1.3 CDTI RFY 536 Fastighetschef Fast 2017-01-31 caddy stlk x
32104 Opel Kombo 1,3 Cdti BTX 475 Fastighetschef Fast 2014-06-17 caddy stlk x
32106 Opel Kombo 1,3 cdti OPH 722 Fastighetschef Fast 2014-06-17 caddy stlk x
32107 Opel Kombo 1,3 cdti NMF 128 Fastighetschef Fast 2014-06-17 caddy stlk x
32112 Opel Kombo 1.6 D CSK 365 Fastighetschef Fast 2014-08-13 caddy stlk x
32101 Opel Movano PND 625 Fastighetschef Fast 2013-12-10 lätt lb x
32151 Opel Vivaro 1,6 bi-turbo LTF 590 Fastighetschef Fast 2015-05-07 caddy stlk x
32102 Tk 02  Toyota Corolla 1,6 Touring XWB 184 Fastighetschef Fast 2006-06-26 pb
32103 Tk 03 VW Caddy Maxi skåp Ecofuel  gasbil MZN 785 Fastighetschef Fast 2012-10-19 caddy stlk x
32105 TK 05 VW Caddy skåp 2,0 SDI UTU 900 Fastighetschef Fast 2004-08-20 caddy stlk x
32110 Tk 10 VW Caddy Eccfuel Gasbil RZZ 423 Fastighetschef Fast 2010-02-10 caddy x
32114 TK 14 Opel Combo 1.6 OLU 730 Fastighetschef Fast 2013-10-03 caddy stlk x
32120 Tk 20  Mercedes 639 Vito 109 CDi HYH 773 Fastighetschef Fast 2009-02-27 Större skåp x
32147 Tk 47 VW Caddy skåp 2,0 Ecofuel   Gasbil LND 323 Fastighetschef Fast 2011-01-12 caddy x
32148 TK 48 VW Caddy  skåp 1,6 TDI JLK 856 Fastighetschef Fast 2011-01-25 caddy x
32171 Tk 71 VW Caddy 2.0 B Eccfuel    Gasbil LME 261 Fastighetschef Fast 2009-03-26 caddy x
32173 Tk 73 VW Caddy Skåp TDI CZC 850 Fastighetschef Fast 2010-02-02 caddy x
32187 Tk 87  Opel Combo  skåp GJU 315 Fastighetschef Fast 2013-01-17 caddy stlk x
32193 Tk 93 Opel Combo skåp 1,6 DTI MYN 470 Fastighetschef Fast 2012-10-03 caddy stlk x
32194 Tk 94 Opel Combo skåp 1,6 DTI MYD 375 Fastighetschef Fast 2012-10-03 caddy stlk x
32195 Tk 95 Opel Combo 1,6 DTI MYD 367 Fastighetschef Fast 2012-10-03 caddy stlk x
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32132 VW Caddy KA Basis YCE 174 Fastighetschef Fast 2016-04-01 Större skåp x
32117 VW Caddy Maxi DSG OUR 696 Fastighetschef Fast 2018-05-28 Större skåp x
32184 Tk 84  Opel Combo Skåp 1,3 CDTI OWL 746 Verksamhetsledare Väst Fast 2011-08-23 caddy stlk x
32165 Renault kangoo ZE YPH 256 Arbetsledare GP 2018-10-03 caddy stlk x
32166 Renault kangoo ZE SMJ 933 Arbetsledare GP 2018-10-03 caddy stlk x
32141 Iveco Daily 35-130 MYL 849 Chef Gata/Park GP 2020-03-19 Större skåp x
32144 Merceders Sprinter OAL 581 Chef Gata/Park GP 2020-02-05 lätt lb x
32115 MITSUBISHI L200 CLUB CAB SUS 327 Chef Gata/Park GP 2002-01-03 jeep x
32142 Opel Movano BZB 441 Chef Gata/Park GP 2013-12-10 lätt lb x
32157 Opel Movano BB Skåpbil JZE 619 Chef Gata/Park GP 2011-10-04 lätt lb x
32126 Tk 26 VW Skåp LWK 879 Chef Gata/Park GP 2011-10-07 större skåp x
32128 TK 28 VW Pick-Up Dh 1,9 Tdi WEY 386 Chef Gata/Park GP 2004-10-08 större skåp x
32143 Tk 43 Peugeot Boxline CWE 885 Chef Gata/Park GP 2008-01-13 Större skåp x
32177 TK 77 Toyota Hilux X-Cab 4WD TKB 564 Chef Gata/Park GP 2002-06-17 jeep x
32196 Tk 96 Opel Combo skåp 1,6 DTI JJB 215 Chef Gata/Park GP 2012-10-03 caddy stlk x
32161 Volvo XC 60 NMY 932 Chef Gata/Park GP 2017-12-14 pb
32190 VW Amarok 2,0 CXF 751 Chef Gata/Park GP 2014-12-11 jeep x
32130 VW Caddy Maxi YCL 875 Chef Gata/Park GP 2016-04-12 lätt lb x
32139 WV Transporter  2,0 TDI EU6 KAR 50H Chef Gata/Park GP 2019-05-13 större skåp x
32140 WV Transporter  2,0 TDI EU6 BGY 34P Chef Gata/Park GP 2019-05-13 Större skåp x
32127 Peugeot Boxline UJO 927 Johansson Per-Olof GP 2017-03-20 Större skåp x
32162 Peugeot Partne Boxline OKP 266 Johansson Per-Olof GP 2017-12-14 Större skåp x
32163 Peugeot Partner Boxline OKS 234 Johansson Per-Olof GP 2017-12-14 Större skåp x
32133 TK 33 Ford Transit 300M (diesel) SPZ 486 Johansson Per-Olof GP 2001-08-28 lätt lb x
32134 Tk 34  VW Proline Pick-Up TDI HBO 794 Johansson Per-Olof GP 2008-08-01 lätt lb x
32138 Tk 38  Peugeot Part Boxline 1,6 HDI AZH 541 Johansson Per-Olof GP 2009-05-04 större skåp x
32145 Tk 45  VW Proline PMK 563 Johansson Per-Olof GP 2006-12-17 större skåp x
32175 Tk 75  VW Amarok Highline 2,0 TDI JSJ 805 Johansson Per-Olof GP 2013-04-05 jeep x
32168 VW Caddy Maxi 2,0 tdi Automat YCJ 153 Johansson Per-Olof GP 2020-02-21 lätt lb x
32153 VW Skåp DSG1.6 NRT 265 Johansson Per-Olof GP 2015-08-31 caddy stlk x
32160 VW Transporter DH DSG FAK 136 Johansson Per-Olof GP 2018-05-28 Större skåp x
32146 VW Transporter DH DSG 340 JAJ 323 Johansson Per-Olof GP 2014-09-12 lätt lb x
32152 Caddy Maxi skåp WTW 030 Rising Adam GP 2015-08-31 lätt lb x
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32109 Opel Kombo 1,3 cdti BUN 099 Chef Gata/Park VA 2014-06-17 caddy stlk x
32149 Tk 49  VW Skåp LWK 871 Chef Gata/Park VA 2011-09-29 Större skåp Lämnas tillbaka x
32192 Tk 92 Opel Combo skåp 1,6 DTI MYN 461 Chef Gata/Park VA 2012-10-03 caddy stlk x
32179 VW Amarok 2,0 JSE 025 Chef Gata/Park VA 2015-03-17 jeep x
32185 Opel Combo 1,6 cdti GNK 480 Driftledare Reningsverk VA 2016-05-18 caddy stlk x
32180 Tk 80 Volvo V 70 2,4 D HGE 229 Driftledare Reningsverk VA 2006-03-12 pb
32189 Tk 89  Opel Combo  skåp TNN 867 Driftledare Reningsverk VA 2013-01-17 caddy stlk x
32172 VW Caddy RCX 846 Driftledare Vattenverk VA 2016-02-09 caddy x
32170 VW Caddy  DSG 4 Motion YMP 159 Driftledare Vattenverk VA 2018-08-15 större skåp Hans bil x
32156 VW Caddy Maxi DSG TDI KCL 616 Driftledare Vattenverk VA 2016-09-06 större skåp x
32136 TK 36 VW Skåp 2,5 aut (diesel) WJJ 102 Svensson Thomas VA 2005-01-10 Säljes Ht 20 Större skåp Lämnas tillbaka x
32131 VW Skåp 2,5 PDG 094 Svensson Thomas VA 2015-03-12 större skåp Birgittas bil, lämnad tillbaka x
32164 Ford Transit YXY 274 VA-ledning VA 2018-02-12 större skåp Torkilds bil x
32197 Opel Combo HOX 335 Reningsverket VA 2018-06-14 caddy stlk Mikaels bil x
32178 TK 78 Volvo V70 2,4 RAH 294 VA-ledning VA 1999-11-25 säljes ht 20 pb Thomas Svenssons bil, lämnas tillbaka
32188 Tk 88  Opel Combo  skåp MYN 477 Reningsverket VA 2013-01-17 Säljes Ht 20 caddy stlk Stigs gamla, lämna tillbaka x
32159 Toyota Hi-Lux X Cab XAO 619 Vattenverket VA 2017-07-03 jeep Thomas Lindqvists bil, ska lämnas tillbaka in kort. x
32167 VW Caddy Maxi 2,0 tdi 4-Motion KRT 049 Reningsverket VA 2020-02-21 Större skåp Kristoffers bil x
32123 WV Transport RAY 15U Reningsverket VA 2019-11-04 Större skåp Patrik Gs bil x
32124 WV Transport KDH 00E Vattenverket VA 2019-11-04 Större skåp Jarnos bil x
90042 Renault kangoo ASZ018 Reningsverket VA ? Större skåp Köpt via Log, x
90095 vw caddy JOZ70K Reningsverket VA ? Caddy stlk Köpt via Log, Stigs nya bil x
90013 Nissan Leaf CYW474 VA stab VA ? pb Köpt via Log
90098 VW Transporter 20 ETN45A VA-ledning VA ? Större skåp Köpt via Log x

? Mercedes Vito ? Vattenverket VA ? Större skåp Köpt via Log, Thomas Ls nya bil x
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-12-15  

Justerare 

§ 478 Dnr: KS.2020.658 
 
Värnamobadets eventuella öppethållande 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
    
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun hyr Värnamobadet av Region Jönköpings län 
enligt avtal som löper om tre år i taget, för närvarande fram till 
och med 2020. Värnamo Simsällskap driver verksamheten mot 
ersättning från Värnamo kommun. En redovisning av årets 
säsong på Värnamobadet ska lämnas till tekniska utskottet under 
fjärde kvartalet.  
 
Tekniska utskottet beslutade 24 november 2020, § 288 
att     godkänna informationen samt 
att     hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med    

150 000 kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet 
under vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 
2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-11-24  

Justerare 

§ 288 Dnr: TU.2020.213 
 
Värnamobadets eventuella öppethållande 2020, 
2021 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen samt 
att  hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med    

150 000 kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet 
under vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2021.  

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun hyr Värnamobadet av Region Jönköpings län 
enligt avtal som löper om tre år i taget, för närvarande fram till 
och med 2020. Värnamo Simsällskap driver verksamheten mot 
ersättning från Värnamo kommun. En redovisning av årets 
säsong på Värnamobadet ska lämnas till tekniska utskottet under 
fjärde kvartalet.  
 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta  
att  godkänna informationen samt 
att  hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med    

150 000 kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet 
under vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-12   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.213
  

  

 1 (4) 

 

Redovisning av Värnamobadet säsong 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun hyr Värnamobadet av Region Jönköpings län 
enligt avtal som löper om tre år i taget, för närvarande fram till 
och med 2020. Värnamo Simsällskap driver verksamheten mot 
ersättning från Värnamo kommun. En redovisning av årets 
säsong på Värnamobadet ska lämnas till tekniska utskottet under 
fjärde kvartalet.  

 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

Att  godkänna informationen samt 

att  hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med    
150 000 kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet 
under vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2021.  

 

 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-12   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.213
  

  

 2 (4) 

Utredning 

    

Värnamo Simsällskap har lämnat in en redovisning av 
sommarens verksamhet. I redovisningen framgår att badet har 
varit öppet för allmänheten under perioden 29 maj till 12 
september. Badet har, trots pandemin, haft många besökare. 
Besök från fritidshem, barnkalas och andra specialbokningar har 
dock uteblivit. Totalt har Värnamobadet under säsongen 2020 
haft 8 059 besök, jämfört med förra årets 8 084 besök.  

Tre vuxna personer, varav en är föreningens ordförande, har 
varit ansvariga för badet. Till hjälp har de  haft 15 unga vuxna 
och ungdomar anställda under både kortare och längre period 
under sommaren för att bemanna badet. Badvärdarna förstärktes 
med ytterligare feriearbetande ungdomar genom kommunens 
regi och deras uppgift var bland annat att uppmana alla 
badgäster att hålla avstånd och undvika närkontakter i badet. 
Alla anställda har gått utbildning i hjärt- och lungräddning 
anordnad via SISU/Smålandsidrotten och Agera Utbildning. 
Föreningen genomförde också personalmöten inför säsongen där 
information och rutiner inom områdena städning, kiosk, entré, 
hygien, bemötande mm. föredrogs av de ansvariga. Flertalet av 
de anställda har utbildning inom Svenska simförbundets sim-
linje och är kunniga inom simskole- och simtränings-
verksamheten. 

För badgäster har det funnits möjlighet till simmärkesprover. 
Värnamo Simsällskap har också haft dagläger de första och sista 
veckorna på sommarlovet. Daglägrets deltagare har bestått av 
medlemmar i VSS, men också sådana som inte är medlemmar. 
Simskolor har anordnats både för barn som är i den åldern när 
man brukar gå simskola, och för elever i årskurs 6 som inte 
klarat målen för simundervisning. Morgonbad och lunchbad har 
också erbjudits och det är ca 90 personer som har utnyttjat den 
möjligheten. Kommunens sommarpass till grundskoleelever har 
också nyttjats av flera barn och unga.  

Föreningens egna aktiva simmare har kunnat använda bassängen 
flitigt. Värnamobadet innebär en betydligt större möjlighet för 
grupperna att kunna anpassa träningstider och bassängyta så att 
det blir optimalt. Även föreningens ”mastersimmare” har 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-12   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.213
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tillgång till bassängen varje kväll. Före säsongsavslutningen 
anordnades klubbmästerskap med ca 50 deltagare.   

För utförlig redovisning, se bilaga från Värnamo Simsällskap. 

Senaste två somrarna har Värnamobadet haft utökade öppettider, 
2020 med två extra veckor. Detta för att kunna utgöra ett 
komplement till simhallen, som är så belastad och inte kan 
erbjuda så mycket bassängyta som behövs för all verksamhet 
som ska rymmas i den. De utökade tiderna har möjliggjort 
många aktiviteter för både föreningar, privatpersoner, skolor och 
de som är i behov av simundervisning. Simhallens planering är i 
hög grad beroende av att Värnamo Simsällskap har tillgång till 
Värnamobadet och de utökade tiderna på Värnamobadet har 
frigjort tider i simhallen.  

 

 

Riskbedömning   

Värnamo Simhall har i flera år varit för liten för den verksamhet 
som förväntas rymmas i den. Detta innebär ständiga 
prioriteringar där många gånger allmänhetens intressen ställs 
mot föreningars intressen. De föreningar som har verksamhet i 
simhallen är Värnamo Simsällskap, SDK Amfibia (dykning), 
Värnamo Frisksportklubb (kanot) och Apladalens Löparklubb 
(simmomentet i triathlon). Antalet föreningar som vill ha 
tillgång till simhallen ökar, skolans önskemål om att få tillträde 
till simhallen likaså. Allmänhetens besök ökar också hela tiden, 
inte minst för att det finns fler pigga och aktiva seniorer nu för 
tiden. Simhallen slår hela tiden nya besöksrekord.  

Värnamobadet är ett komplement till simhallen, som på 
sommarhalvåret kan hjälpa till att ”lätta på trycket” i simhallen. 
Under de månader som Värnamobadet håller öppet finns 
möjlighet för Värnamo Simsällskap att utöka träningstillfällena 
för sina aktiva utövare och Värnamobadet servar också 
allmänheten i hög utsträckning och hjälper barn att lära sig 
simma genom simskolor. Värnamobadet är också en populär 
sommaraktivitet hos de barn och unga som bor på 
Doktorsområdet där badet ligger. Då en del av de boende på 
området har en socioekonomisk utsatthet utgör badet en viktig, 
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lättillgänglig och relativt billig fritidsaktivitet, inte minst på 
sommarlovet.   

Att förlänga säsongen på Värnamobadet gör att man under några 
veckor kan få mer utrymme i simhallen och båda 
verksamheterna tjänar på detta då de kan passa på att göra 
särskilda satsningar, tex prova-på-verksamheter, fler simskolor 
och privata simlektioner. Både Värnamo Simsällskap och 
Värnamo Simhall ser positivt på att säsongen på Värnamobadet 
har kunnat förlängas och det utrymme som har frigjorts för olika 
aktiviteter genom detta. Att allmänheten får simkunskaper och 
vattenvana är livsviktigt i ett land där det finns många sjöar och 
där människor av tradition badar mycket på somrarna. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Medborgarnämnden 2020-12-09  

Justerare 

§ 121 Dnr: MBN.2020.23 
 
Motion Hemlösas situation 
 
Beslut 
Medborgarnämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
 att  avslå motionen.  
    
 
Reservationer 
Kenny Berndtsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 oktober 2020, § 381, att 
återremittera motionen ”Hemlösas situation!” till medborgarnämnden 
tillsammans med en bilaga från SD. 
 
Medborgarförvaltningen bedömer åter igen i samråd med 
omsorgsförvaltningen att samhället lägger stort ansvar på enskilda att 
ansvara för sin boendesituation. De individer som är akut bostadslösa är 
en extra utsatt grupp i samhället, medborgarförvaltningen arbetar i en 
nära dialog med frivilligorganisationen Hela Människan syfte att finna 
en lösning med akutboende i Värnamo kommun.  
 
Den bostadspolitiska frågan är i första hand en politisk fråga, och det är 
svårt att i en utredning ge rekommendationer till avsättande av medel, 
då lagstiftningen på området lägger mycket ansvar på den enskilda 
individen. I de fall där socialtjänsten (medborgarförvaltning och 
omsorgsförvaltning) bedömer att insatser behöver till, i syfte att ge 
individer stöd till eget boende, är detta redan finansierat inom ramen för 
respektive förvaltning.  
 
Förslag till beslut 
Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  avslå motionen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-10-29   

Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2020.23
  

  

 1 (1) 

 

Tjänsteskrivelse - Motion Hemlösas situation 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 oktober 2020, § 381, att 
återremittera motionen ”Hemlösas situation!” till 
medborgarnämnden tillsammans med en bilaga från SD. 

Medborgarförvaltningen bedömer åter igen i samråd med 
omsorgsförvaltningen att samhället lägger stort ansvar på 
enskilda att ansvara för sin boendesituation. De individer som är 
akut bostadslösa är en extra utsatt grupp i samhället, 
medborgarförvaltningen arbetar i en nära dialog med 
frivilligorganisationen Hela Människan syfte att finna en lösning 
med akutboende i Värnamo kommun.  

Den bostadspolitiska frågan är i första hand en politisk fråga, 
och det är svårt att i en utredning ge rekommendationer till 
avsättande av medel, då lagstiftningen på området lägger mycket 
ansvar på den enskilda individen. I de fall där socialtjänsten 
(medborgarförvaltning och omsorgsförvaltning) bedömer att 
insatser behöver till, i syfte att ge individer stöd till eget boende, 
är detta redan finansierat inom ramen för respektive förvaltning.  

 

Beslutsförslag 

Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta  

 att avslå motionen.  

 

 

Fredrik Wallström  
tf. Förvaltningschef  

26



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-10-20  

Justerare 

§ 381 Dnr: KS.2020.121 
 
Motion – Hemlösas situation! 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 att   återremittera ärendet till medborgarnämnden. 
   
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna genom Jan Cherek och Katja Ganekind 
yrkar i motion daterad 19 februari 2020 
att   ge Medborgarförvaltningen uppdrag att undersöka och 

rapportera in antalet hemlösa och orsak i Värnamo 
Kommun till Kommunstyrelsen. 

att   ombesörja ett boende snarast för de äldre som innefattas av 
SoL. 

att   avsätta medel för att lösa bostadssituationen för övriga som 
ej innefattas av SoL.  

 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2020, § 100, att 
remittera motionen ”Hemlösas situation!” till 
medborgarförvaltningen samt att besvara på den i samråd med 
omsorgsförvaltningen. 

 
Medborgarförvaltningen bedömer i samråd med 
omsorgsförvaltningen att i utredning i tjänsteskrivelse daterad 
23 april 2020 redogörs antal och orsak till hemlöshet i Värnamo 
kommun. Samhället lägger stort ansvar på enskilda att ansvara 
för sin boendesituation. De individer som är akut bostadslösa är 
en extra utsatt grupp i samhället, medborgarförvaltningen 
arbetar i nära dialog med frivilligorganisationen hela människan 
i syfte att få en lösning med akutboende på plats i Värnamo 
kommun. Här avser förvaltningen återkomma med 
tjänsteskrivelse i frågan. I denna skrivelse kommer även 
kostnader för en sådan satsning presenteras. Detta boende skulle 
dock falla inom ramen för bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Under förutsättning att en lösning med lågtröskelboende kan 
komma på plats ökar kommunens förmåga att kortsiktigt hantera 
människors akuta bostadslöshet.  

 
I övrigt så är den bostadspolitiska frågan i första hand är en 
politisk fråga, och det är svårt att i en utredning som denna ge 
rekommendationer till avsättande av medel, då lagstiftningen på 
området lägger mycket ansvar på den enskilda individen. I de 
fall där socialtjänsten (medborgarförvaltning och  
omsorgsförvaltning) bedömer att insatser behöver till, i syfte att 
ge individer stöd till eget boende är detta redan finansierat inom 
ramen för respektive förvaltningars rambudget. 
 
                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-10-20  

Justerare 

Ks § 381 (forts) 
 
Medborgarnämnden beslutade 23 september 2020, § 77 
att   föreslå kommunfullmäktige besluta 
 att  godkänna medborgarförvaltningens redovisning av 
  antal och orsak till hemlöshet i Värnamo kommun,  
  och därmed anse att-sats ett bifallen, samt  
 att  avslå att-sats två och tre i motionen. 
 

 
Yrkanden 
Jan Cherek (SD) återremiss till medborgarnämnden med 
motiveringen i inlämnad skrivelse daterad 20 oktober 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Medborgarnämnden
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Motivering till återremiss gällande motion – Hemlösas 
situation. 
 
Medborgarförvaltningen besvarar ärendet med att samhället lägger stort ansvar på att 
enskilda ska ansvara för sin egen bostadssituation. 
Att Medborgarförvaltningen arbetar nära frivillighetsorganisationen Hela Människan i syfte att 
få akutboende på plats i Värnamo. 
Man ber också att få återkomma med en tjänsteskrivelse med kostnader för sådan satsning. 
Man vill också hänvisa till att det är en politisk fråga som faller under bostadspolitik. 
Man hänvisar också att stöd till de individerna redan är finansierat och faller under 
rambudget.  
 

Att man ställer krav på att den enskilda individen att ansvara för sin situation borde falla 
under behovsprövning. 
De individer som har möjlighet ska givetvis uttömma alla möjligheter att försöka ordna sitt 
eget boende men då det finns individer som ej är i sådant skick att klara av detta måste 
möjlighet ges att hjälpa dem. 
Vi ställer oss frågande till hur Medborgarförvaltning arbeta i syfte med att uppsöka dessa 
individer för att kunna utröna vilken hjälp de är behov av och vilken lösning man har erbjudit 
dem. 
 
Medborgarförvaltningen arbetar när Hela Människan i syfte att få akutboende! Enligt det som 
har uppkommit så har man brutit detta arbete då man från förvaltningen ansett att det blir för 
dyrt. Man har även i skrivelsen angett att en tjänsteskrivelse med kostnader skulle redovisas 
vilket vi är frågande om den gjorts och i så fall vad den hamnade på. Är det så i mitt 
påstående att det blev för dyrt och att man därför brutit detta arbete? Även diskussioner om 
att kommunen skulle öppna upp lågtröskelboende i kommunens regi föll på att man saknar 
volontärer. 
 
Att hänvisa detta till en bostadspolitik innebär att man drar ärendet i långbänk och smiter 
ifrån sitt ansvar som faller under SoL.  
Även att man skriver att ett stöd redan är finansierat och faller under rambudget hjälper inte 
de individer som står utan bostad. 
 
De individer som ej vill ha hjälp från kommun/förvaltning är inte just de som motion riktar sig 
till i att-sats 2 och 3 utan det är de som lever under andra premisser vilket kan bero på 
psykisk ohälsa, misstro mot myndighet eller ren okunskap hur man ska gå till väga för att 
ordna ett fast boende.  
De med ekonomiska problem kan ha svårt att uppvisa ett bevis på att man klarar en hyra om 
de söker bostad utanför den kommunala verksamheten. En förtroendekris uppstår i dessa 
fall och skapar ytterligare utanförskap gällande sitt boende. 
 
Vill ännu en gång hänvisa till vad lagen säger och vilket ansvar kommunen har i frågan! 
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Kommunens och socialtjänstens ansvar för boendeinsatser 

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

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

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

 
 

 
Värnamo den 20/10 2020 

 
Sverigedemokraterna genom   

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

Vad lagen säger; 

Kommunens och socialtjänstens ansvar för boendeinsatser 

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

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

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

Vi yrkar på: 

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

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

SoL.  
 
 

 
Värnamo den 19/2 2020 

 
Sverigedemokraterna genom   

 
Jan Cherek  Katja Ganekind
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-01-12 1

Protokollsutdrag:
Tekniska utskottet

Ks § 

Medborgarinitiativ, godkännande av kansliremisser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera medborgarinitiativen enligt nedan att besvaras senast den             

31 mars 2021:

1. Medborgarinitiativ – Inomhusskatepark i Värnamo kommun; remiss 
tekniska utskottet. Dnr KS.2020.647.
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Innomhusskatepark i Värnamo kommun

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Efter att en betongskatepark invigdes i Värnamo 2016 så har Värnamos skateboard-community vuxit enormt.
Skateparken är full av skejtar i alla åldrar och från hela Sverige nästan hela året runt, men när vädret går över till
höst/vinter och betongen blir blöt så går det inte längre att skejta. Därför tycker jag och min vänner som skejtar att en
innomhusskatepark är ett måste, särskilt nu när skateboard blivit en så stor sport runt om i hela världen så att till och
med skateboard är en ny gren i OS. Av den anledningen tycker vi att Värnamo borde satsa lite mer på skateboard.
En innomhusskatepark i Värnamo skulle inte bara ge de lokala skejtarna utrymme till att utvecklas och ha roligt utan
skulle också dra till sig mer folk till Värnamo då det finns mängder av andra skejtar runt om i Sverige som har
samma problem som oss. Det finns en liten innomhusskatepark i Värnamo men problemet är att det är en
privatpark som bara en handfull skejtare har tillgång till.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Ville
Efternamn

Karlsson
E-post

ville.karlsson8@icloud.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

Värnamo lilla Ingelsbo 1
Postnummer Postort

 
  

2020-10-27 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

 

33

https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=aab7abb9-90bd-431b-a25f-f725808602d0


331 93 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.

 
  

2020-10-27 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

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

Kommunstyrelsen 2021-01-12 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Kommundirektörens delegationsbeslut 25/2020 gällande 
riktlinje – digitala skyltar E4.

2.  Mark- och exploateringsavdelningens delegationsbeslut 
61/2020.

3. Kommundirektörens delegationsbeslut 1/2021 – attestlista 
2021 kommunledningsförvaltningen.
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1(1)

2020-12-21        Beslut 25/2020

Riktlinje digitala skyltar vid E4

Värnamo kommun har två digitala skyltar utmed E4, en i södergående 
riktning och en i norrgående riktning. Syftet är i första hand att 
marknadsföra Värnamo kommun som en attraktiv plats för att leva, bo, 
verka i och besöka. När det behövs kan skyltarna också användas för 
samhällsinformation och krisinformation. 

Syftet med riktlinjen är att beskriva ansvar och rutiner vid publicering av 
budskap på de digitala skyltarna vid E4. Undantag från denna riktlinje 
kan göras i samråd mellan destinationsenheten och 
kommunikationsansvarig.

Denna riktlinje ersätter den tidigare riktlinjen ”Riktlinje för digitala 
skyltar i Värnamo kommun” med diarienummer KS2018.6, vilken nu 
upphör att gälla.

Riktlinjen digitala skyltar vid E4 är härmed antagen.

Ulf Svensson
Kommundirektör

Kommunledningskontoret
Ulf Svensson
Kommundirektör
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Riktlinje digitala skyltar vid 
E4 
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 2 ( 5 ) 
  Riktlinje digitala skyltar vid E4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av: Kommundirektören 
Dokumentet gäller från: 2020-xx-xx 
Dokumentet gäller för:  
Dokumentansvarig: Kommunikationsansvarig, kommunledningsförvaltningen 

  

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

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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 3 ( 5 ) 
  Riktlinje digitala skyltar vid E4

 
 
Bakgrund 
Värnamo kommun har två digitala skyltar utmed E4, en i södergående riktning 
och en i norrgående riktning. Syftet är i första hand att marknadsföra Värnamo 
kommun som en attraktiv plats för att leva, bo, verka i och besöka. När det 
behövs kan skyltarna också användas för samhällsinformation och 
krisinformation.  

Syfte 
Syftet med riktlinjen är att beskriva ansvar och rutiner vid publicering av 
budskap på de digitala skyltarna vid E4. Undantag från denna riktlinje kan 
göras i samråd mellan destinationsenheten och kommunikationsansvarig. 

Organisation och ansvar 
Övergripande ansvar och ekonomi 
Det övergripande ansvaret för digitala skyltar ligger hos kommunikationsansvarig på 
kommunledningskontoret, som också ansvar för driftbudget för skyltarna inklusive 
kostnader för publiceringsverktyg. 

Om det uppstår andra kostnader kring de digitala skyltarna, till exempel när vi behöver röja 
för att sikten är skymd eller det uppstår större tekniska fel med utrustningen, bekostas av 
dessa kommunledningsförvaltningen. 

Innehåll 
Destinationsenheten ansvarar för innehåll, prioritering och publicering av budskap på de 
digitala skyltarna i enlighet med den här riktlinjen och Länsstyrelsens anvisningar. 
Kommunikatörer på kommunledningsförvaltningen kan ta beslut om publiceringar vid 
behov av till exempel kriskommunikation eller annan viktig samhällsinformation. 

Destinationsenheten ansvarar för 

 att samordna önskemål från externa och interna aktörer som vill synas på skyltarna 
 att skyltarnas budskap uppdateras 
 att budskapens innehåll, text och bild anpassas till kanalens förutsättningar 
 att prioritera budskap 

Externa aktörer 
Evenemangsarrangörer kan ge förslag till budskap på skärmarna genom att kontakta 
destinationsenheten. Arrangör av evenemang och annat som kan marknadsföras på 
skyltarna ansvarar för att i god tid informera destinationsenheten om önskade budskap och 
leverera färdigt material eller underlag till material. Destinationsenheten avgör vilket 
innehåll som publiceras. Den digitala skylten är inte en betald annonsplats. 

Arrendeavtal och skymmande växtlighet 
Mark och exploatering har ansvar för det servitutsavtal som gäller för marken där skyltarna 
står. 

Kommunledningsfövaltningen ansvarar för tillsyn och de kostnader som är förknippade 
med drift och underhåll av de aktuella skyltarna. Tekniska förvaltningen är behjälplig. 
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  Riktlinje digitala skyltar vid E4

Hantering av skyltarna 
Material och publicering 
Innehållet i skyltarna publiceras via verktyget Smartsign. Värnamo kommun har en licens 
till vardera skylt för publicering. Denna licens omfattar obegränsat antal användare. 
Kommunikationsansvarig beslutar om vilka som ska vara användare. 

Vi publicerar jpg-filer. Storleken är 460 x 216 pixlar. 

Längst ned på bilden ska det alltid ligga en svart balk med texten värnamo.se i vit text. 
Detta för att visa att avsändaren är platsen Värnamo kommun. Regeln är att logotyper inte 
ska visas, men undantag kan göras till exempel vid nationella eller internationella 
evenemang. 

Avbrott 
Om den digitala skärmen är svart eller ser konstig ut, kontaktar destinationsenheten i första 
hand leverantören, 2nd Planet, (som ansvarar för drift av publiceringsverktyget). Om 
leverantören inte kan avhjälpa felet, kontakta tekniska förvaltningen. 

Budskap 
Budskapen på de digitala skyltarna vid E4 

 riktar sig till genomresande, besökare och invånare 
 stärker varumärket Värnamo kommun, såväl plats som organisation 
 kan vara samhällsinformation eller krisinformation 
 kan vara evenemang som äger rum i Värnamo kommun och som marknadsför 

Värnamo som plats 
 kan vara gratulationer till tävlande i idrottsföreningar med säte i Värnamo kommun 

som är medlemmar i Svenska Riksidrottsförbundet och som vinner medalj i 
svenska mästerskapstävlingar, europamästerskap, världsmästerskapstävlingar och 
OS 

 kan vara större kulturprestationer. 

Exempel på innehåll: 

 Marknadsföra kommunens anläggningar 
 Foton som visar en attraktiv bild av Värnamo  
 Information om evenemang som äger rum i Värnamo kommun eller närområdet 
 Information om större kulturprestationer 
 Gratulationer till olika slags händelser eller prestationer 
 Samhällsviktig information 

Länsstyrelsens anvisningar 
Vi följer länsstyrelsens föreskrifter om de digitala skyltarna. Länsstyrelsen föreskriver 
detta: 

 Budskapet ska vara kort, enkelt och tydligt. 
 Storleken på texten ska vara anpassad så att den blir lättläst för de trafikanter den 

riktar sig till. 
 Budskapet ska kunna uppfattas på maximalt en sekund. 
 Skylten ska inte vara bländande mot fordonsförare och ljusstyrkan ska kunna 

justeras automatiskt och anpassas till omgivande ljusförhållanden. 
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  Riktlinje digitala skyltar vid E4

 Antal bildväxlingar ska vara så få som möjligt. Varje budskap ska vara synligt 
längre än den tid det normalt tar att färdas från den punkt man ser skylten tills 
skylten är passerad, när man kör i vägens skyltade hastighet. Det innebär att 
trafikanterna normalt högst ser en bildväxling. 

Ansvar 
Kommundirektören ansvarar för denna riktlinje. Kommunikationsansvarig på 
kommunledningsförvaltningen ansvarar för att vi följer riktlinjen. Riktlinjen 
ska uppdateras senast 31 december 2023. 

Referenser 
Hantering av och publicering på de digitala skyltarna vid E4 följer Policy för 
kommunikation och information i Värnamo kommun och i de fall då 
Värnamo kommun är avsändare för budskapet följer de Riktlinje för grafisk 
profil (inklusive särprofilerad grafisk profil). 
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 FÖRTECKNING 
 

ÖVER BESLUT FATTADE AV EXPLOATERINGSCHEFEN/ 
EXPLOATERINGSINGENJÖREN/ EXPLOATERINGSHANDLÄGGARE MED STÖD AV  

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 16 april 2019 § 159. 

  
 
 

 
Nummer  DELGIVET 

KS 2020-12-30 
61/20 Reservation tomt Forsheda 1:135  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 302 Dnr: TU.2019.7 
 
Slutredovisning - Omläggning av taket på Ohs 
bruks ”museum” 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att    godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av 

renovering av yttertak på Ohs bruksmuseum 
(Stenmagasinet) projekt 231051 samt 

att  överskottet på 5 000 kronor regleras i 2020 års bokslut 
 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har utfört renovering av yttertak på Ohs 
bruksmuseum (Stenmagasinet). Den totala kostnaden 
beräknades till 360 700 kronor. 
 
Anvisade medel                                                            
Enligt Ks § 106                           360 700 kr 
Utbetalt totalt 2019   355 700 kr 
Överskott        5 000 kr 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att    godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av 

renovering av yttertak på Ohs bruksmuseum 
(Stenmagasinet) projekt 231051 samt 

att  överskottet på 5 000 kronor regleras i 2020 års bokslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-18

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.7

 1 (1)

Slutredovisning – Omläggning av tak på Ohs 
bruksmuseum, Projekt 231051

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har utfört renovering av yttertak på Ohs 
bruksmuseum (Stenmagasinet). Den totala kostnaden 
beräknades till 360 700 kronor.

Anvisade medel                                                           

Enligt Ks § 106                         360 700 kr

Utbetalt totalt 2019 355 700 kr

Överskott     5 000 kr

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att    godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av 
renovering av yttertak på Ohs bruksmuseum 
(Stenmagasinet) projekt 231051 samt

att överskottet på 5 000 kronor regleras i 2020 års bokslut

Claes Karlsson Jesper du Rietz
Fastighetschef Förvaltningschef
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-03-17  

Justerare 

§ 106 Dnr: KS.2019.83 
 
Omläggning av taket på Ohs bruksmuseum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   anvisa 360 700 kronor ur medel för kommunstyrelsens 

anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande 
investeringar för renovering av yttertaket på Ohs bruks 
Stenmagasin (projekt 231051). 

 
Ärendebeskrivning 
Värnamo Kommun äger fastigheten Ohs 2:1 som bl a består av 
det s.k. Stenmagasinet som innehåller ett museum. Objektet 
ingår inte i internhyressystemet utan ligger under den 
verksamhet som har samlingsnamnet ”Övrig 
fastighetsförvaltning”. Tekniska förvaltningen har inga 
hyresintäkter för detta objekt utan hanterar årligen kostnader på 
ca 15-25 000 kr/år.  
 
Tekniska utskottet begärde  2019-01-22 (Tu §20) att få särskilda 
medel  anvisade av kommunstyrelsen. Samtidigt redovisades det 
också att det fanns bidrag att söka hos länsstyrelsen. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2019-02-19 (Ks§53) och 
bad Tekniska utskottet återkomma när arbetet färdigställts och 
slutlig kostnad var känd och när besked om bidragsansökan 
lämnats av länsstyrelsen. 
 
Kostnadsindikationer gavs tidigt på en totalkostnad om ca 
700 000 kr och vi beslutade att genomföra en förnyad 
konkurrensutsättning genom att ramavtalade entreprenörer fick 
lämna anbud. 
Anbud kom in som pekade på en betydligt lägre kostnad dock 
med sedvanlig reservation för oförutsedda kostnader. Arbetet är 
nu slutfört och den totala slutsumman blev 360 700 kr. 
 
Länsstyrelsen svarade på vår bidragsansökan att något bidrag 
inte beviljades för åtgärderna och den slutliga kostnaden för 
vilket vi söker medel för är 360 700 kr.  
 
Tekniska utskottet beslutade 25 februari 2020, § 57 
att   anvisa 360 700 kr ur medel för KS anslag för 

investeringsavvikelser och mindre tillkommande 
investeringar för renovering av yttertaket på Ohs bruks 
Stenmagasin (projekt 231051). 

 
 

Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet 
Ekonomiavdelningen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 312 Dnr: TU.2020.251 
 
Reservvatten i Värnamo 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ge startbesked för projektering för reservvattentäkt  
Hindesen 

 att     tekniska förvaltningen påbörjar projektering av 
reservvattentäkt Hindsen.  

    
 

Ärendebeskrivning 
Värnamo har sedan tidigare beslutat att använda Hindsen som 
reservvattentäkt. Följande krävs för att få tillgång till råvatten från 
Hindsen:  

 Råvattenledningen från Hindsen till vattenverket i Ljusseveka 
ska byggas färdigt. En sträcka av ca 1100 m. 

 Inloppspumpstation och intagsledning i Hindsen ska anläggas.  
 Rening av ytvatten på vattenverket i Ljusseveka behöver 

implementeras. Arbete har tidigare gjorts gällande teknik för att 
rena ytvatten. Det finns några olika möjligheter. För att kunna 
göra ett teknikval behöver vi anlita expertkompetens. Vi räknar 
med att kunna påbörja utredning och projektering av Ljusseveka 
vattenverk för rening av ytvatten under 2021 om beslut fattas.   

Genomförd utredning  
Identifiering av ny permanent vattentäkt pågår. Under ca 15- 20 år har 
arbetet pågått med att leta efter Värnamos nästa vattentäkt.  
Området mellan norra delen av Värnamo och kraftstationen vid 
Karlsfors har undersökts noggrant. Många borrhål har gjorts för att leta 
efter isälvssediment och genomsläpplig mark.  Resultatet av dessa 
undersökningar visar att marken består av finmaterial såsom silt. Detta 
medför att vi inte kan pumpa upp de mängder som behövs.   
Området vid Öarna i Hindsen, Tö m.fl. har också undersökts. Där har 
grundvatten i isälvssediment hittats men kvantiteten är tyvärr för låg 
för att försörja hela Värnamo.  
Andra alternativ som inte undersökt än är Eds ås utanför Bor. 
Planering pågår gällande Eds ås, om vi ska göra ett försök eller om vi 
direkt ska gå på andra alternativ.  
Möjliga andra alternativ som ny vattentäkt kan vara Hindsen, Bolmen, 
Bergaåsen eller Vättern. Dessa alternativ är mycket kostsamma, varför 
vi inte arbetar med dessa alternativ för tillfället.   
Slutsatser: 
- Ny utredning är att Hindsen kan och bör färdigställas som 

reservvattentäkt.  
- Utbyggnad av en ny vattentäkt är både kostsamt, tidskrävande och 

svår att uppnå.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

- Med anledning av ovan bör Värnamo ha en utbyggd vattentäkt i 
händelse av begränsad leverans av nuvarande vattentäkt. 

 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  ge startbesked för projektering för reservvattentäkt  Hindesen 
att     tekniska förvaltningen påbörjar projektering av reservvattentäkt 

Hindsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-01   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.251
  

  

 1 (2) 

 

Reservvatten i Värnamo 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo har sedan tidigare beslutat att använda Hindsen som 
reservvattentäkt. Följande krävs för att få tillgång till råvatten 
från Hindsen:  

 Råvattenledningen från Hindsen till vattenverket i 
Ljusseveka ska byggas färdigt. En sträcka av ca 1100 m. 

 Inloppspumpstation och intagsledning i Hindsen ska 
anläggas.  

 Rening av ytvatten på vattenverket i Ljusseveka behöver 
implementeras. Arbete har tidigare gjorts gällande teknik 
för att rena ytvatten. Det finns några olika möjligheter. 
För att kunna göra ett teknikval behöver vi anlita 
expertkompetens. Vi räknar med att kunna påbörja 
utredning och projektering av Ljusseveka vattenverk för 
rening av ytvatten under 2021 om beslut fattas.   

Genomförd utredning  

Identifiering av ny permanent vattentäkt pågår. Under ca 15- 
20 år har arbetet pågått med att leta efter Värnamos nästa 
vattentäkt.  

Området mellan norra delen av Värnamo och kraftstationen vid 
Karlsfors har undersökts noggrant. Många borrhål har gjorts 
för att leta efter isälvssediment och genomsläpplig mark.  
Resultatet av dessa undersökningar visar att marken består av 
finmaterial såsom silt. Detta medför att vi inte kan pumpa upp 
de mängder som behövs.   

Området vid Öarna i Hindsen, Tö m.fl. har också undersökts. 
Där har grundvatten i isälvssediment hittats men kvantiteten är 
tyvärr för låg för att försörja hela Värnamo.  

Andra alternativ som inte undersökt än är Eds ås utanför Bor. 
Planering pågår gällande Eds ås, om vi ska göra ett försök eller 
om vi direkt ska gå på andra alternativ.  
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Möjliga andra alternativ som ny vattentäkt kan vara Hindsen, 
Bolmen, Bergaåsen eller Vättern. Dessa alternativ är mycket 
kostsamma, varför vi inte arbetar med dessa alternativ för 
tillfället.   

Slutsatser: 

- Ny utredning är att Hindsen kan och bör färdigställas som 
reservvattentäkt.  

- Utbyggnad av en ny vattentäkt är både kostsamt, 
tidskrävande och svår att uppnå.  

- Med anledning av ovan bör Värnamo ha en utbyggd 
vattentäkt i händelse av begränsad leverans av nuvarande 
vattentäkt. 

 

 Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ge startbesked för projektering för reservvattentäkt  
Hindesen 

att     tekniska förvaltningen påbörjar projektering av 
reservvattentäkt Hindsen.  

 

 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
VA-Chef Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 316 Dnr: TU.2020.235 
 
Detaljplan för del av fastigheten LJUSSEVEKA 2:1 
(vid Prostsjövägen) i Värnamo stad 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att be om förlängd samrådstid till 31 januari 2021.  

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och 
skolverksamhet vid Prostsjövägen med närhet till rekreativ 
tätortsnära skog och grönområden vid ån Lagan och Prostsjön i 
Ljussevekaområdet. Planförslaget är ute på samråd 20 november 
2020 till 28 december 2020.  
 
Tekniska förvaltningen har läst och kommenterat förslaget både 
utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv och utifrån Tekniska 
förvaltningens ansvarsområde. Synpunkter på planförslaget har 
även inhämtats från campingverksamheten i direkt anslutning 
till planområdet. 
 
Planförslaget är mycket omfattande, genomarbetat och belyser 
väldigt många aspekter ingående. Då förslaget är komplext med 
flera ställningstagande inom flera områden önskar tekniska 
förvaltningen förlängd samrådstid.  
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att be om förlängd samrådstid till 31 januari 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Detaljplan för del av fastigheten LJUSSEVEKA 2:1 
(vid Prostsjövägen) i Värnamo stad 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och 
skolverksamhet vid Prostsjövägen med närhet till rekreativ 
tätortsnära skog och grönområden vid ån Lagan och Prostsjön i 
Ljussevekaområdet. Planförslaget är ute på samråd 20 november 
2020 till 28 december 2020.  

Tekniska förvaltningen har läst och kommenterat förslaget både 
utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv och utifrån Tekniska 
förvaltningens ansvarsområde. Synpunkter på planförslaget har 
även inhämtats från campingverksamheten i direkt anslutning 
till planområdet. 

Planförslaget är mycket omfattande, genomarbetat och belyser 
väldigt många aspekter ingående. Då förslaget är komplext med 
flera ställningstagande inom flera områden önskar Tekniska 
förvaltningen samråda med Tekniska utskottet kring ett antal 
frågeställningar enligt nedan:  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att be om förlängd samrådstid till 31 januari.  
 
 

 
 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 

Utredning 
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 Handlingarnas omfattning och samrådstid. 
Planförslaget bestående av planhandlingar samt bilagor omfattar nästan 
150sidor. Utöver detta finns 3d visualiseringar samt en film som 
beskriver planprocess samt planförslaget. Att som tjänsteperson, 
politiker eller övrig kommuninvånare utföra en noggrann genomläsning 
och sätta sig in i dokumentet är svårt under den korta samrådstiden.  
 
I planförslaget fördjupar man sig i flera resoneman som tex. rödlistade 
arter, geoteknik, byggtekniska resonemang (s.19) etc. Vissa stycken 
borde gå att korta ner, alternativt helt utelämnas eller hanteas i 
bygglovsprocessen. Värdet av flera detaljbeskrivningar kan diskuteras. 

 

 Planprocess 
I denna typ av omfattande och komplexa projekt är det 
viktig med enighet. Tekniska förvaltningen ser gärna att 
omfattande planförslag likt detta i framtiden skickats på 
internremiss före samrådet till de mest berörda 
förvaltningarna för att genomarbeta förslag och vinna 
tid.  
  

 Bil, gång- cykeltrafik 
Som planbeskrivningen är formulerad kan det för många upplevas om 
att området och dess bostäder främst riktar sig till de som bor och 
jobbar i Värnamo stad. För de som jobbar utanför staden i andra orter 
eller på landsbygden där bilen är en förutsättning, kommer troligtvis ha 
svårare att se detta område som en möjlig plats att bo på.  
I planförslaget s 38 står att Prostsjövägen måste byggas om för att skapa 
en gata där gående och cyklister blir överordnad motorfordonstrafiken.  
Denna typ av åtgärder bör endast användas på begränsade sträckor för 
att hastigheter/ hänsyn skall efterlevas. Passage vid ny skola inom 
planområdet, badplats/camping samt Finnvedens gymnasium/ Tinas ö 
kan vara lämpliga platser för denna typ av utformning.  
 

 Vatten, avlopp och dagvatten.  
Det dagvattenstråk (E) som ligger i öst-västlig riktning 
genom planområdet ligger förskjutet från de naturliga 
lågpunkten och kommer kräva omfattanande 
terrängmodulering. En anpassning till naturliga 
förutsättningar är alltid att föredra där så är möjligt. 
Campingverksamheten ligger nedströms tänkt 
dagvattenstråk och påverkan på området bör utredas 
inför granskning.  
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För att försörja området med vatten och avlopp kommer 
det krävas omfattande investeringar som bör diskuteras 
och värderas inte minst vägas mot det begränsade 
intäkterna VA-kollektivet kommer erhålla när 
exploateringsområdet är fullt utbyggt. En utbyggnad av 
VA kommer att gynna intilliggannde camping då dagens 
lösning har vissa brister.  
 

 Koloniområde 
Att uppmuntra till odling i tätortsnära läge är lovvärt och 
borde erbjudas på fler platser. Placering av koloniområde 
inom planområde är dock lite olycklig då platsen under 
stora delar av dagen ligger i skugga från det 
skogsområde man till stora delar önskar behålla. Att på 
bekostnad av ytterligare bostadsbyggnation i detta 
naturnära läge lägga ett koloniområde kan diskuteras.  
 

 Störande ljud och ljus från idrottsområde  
Att begränsa en verksamhet som främjar folkhälsa och 
där nyttjandet i närtid bedöms öka ytterligare är 
olyckligt. En ev. flytt/ nybyggnation av konstgräsplan 
och övningsplaner av den omfattning som finns i 
närområdet är mycket kostsamt.   
 

 Åtgärder för rekreation och friluftsliv. 
I miljö- och gestaltningsprogramet (bilaga 1) står 
omnämt ett antal utvecklingsförslag av naturområden i 
och utanför planområdet. Det är viktigt att dessa åtgärder 
läggs in i budget för genomförande i samband med 
exploateringen av planområdet.    
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 317 Dnr: TU.2019.168 
 
Slutredovisning - Trädrestaurering 0022/214031 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna slutredovisning av Trädrestaurering 0022/214031, 

samt  
att  överskottet 6 816 kr regleras i 2020 års bokslut. 
 

 
     
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun förvaltar stora värden i gatu- och parkträd.  
För att behålla värdet måste dessa ständigt underhållas.  
Vid nyplantering måste artval ske efter platsens förutsättningar för att 
minimera framtida skötselbehov och få friska och starka träd över tid.  
 
Projektet har inneburit att problemträd tagits bort och ersatts med nya 
bättre lämpade arter, omfattande uppbyggnads- samt 
underhållsbeskärning har skett på flera platser runt om i kommunen. Ett 
nytt träd kostar 15-20kkr inkl. plantering och etableringsskötsel i 
parkmark. Då växtplatsens förutsättningar kan variera stort kan 
kostnaden för växtbädd variera kraftigt.  
 
 
 

Anvisade medel enligt följande: 
KF§243 2013   380 000 kr 
 
                                 
Kostnader på projektet 2014-2016  373 184 kr 
 
                               
 
Överskott på projektet             6 816 kr 
 

 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att godkänna slutredovisning av Trädrestaurering 0022/214031, samt  
 
att  överskottet 6 816 kr regleras i 2020 års bokslut. 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Slutredovisning, Trädrestaurering 0022/214031 
 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun förvaltar stora värden i gatu- och parkträd.  
För att behålla värdet måste dessa ständigt underhållas.  
Vid nyplantering måste artval ske efter platsens förutsättningar 
för att minimera framtida skötselbehov och få friska och starka 
träd över tid.  
Projektet har inneburit att problemträd tagits bort och ersatts 
med nya bättre lämpade arter, omfattande uppbyggnads- samt 
underhållsbeskärning har skett på flera platser runt om i 
kommunen. Ett nytt träd kostar 15-20kkr inkl. plantering och 
etableringsskötsel i parkmark. Då växtplatsens förutsättningar 
kan variera stort kan kostnaden för växtbädd variera kraftigt.  
 
 
 
 

Anvisade medel enligt följande: 
KF§243 2013   380 000 kr 
 
                                 
Kostnader på projektet 2014-2016  373 184 kr 
 
                               
 
Överskott på projektet             6 816 kr 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna slutredovisning av Slutredovisning - Trädrestaurering 
0022/214031, samt att överskottet 6 816 kr regleras i 2020 års bokslut. 

 
 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Slutredovisning – Trädrestaurering 
0022/214031 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 322 Dnr: TU.2020.263 
 
Slutredovisning - Förstudie o renovering av 
Viadukten 0652/210016 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna Slutredovisning - Förstudie o renovering av 

Viadukten 0652/210016, samt  
att  överskottet 215 000 kr regleras mot projekt 210005 

Broar/viadukter. 
 
 
    
Ärendebeskrivning 
2014 fick Tekniska nämnden 300 000 kr för att göra en grundlig 
undersökning och statusbedöma Viadukten. 
Överskottet föreslår Tekniska förvaltningen ska föras till projekt 
210005 Broar/viadukter, då detta används vid pågående 
besiktning inkl.  åtgärder på Viadukten. 
 
 
 

Anvisade medel enligt följande: 
KF 98-2014         300 000 kr 
 
 
Kostnader på projektet 2016   85 000 kr 
                               
 
Överskott på projektet   215 000 kr 
 
 

 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att godkänna Slutredovisning - Förstudie o renovering av 

Viadukten 0652/210016, samt att överskottet 215 000 kr 
regleras mot projekt 210005 Broar/viadukter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Slutredovisning - Förstudie o renovering av 
Viadukten 0652/210016   
 

Ärendebeskrivning 

2014 fick Tekniska nämnden 300 000 kr för att göra en grundlig undersökning 
och statusbedöma Viadukten. 
Överskottet föreslår Tekniska förvaltningen ska föras till projekt 
210005_Broar/viadukter, då detta används vid pågående besiktning inkl.  
åtgärder på Viadukten. 
 
 
 

Anvisade medel enligt följande: 
KF 98-2014           300 000 kr 
 
 
Kostnader på projektet 2016                                                 85 000 kr 
                               
 
Överskott på projektet      215 000 kr 
 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna Slutredovisning - Förstudie o renovering av Viadukten 
0652/210016, samt att överskottet 215 000 kr regleras mot projekt 210005 
Broar/viadukter. 

 
 
 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Slutredovisning – Förstudie och renovering av 
viadukten 0652/210016 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 324 Dnr: TU.2019.167 
 
Slutredovisning - bullervallar, projekt 214008/0636 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna slutredovisning av Bullervallar 0636/214008  

samt  
att  underskottet 222 894 kr regleras mot projekt Investering i 

parker och lekplatser 0019/214001. 
 
 
    
Ärendebeskrivning 
I investeringsbudgeten 2014 fanns det 100 000kr till att hantera 
vegetationen på bullervallarna längs Halmstadsvägen.  
Befintlig vegetation togs bort och ersattes genom plantering av 
lägre vegetation. 
Kostnaderna från och med 2017 omfattar efterkommande 
”skötsel”. 
 
 

Anvisade medel enligt följande: 
2014 KF§243   100 000 kr 

                                  
Kostnader på projektet 2014-2016  
(avverkning och plantering)  213 255 kr 
 
Kostnader på projektet 2017-2019                109 758 kr 
 
                               
Total kostnad                 322 844 kr 
 
Underskott på projektet               222 894 kr 
 
 

 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att godkänna slutredovisning av Bullervallar 0636/214008, samt  
att  underskottet 222 894 kr regleras mot projekt Investering i 

parker och lekplatser 0019/214001. 
 
 
 

 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Slutredovisning - Bullervallar 0636/214008 

 
Ärendebeskrivning 

I investeringsbudgeten 2014 fanns det 100 000kr till att hantera vegetationen 
på bullervallarna längs Halmstadsvägen.  
Befintlig vegetation togs bort och ersattes genom plantering av lägre 
vegetation. 
Kostnaderna från och med 2017 omfattar efterkommande ”skötsel”. 
 
 

Anvisade medel enligt följande: 
2014 KF§243    100 000 kr 
 
                                  
Kostnader på projektet 2014-2016 (avverkning och plantering) 213 255 kr 
Kostnader på projektet 2017-2019                                            109 758 kr 
                               
Total kostnad                                322 844 
 
Underskott på projektet            222 894 kr 
 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna slutredovisning av Bullervallar 0636/214008, samt att 
underskottet 222 894 kr regleras mot projekt Investering i parker och 
lekplatser 0019/214001. 

 
 
 

 

Markus Berggren Jesper du Rietz 
Gata/Park chef Förvaltningschef 
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Slutredovisning – Bullervallar 
0636/214008 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 326 Dnr: TU.2020.261 
 
Slutredovisning - Belysning Apladalen 
0600/212005 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna Slutredovisning - Belysning Apladalen 

0600/212005, samt  
att   överskottet 15 774 kr regleras i 2020 års bokslut. 

 
    
Ärendebeskrivning 
2012-04-25 fick Tekniska förvaltningen 300 000 kr att göra 
säkerhetshöjande åtgärder på belysningen i Apladalen. 
Tekniska förvaltningen fick ytterligare 600 000 kr till projektet, 
Motion – Ljusdesigna Apladalen 200 000kr/ år 2013-2015. 
 
Åtgärder som gjordes i Apladalen var ny belysning vid 
lekparken, nya armaturer längs ån samt renovering av gamla 
armaturer i hembygdsparken.  
 
Ytterligare i projektet sattes det belysning längs GC-vägen 
mellan Apladalen och Osudden (östra sidan).  
 

 
 

Anvisade medel enligt följande: 
KS §503-2012                  300 000 kr 
Tilläggsbudget 2016    600 000 kr 
 
Kostnader på projektet 2013-2017                 915 774 kr 
                               
 
Underskott på projektet             15 774 kr 

 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att godkänna Slutredovisning - Belysning Apladalen 

0600/212005, samt  
att   överskottet 15 774 kr regleras i 2020 års bokslut. 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Slutredovisning - Belysning Apladalen 
0600/212005   
Ärendebeskrivning 

2012-04-25 fick Tekniska förvaltningen 300 000 kr att göra säkerhetshöjande 
åtgärder på belysningen i Apladalen. 
Tekniska förvaltningen fick ytterligare 600 000 kr till projektet, Motion – 
Ljusdesigna Apladalen 200 000kr/ år 2013-2015. 
 
Åtgärder som gjordes i Apladalen var ny belysning vid lekparken, nya 
armaturer längs ån samt renovering av gamla armaturer i hembygdsparken.  
 
Ytterligare i projektet sattes det belysning längs GC-vägen mellan Apladalen 
och Osudden (östra sidan).  
 

 
 

Anvisade medel enligt följande: 
KS §503-2012                                               300 000 kr 
Tilläggsbudget 2016 KF§78-2016    600 000 kr 
 
Kostnader på projektet 2013-2017                                             915 774 kr 
                               
 
Underskott på projektet                15 774 kr 
 
 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna Slutredovisning - Belysning Apladalen 0600/212005, samt  
 
att   överskottet 15 774 kr regleras i 2020 års bokslut. 
 
 
 

 

Markus Berggren Jesper du Rietz 
Gata/Park chef Förvaltningschef
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Slutredovisning – Belysning Apladalen 
0600/212005 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 332 Dnr: TU.2020.230 
 
Slutredovisning - Pålslund Bredaryd 
överföringsledning  projekt 304005 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att   godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av Pålslund-

Bredaryd, överföringsledning, projekt 304005 samt 
att   underskottet på 6 957 324 mkr regleras i 2020 års budget 
   
  
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har byggt ut överföringsledningar för vatten 
och spillvatten mellan ARV Pålslund och Bredaryd, ca 17 km.  
ARV=avloppsreningsverk, SPU=spillvattenpumpstation. 
 
Tillkommande åtgärder/funktioner utöver ortsförbindande 
överföringsledning: ny nödavloppsledning vid SPU Kärda (800m), ny 
nödavloppsledning vid SPU Forsheda (1000 m), ny vatten- och 
avloppsförbindelse mellan ARV Bredaryd och Bredaryds samhälle via  
Industrivägen (framtidssäkring genom slopning av befintlig 
spillvattenledning under betongplatta på industribyggnad på privat 
fastighet). Förberedande åtgärd för vattenledning till Lanna har 
utförts. Även markarbeten vid kring stationer och ARV har utförts.  
 
Planerings- och projekteringsarbete startade 2005. Markarbeten 
startade vid årsskiftet 2014-2015.  
Projektering har utförts egen regi för etapp 1 och halva etapp 2. 
Resterande med hjälp av konsult.  
 
Ledningsförläggning har vid konventionell förläggning utförts i egen 
regi. Schaktfri förläggning har utförts på entreprenad. 
Hammarborrning under allmänna vägar (4 st.) och styrd borrning 
under järnväg, vattendrag och vid gynnsamma markförhållanden, 
totalt ca 2300 m. Hammarborrning 1,0 Mkr, Styrd borrning 2,4 Mkr. 
Slutbesiktning genomfördes i augusti 2019. 
 
Investeringen har tillfört:  
- Förbättrad vattenkvalitet framförallt i Forsheda och Bredaryd som 

har höga nitrathalter 
- Förbättrad rening av spillvattnet 
- Mindre utsläpp i Storån 
- Lägre framtida drift- och underhållskostnader, då lokala vattenverk 

och reningsverk har tagits ur drift. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

Budget   
2005, TN§128        2 000 000 kr 
2013, KF§218       500 000 kr 
2014, KF§243      10 000 000 kr 
2015,  KF§234   20 000 000 kr 
2016, KF§261                    20 000 000 kr 
2017, Kf§266    10 000 000 kr 
2018, KF§247 (utökning av budget)      10 000 000 kr 
2019, KF §224   (utökning av budget)   10 000 000 kr 
Totalt  anvisade medel                         82 500 000 kr      

 
Kostnader                                               89 737 544 kr 
 
Intäkter             -280 220 kr 
 
Den slutliga kostnaden är  89 457 324 kr 
 
Underskott på projektet                           -6 957 324 kr 
 
Kostnadsökningen kan förklaras av utökning av projektet och att 
tillkommande funktioner har byggts in. Även oförutsedda kostnader 
ökade.  
Projektnummer 0408 tom 2018, sedan projektnummer 304005. 
Projektet har i ekonomiuppföljningen fr.o.m. 2016 delats in i etapper. 
  
Bedömning av kostnadsökning:  
Arkeologi gravfält i Kärda, ca 1 mkr. 
Låg framdrift vid oförutsedda, besvärliga markförhållandena Pålslund-
Kärda, ca 5 mkr.  
Nödavloppsledningar vid stationer, ca 5 mkr. 
Oförutsedda, tillkommande arbeten vid stationer, ca 2 mkr.  
Vatten- och avloppsförbindelse mellan ARV Bredaryd och Bredaryds 
samhälle via Industrivägen, ca 8 mkr. 
 
 Av ovan summa av kostnadsökning på 21 mkr utgör 7 mkr underskott i 
projektet.  
 
Specifikation av kostnadsökning redovisas i bilaga.  
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att   godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av Pålslund-

Bredaryd, överföringsledning, projekt 304005 samt 
att   underskottet på 6 957 324 mkr regleras i 2020 års budget 
 

 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.230
  

  

 1 (4) 

 

Slutredovisning: Pålslund-Bredaryd, 
överföringsledning, projekt 304005 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har byggt ut överföringsledningar för 
vatten och spillvatten mellan ARV Pålslund och Bredaryd,        
ca 17 km.  

ARV=avloppsreningsverk, SPU=spillvattenpumpstation. 

Tillkommande åtgärder/funktioner utöver ortsförbindande 
överföringsledning: ny nödavloppsledning vid SPU Kärda 
(800m), ny nödavloppsledning vid SPU Forsheda (1000m), ny 
vatten- och avloppsförbindelse mellan ARV Bredaryd och 
Bredaryds samhälle via Industrivägen (framtidssäkring genom 
slopning av befintlig spillvattenledning under betongplatta på 
industribyggnad på privat fastighet). Förberedande åtgärd för 
vattenledning till Lanna har utförts. Även markarbeten vid kring 
stationer och ARV har utförts.  

Planerings- och projekteringsarbete startade 2005. Markarbeten 
startade vid årsskiftet 2014-2015.  

Projektering har utförts egen regi för etapp 1 och halva etapp 2. 
Resterande med hjälp av konsult.  

Ledningsförläggning har vid konventionell förläggning utförts i 
egen regi. Schaktfri förläggning har utförts på entreprenad. 
Hammarborrning under allmänna vägar (4 st.) och styrd 
borrning under järnväg, vattendrag och vid gynnsamma 
markförhållanden, totalt ca 2300 m. Hammarborrning 1,0 Mkr, 
Styrd borrning 2,4 Mkr. 

Slutbesiktning genomfördes i augusti 2019. 

Investeringen har tillfört:  
- Förbättrad vattenkvalitet framförallt i Forsheda och 

Bredaryd som har höga nitrathalter 
- Förbättrad rening av spillvattnet 
- Mindre utsläpp i Storån 
- Lägre framtida drift- och underhållskostnader, då lokala 

vattenverk och reningsverk har tagits ur drift. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.230
  

  

 2 (4) 

Budget   

2005, TN§128                2 000 000 kr 
2013, KF§218                          500 000 kr 
2014, KF§243                        10 000 000 kr 
2015,  KF§234                     20 000 000 kr 
2016, KF§261                                      20 000 000 kr 
2017, Kf§266                      10 000 000 kr 
2018, KF§247 (utökning av budget)                        10 000 000 kr 
2019, KF §224 (utökning av budget)                       10 000 000 kr 
Totalt anvisade medel                     82 500 000 kr  

 
Kostnader                                                                 89 737 544 kr 
 
Intäkter                   -280 220 kr 

 
Den slutliga kostnaden är                   89 457 324 kr 
 
Underskott på projektet                -6 957 324 kr 

 
Kostnadsökningen kan förklaras av utökning av projektet och att 
tillkommande funktioner har byggts in. Även oförutsedda 
kostnader ökade.  

Projektnummer 0408 tom 2018, sedan projektnummer 304005. 
Projektet har i ekonomiuppföljningen fr.o.m. 2016 delats in i 
etapper:  

 
 
Bedömning av kostnadsökning:  
Arkeologi gravfält i Kärda, ca 1 mkr. 
Låg framdrift vid oförutsedda, besvärliga markförhållandena 
Pålslund-Kärda, ca 5 mkr.  

etapp namn längd (m) ca utförandetid
0408 utfall 
(mkr)

304005 utfall 
(mkr)

totalt 
(mkr)

1
Pålslund-Kärda ARV, + 
gemensamma kostn. 6000 2015-2016 (2020) 35,4 1,8 37,2

2
Kärda ARV-Forsheda 
ARV 6300 våren 2017-hösten 2017 20,8 2,1 22,9

3
Forsheda ARV-Bredaryd 
ARV 4200 hösten 2017-sommaren 2018 10,0 1,4 11,4

4
Bredaryd ARV-
Industrivägen Bredaryd 600 sommaren 2018-hösten 2019 6,5 7,5 14,0

8
Nödavlopp SPU 
Forsheda-Storån 1000 våren 2018 3,9 3,9

18100 76,6 12,8 89,4
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.230
  

  

 3 (4) 

Nödavloppsledningar vid stationer, ca 5 mkr. 
Oförutsedda, tillkommande arbeten vid stationer, ca 2 mkr.  
Vatten- och avloppsförbindelse mellan ARV Bredaryd och 
Bredaryds samhälle via Industrivägen, ca 8 mkr. 
 
Av ovan summa av kostnadsökning på 21 mkr utgör 7 mkr 
underskott i projektet.  

Detaljerad specifikation av kostnadsökning redovisas i bilaga.    

 

 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av 
Pålslund-Bredaryd, överföringsledning, projekt 304005 
samt 

att   underskottet på 6 957 324 mkr regleras i 2020 års budget 

 

Henrik Lönngren Antti Vähäkari 
Projektledare VA-chef 

 

  

 

 

 
Bilagor (6 st): Kartor, etapp 1, 2, 3, 4, 8 som visar 
ledningssträckning, etappindelning och förläggningsmetod. 
Specifikation av kostnadsökning. 
 

 Forts. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.230
  

  

 4 (4) 

Utredning 

Åtgärden omfattar 3 stycken ledningar på sträckan mellan ARV 
Bredaryd och släppbrunn vid ARV Pålslund. 2 stycken 
vattenledningar och 1 styck spillvattenledning med rörmaterial 
av polyeten.  

Dimension vattenledning: Pålslund-Kärda 200 mm, Kärda-
Forsheda: 200 mm, Forsheda-Bredaryd: 160 mm.  

Dimension spillvattenledning: Pålslund-Kärda 315 mm, Kärda-
Forsheda: 315 mm, Forsheda-Bredaryd: 200 mm.  
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Pålslund-Bredaryd, överföringsledning, projekt 304005 (äldre 0408) 

Specifikation av kostnadsökning 
Kostnadsökning för arkeologisk utredning vid gravfält i Kärda.  

Utredning utfördes av Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2014:48 

År 2014: 35 tkr 

År 2015: 620 tkr 

År 2016: 85 tkr  

Kostnadsökning p.g.a. besvärliga markförhållanden på etapp 1 Pålslund-Kärda ARV.  

Omfattande bergschaktningsarbeten. Förläggning av ledning i bank med lättfyllning och förläggning 
av ledning på s.k. rustbädd vid svag undergrund. Omfattande arbeten med länshållning.  

Bergsprängningsarbeten  

År 2015: 2 600 tkr 

År 2016: 500 tkr 

Rörtryckningsarbeten genom mossmark vid Bredemad 

År 2015: 230 tkr 

År 2016 840 tkr 

Byggvägar, bl.a. byggande av ca 700 m skogsväg runt mossmark vid Bredemad 

År 2014: 230 tkr 

År 2015: 970 tkr  

År 2016: 630 tkr 

Kostnadsökning p.g.a. att befintlig utloppsledning från reningsverk i Kärda inte kunde återanvändas 
till nödavloppsledning från ny pumpstation för avlopp.  

Längd ca 800 m á 1 500 kr/m 

År 2016: 1 200 tkr 

Kostnadsökning p.g.a. att befintlig utloppsledning från reningsverk i Forsheda inte kunde 
återanvändas till nödavloppsledning från ny pumpstation för avlopp.  

Längd ca 1000 m.  

År 2017: 230 tkr 

År 2018: 3 680 tkr 

Kostnadsökning p.g.a. tillkommande arbeten vid stationer i Kärda, Forsheda och Bredaryd. 

Anpassning av ledningsnät inom reningsverksfastighet.  

År 2019-2020: ca 1 500 tkr 
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Ombyggnad av dagvattenlösningar, körytor/planer samt justerings- och asfalteringsarbeten inom 
reningsverksfastighet: 

År 2020: 500 tkr 

Kostnadsökning och innehållsförändring Bredaryd.  

Rådighet till mark för förläggning av ledning mellan ARV Bredaryd och vattenverket i Bredaryd 
nåddes inte som planerat. Projektering/utformning för anslutning av vatten till Bredaryd fick ändras 
från planerat. Inkoppling av vatten för distribution till Bredaryd fick utföras via Industrivägen med 
passage under väg 153. När denna sträckning valdes, så beslutades att samtidigt förlägga 
spillvattenledning i samma sträckning för att kunna ersätta och slopa befintlig spillvattenledning 
belägen under befintlig, privat industribyggnad. Denna befintliga spillvattenledning samlade upp 
spillvatten från hela Bredaryd och bedömdes vid ett framtida driftstopp/fel kunna orsaka stora 
problem och kostnader jämfört med en ledning belägen i allmän platsmark. Spillvattenledning fick 
läggas på stort djup (6 m) för att klara självfall. Djup schakt med mycket berg i trång gatumiljö med 
närliggande, vibrationskänsliga anläggningar medförde väldigt låg framdrift. Åtgärden medförde en 
kostnadsökning som bedöms till ca 8 000 tkr, jämfört med ursprunglig sträckning och utformning. 
Den tillkommande nyttan jämfört med ursprunglig sträckning är framtidssäkring av spillvattenledning 
från Bredaryd tätort, förberedande av vattenledning till Lanna samt redundans i distribution av 
vatten.  

 

Karta med ursprunglig planerad sträckning, för vilken rådighet till mark ej nåddes. För denna lösning 
erfordrades inga arbeten med VA-ledningar i lokalt ledningsnät 
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Karta med slutlig sträckning 

 

Vatten: 

Med denna utformning sker distribution av vatten på två håll (redundans) från ny 
tryckstegringsstation på reningsverksfastigheten, dels norrut mot Industrivägen dels västerut mot 
Östergårdsvägen. Flödesriktning för vatten ändrades i och med detta i delar av lokalt ledningsnät.  

Ombyggnad av vattenledning ca 100 m västerut. Två vattenledningar dim 160 mm från 
tryckstegringsstation till Industrivägen, ca 460 m. 

Spillvatten:  

Spillvattenledning dim 400 med självfall från Industrivägen till ny pumpstation på reningsverks-
fastigheten, ca 530 m. Vändning av fall på ledningssystem på Industrivägen. Slopning av 
spillvattenledning under industribyggnad (Laserkraft) och ändring av förbindelsepunkt. Slopning av 
ledningar i Industrivägen. Ombyggnad av internt ledningsnät samt slopning av ledningar på 
reningsverksfastigheten.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 334 Dnr: TU.2020.207 
 
Slutredovisning - Omläggning konstgräsplan 
Ljusseveka 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna Slutredovisning, Omläggning konstgräsplan Ljusseveka 

2663, samt  
att  underskottet -2 737 kronor regleras i 2020 års bokslut. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har bytt konstgräset på Ljusseveka fotbollsplan. 
Projektet har inneburit att vi lagt ett nytt konstgräs med 
fyllningsmaterial.  
 
Inom ramen för projektet har följande åtgärder genomförts.  
 Byte av konstgräs och fyllning. 
 Ny planbelysning till Metall halogenljus.  
 Inköp av redskap för skötsel av konstgräsplanen  

Efter bytet återanvändes konstgräset för följande ändamål  
 
Det begagnade gräset har sedan använts till olika ändamål 

 för att förbättra gatumiljön på olika platser där vi haft svårt att 
etablera och sköta gräs. Det har skett vid Stationen i Värnamo 
samt runt parkeringen vid badhuset.  

 för att skapa åretruntgrön, tillgänglig yta runt Skateparken, 
Skatebordrampen vid simhallen samt utomhus läktarna mellan 
Simhallen och Apladalsskolan. Frisbeeutkast vid Forsheda 
högstadium samt Borgen arena.  

 För att skapa lek och rörelseytor Vid Trelleborgsskolan, 
Rörstorpsskolan, Mossleskolan och Enehagsskolan.  

 Underlag i brukshundsklubbens inomhushall.  
 

 
Tekniska förvaltningen har bytt konstgräset på Ljusseveka fotbollsplan. 
Projektet har inneburit att vi lagt ett nytt konstgräs med 
fyllningsmaterial.  
 
Inom ramen för projektet har följande åtgärder genomförts.  
 Byte av konstgräs och fyllning.  
 Ny planbelysning 
 Nya redskap för skötsel 

     
 
 
  

     Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

Projektet var budgeterat till 3 500 000 kronor. 
 

Anvisade medel enligt följande:  
 Investeringsbudget 2014                3 500 000 kr 
 KF§171 150615  500 kkr flyttas till projekt1203    -500 000 kr 

Konstgräsplan Gröndalsskolan 
 
Vid ombudgetering 2015 för 2014 reglerades utfall 
projekt 2623 Konstgräs Finnvedsvallen på 21 kkr 
 
Kostnader på projektet 2014 - 2017  3 002 737 kr 
 
Underskott i projektet       -2 737 kr 
 

 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna Slutredovisning, Omläggning konstgräsplan 

Ljusseveka 2663, samt att underskottet, -2737 kr regleras i 
2020 års bokslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.207
  

  

 1 (2) 

 

Slutredovisning, Omläggning konstgräsplan 
Ljusseveka 2663.  
Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har bytt konstgräset på Ljusseveka 
fotbollsplan. 
Projektet har inneburit att vi lagt ett nytt konstgräs med 
fyllningsmaterial.  
 
Inom ramen för projektet har följande åtgärder genomförts.  
 Byte av konstgräs och fyllning. 
 Ny planbelysning till Metall halogenljus.  
 Inköp av redskap för skötsel av konstgräsplanen  

Efter bytet återanvändes konstgräset för följande ändamål  
 
Det begagnade gräset har sedan använts till olika ändamål 

 för att förbättra gatumiljön på olika platser där vi haft 
svårt att etablera och sköta gräs. Det har skett vid 
Stationen i Värnamo samt runt parkeringen vid badhuset.  

 för att skapa åretruntgrön, tillgänglig yta runt 
Skateparken, Skatebordrampen vid simhallen samt 
utomhus läktarna mellan Simhallen och Apladalsskolan. 
Frisbeeutkast vid Forsheda högstadium samt Borgen 
arena.  

 För att skapa lek och rörelseytor Vid Trelleborgsskolan, 
Rörstorpsskolan, Mossleskolan och Enehagsskolan.  

 Underlag i brukshundsklubbens inomhushall.  
 
Tekniska förvaltningen har bytt konstgräset på Ljusseveka 
fotbollsplan. 
Projektet har inneburit att vi lagt ett nytt konstgräs med 
fyllningsmaterial.  
 
Inom ramen för projektet har följande åtgärder genomförts.  
 Byte av konstgräs och fyllning.  
 Ny planbelysning 
 Nya redskap för skötsel 

 
 
 
     Forts. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.207
  

  

 2 (2) 

Projektet var budgeterat till 3 500 000 kronor. 
 

Anvisade medel enligt följande:  
 Investeringsbudget 2014                3 500 000 kr 
 KF§171 150615  500 kkr flyttas till projekt1203    -500 000 kr 

Konstgräsplan Gröndalsskolan 
 
Vid ombudgetering 2015 för 2014 reglerades utfall 
projekt 2623 Konstgräs Finnvedsvallen på 21 kkr 
 
Kostnader på projektet 2014 - 2017  3 002 737 kr 
 
Underskott i projektet       -2 737 kr 
 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att godkänna Slutredovisning, Omläggning konstgräsplan 
Ljusseveka 2663. , samt att underskottet, -2737 kr regleras i 
2020 års bokslut. 

 

 

Johan Arvidsson  Joakim Norgren 
Fritidschef Projektledare 
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2021-01-04                                      Tekniska kontoret   1                

Objekt  Revidering  Byte av gräs 
Fritidsanläggningar 

 

Projektblad nr 12-4232-003A Version  
Upprättad den 2013-02-21 TN prioritet  
Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av  

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning 
 

Gräset på Ljuseveka konstgräsplan har funnits sedan planen anlades (2005). Då beläggningen 

varit hög och därmed slitaget betydande behöver gräset bytas ut för att standarden ska 

bibehållas. Förvaltningen beräknar att detta bör ske 2014. 

Arbetet inkluderar omläggning av gamla mattan till en sjumannaplan samt gräsbeklädnad i en 

bilrondell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal      

    

    

    

Driftskostnadsökning    

Kapitalkostnadsökning 
avskrivningstid 10 år)  

350 
kkr/år   

 

 

Bedömning av kostnader     

Investeringsbudget 2014        
3500 kkr   
Total investeringskostnad.    
3500kkr   

   

   

Uppdragsgivare/brukare:  
Avtal:  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 298 Dnr: TU.2020.248 
 
Anvisning av medel för nybyggnad av förskola 
"Ekenhaga" Fräkenvägen i Värnamo, projekt 
234012 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att    anvisa 5 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
         för nybyggnad av förskolan ”Ny förskola 
         Ekenhaga i Värnamo, projekt 234012    
 

 
 

Ärendebeskrivning 
En ny förskola är inplanerad i anslutning till Borgen-området 
och bostadsbebyggelsen vid Fräkenvägen i Värnamo. En ny 
detaljplan har tagits fram för några villatomter samt en ny 
förskola. Mark- och terrasseringsarbeten samordnades och idag 
har vi en byggklar tomt.  
 
Förskolan utformas för 6st avdelningar och bygger vidare på det 
koncept som använts i senaste förskolebyggnationer. Detta är 
även samma koncept som kommer användas vid Jannelunds 
förskola i Bredaryd och förskolan vid Magnusgatan (Vråen) i 
Värnamo. Exteriört skiljer dom sig en del åt från tidigare 
byggnationer och viss anpassning måste också göras med 
hänsyn till respektive fastighets förutsättningar, gränser osv. 
 
Projektering och upphandling och eventuellt även byggnation 
kommer att samordnas med förskolan på Magnusgatan (Vråen) i 
Värnamo. 
”Ekenhaga” är endast arbetsnamnet för den nya förskolan. 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att              anvisa 5 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
                   för nybyggnad av förskolan ”Ny förskola 
                   Ekenhaga i Värnamo, projekt 234012    
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-02   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.248
  

  

 1 (1) 

 

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

Ärendebeskrivning 

Ref till projektblad KF 058 

En ny förskola är inplanerad i anslutning till Borgen-området 
och bostadsbebyggelsen vid Fräkenvägen i Värnamo. En ny 
detaljplan har tagits fram för några villatomter samt en ny 
förskola. Mark- och terrasseringsarbeten samordnades och idag 
har vi en byggklar tomt. Förskolan utformas för 6st avdelningar 
och bygger vidare på det koncept som använts i senaste 
förskolebyggnationer. Detta är även samma koncept som 
kommer användas vid Jannelunds förskola i Bredaryd och 
förskolan vid Magnusgatan (Vråen) i Värnamo. Exteriört skiljer 
dom sig en del åt från tidigare byggnationer och viss anpassning 
måste också göras med hänsyn till respektive fastighets 
förutsättningar, gränser osv. 

Projektering och upphandling och eventuellt även byggnation 
kommer att samordnas med förskolan på Magnusgatan (Vråen) i 
Värnamo. 

”Ekenhaga” är endast arbetsnamnet för den nya förskolan. 

 Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att              anvisa 5 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
                   för nybyggnad av förskolan ”Ny förskola 
                   Ekenhaga i Värnamo, projekt 234012    

 

Marie Netz Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 299 Dnr: TU.2020.249 
 
Anvisning av medel för nybyggnad av förskola 
Vänamo öster Magnusgatan i Värnamo projekt 
234009 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att    anvisa 5 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
         för nybyggnad av förskola ”Värnamo 
         Öster/Magnusgatan” projekt 234009   
    
  

 
Ärendebeskrivning 
En ny förskola är inplanerad på Magnusgatan i Värnamo i stadsdelen 
Vråen. En ny detaljplan har tagits fram för en ny förskola i området. 
Inga förberedande arbeten är gjorda förutom en geoteknisk 
undersökning, vilken krävdes inför detaljplane-arbetet. Förskolan 
utformas för 6st avdelningar och bygger vidare på det koncept som 
använts i senaste förskolebyggnationer. Detta är även samma koncept 
som kommer användas vid Jannelunds förskola i Bredaryd och 
förskolan vid ”Ekenhaga/Fräkenvägen” i Värnamo. Exteriört skiljer 
dom sig en del åt från tidigare byggnationer och viss anpassning måste 
också göras med hänsyn till respektive fastighets förutsättningar, 
gränser osv. 
Projektering och upphandling och eventuellt även byggnation kommer 
att samordnas med förskolan vid ”Ekenhaga/Fräkenvägen” i Värnamo. 
”Värnamo öster/Magnusgatan” är arbetsnamnet för den nya förskolan. 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att              anvisa 5 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
                   för nybyggnad av förskola ”Värnamo 
                   Öster/Magnusgatan” projekt 234009   
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-02   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.249
  

  

 1 (1) 

 

Anvisning av medel för nybyggnad av förskola 
"Värnamo Öster/Magnusgatan" i Värnamo, projekt 
234009  
Ärendebeskrivning 

Ref till projektblad KF 075 

En ny förskola är inplanerad på Magnusgatan i Värnamo i 
stadsdelen Vråen. En ny detaljplan har tagits fram för en ny 
förskola i området. Inga förberedande arbeten är gjorda förutom 
en geoteknisk undersökning, vilken krävdes inför detaljplane-
arbetet. Förskolan utformas för 6st avdelningar och bygger 
vidare på det koncept som använts i senaste 
förskolebyggnationer. Detta är även samma koncept som 
kommer användas vid Jannelunds förskola i Bredaryd och 
förskolan vid ”Ekenhaga/Fräkenvägen” i Värnamo. Exteriört 
skiljer dom sig en del åt från tidigare byggnationer och viss 
anpassning måste också göras med hänsyn till respektive 
fastighets förutsättningar, gränser osv. 

Projektering och upphandling och eventuellt även byggnation 
kommer att samordnas med förskolan vid 
”Ekenhaga/Fräkenvägen” i Värnamo. 

”Värnamo öster/Magnusgatan” är arbetsnamnet för den nya 
förskolan. 

 Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att              anvisa 5 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
                   för nybyggnad av förskola ”Värnamo 
                   Öster/Magnusgatan” projekt 234009   

 

Marie Netz Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 308 Dnr: TU.2020.245 
 
Anvisning av medel för projekt VA Hamra 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att     anvisa en miljon kronor ur 2020 års investeringsbudget för 

projektering och planering av spillvatten i Hamra, projekt 
301016.                  

    
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Hamra är ett 
verksamhetsområde för spillvatten, vilket innebär att Värnamo 
kommun ska försörja Hamra med spillvattenrening.  
 
Ledningar och ett mindre reningsverk ska byggas.  
För att göra detaljprojektering av området, behövs dessa medel.  
 
Vi begär härmed att en miljon kronor ur 2020 års 
investeringsbudget anvisas till projektet för projektering och 
planering av spillvatten i Hamra.  
 
Byggnationen bör påbörjas 2021, 2022.   
 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att     anvisa 1 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget för 

projektering och planering av spillvatten i Hamra, projekt 
301016.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-27   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.245
  

  

 1 (1) 

 

 

Anvisning av medel för projekt VA Hamra 

 

Ärendebeskrivning 

Ref till projektblad  KF130 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Hamra är ett 
verksamhetsområde för spillvatten, vilket innebär att Värnamo 
kommun ska försörja Hamra med spillvattenrening.  

Ledningar och ett mindre reningsverk ska byggas.  

För att göra detaljprojektering av området, behövs dessa medel.  

Vi begär härmed att 1 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
anvisas till projektet för projektering och planering av 
spillvatten i Hamra.  

Byggnationen bör påbörjas 2021, 2022.   

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att              anvisa 1 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
för projektering och planering av spillvatten i 
Hamra, projekt 301016.                  

 

Marie Netz Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 309 Dnr: TU.2020.244 
 
Anvisning av medel för projekt, Ny pumpstation i 
Kärda. 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att       anvisa två miljoner kronor ur 2020 års investeringsbudget 
            för byggnation av pumpstation vid Lillsjön i Kärda, 
            projekt 302004.                  
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Kärda pumpstation, vid Lillsjön är i behov av förnyelse. 
Pumpstationen är belägen vid Lillsjöns strand. Pumpstationen 
har ingen överbyggnad, utan all utrustning finns under mark. 
Denna typen av pumpstation är otidsenlig och medför en dålig 
arbetsmiljö för vår personal. Pumpstationen är i dåligt skick och 
behöver förnyas.  
 
Denna pumpstation är upphandlad sedan tidigare i samband med 
pumpstationerna som anlagts utmed överföringsledningen 
mellan Pålslund och Bredaryd.    
 
Vi begär härmed 2 000 000 kr ur 2020 år investeringsbudget 
anvisas till projektet för byggnation av pumpstationen. 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att              anvisa 2 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
                   för byggnation av pumpstation vid Lillsjön i Kärda, 
                   projekt 302004.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-27   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.244
  

  

 1 (1) 

 

Anvisning av medel för projekt, Ny pumpstation i 
Kärda. 
 

Ärendebeskrivning 

Ref till projektblad  KF134 

Kärda pumpstation, vid Lillsjön är i behov av förnyelse. 
Pumpstationen är belägen vid Lillsjöns strand. Pumpstationen 
har ingen överbyggnad, utan all utrustning finns under mark. 
Denna typen av pumpstation är otidsenlig och medför en dålig 
arbetsmiljö för vår personal. Pumpstationen är i dåligt skick och 
behöver förnyas. Denna pumpstation är upphandlad sedan 
tidigare i samband med pumpstationerna som anlagts utmed 
överföringsledningen mellan Pålslund och Bredaryd.    

Vi begär härmed 2 000 000 kr ur 2020 år investeringsbudget 
anvisas till projektet för byggnation av pumpstationen. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att              anvisa 2 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
                   för byggnation av pumpstation vid Lillsjön i Kärda, 
                   projekt 302004.                  

 

Marie Netz Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 310 Dnr: TU.2020.246 
 
Anvisning av medel för projekt VA Herrestad 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att     anvisa en miljon kronor ur 2020 års investeringsbudget 

för projektering och planering av vatten och spillvatten i 
Herrestad, projekt 304065.                  

    
  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Herrestad är ett 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, vilket innebär att 
Värnamo kommun ska försörja Herrestad med vatten och 
spillvattenrening.  
 
Ledningar ska byggas från korsningen RV 27 i Kärda till 
Herrestad. Områdesledningar i Herrestad med pumpstation och 
tryckstegrare ska också anläggas.   
För att göra detaljprojektering av området, behövs dessa medel.  
 
Vi begär härmed att en miljon kronor ur 2020 års 
investeringsbudget anvisas till projektet för projektering och 
planering av vatten och spillvatten i Herrestad.   
Byggnationen bör påbörjas 2021, 2022. 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att              anvisa 1 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 

för projektering och planering av vatten och  
spillvatten i Herrestad, projekt 304065.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-27   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.246
  

  

 1 (1) 

 

 

Anvisning av medel för projekt VA Herrestad 

 

Ärendebeskrivning 

Ref till projektblad  KF131 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Herrestad är ett 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, vilket innebär att 
Värnamo kommun ska försörja Herrestad med vatten och 
spillvattenrening.  

Ledningar ska byggas från korsningen RV 27 i Kärda till 
Herrestad. Områdesledningar i Herrestad med pumpstation och 
tryckstegrare ska också anläggas.   

För att göra detaljprojektering av området, behövs dessa medel.  

Vi begär härmed att 1 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
anvisas till projektet för projektering och planering av vatten och 
spillvatten i Herrestad.   

Byggnationen bör påbörjas 2021, 2022. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att              anvisa 1 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
för projektering och planering av vatten och  
spillvatten i Herrestad, projekt 304065.                  

 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
VA-Chef Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-12-08  

Justerare 

§ 311 Dnr: TU.2020.250 
 
Anvisning av medel för projekt Reservtäkt 
Hindsen. 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att     anvisa 200 000 kronor ur 2020 års investeringsbudget 
          för att täcka tidigare kostnader i projektet 301004.            
    
  
 

 
Ärendebeskrivning 
Projektet gäller projektering av pumpstation och ledningar vid 
Hindsen Reservvattentäkt. Kostnaderna har uppstått, och vi vill 
täcka dessa kostnader med medel från projektet.    
 
Vi begär härmed 200 000 kr ur 2020 år investeringsbudget 
anvisas till projektet för projektering samt anläggande av VA-
ledningar. 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att              anvisa 200 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
                   för att täcka tidigare kostnader i projektet 301004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-01   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.250
  

  

 1 (1) 

 

Anvisning av medel för projekt Reservtäkt 
Hindsen. 
 

Ärendebeskrivning 

Ref till projektblad  KF100 

Projektet gäller projektering av pumpstation och ledningar vid 
Hindsen Reservvattentäkt. Kostnaderna har uppstått, och vi vill 
täcka dessa kostnader med medel från projektet.    

Vi begär härmed 200 000 kr ur 2020 år investeringsbudget 
anvisas till projektet för projektering samt anläggande av VA-
ledningar. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att              anvisa 200 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
                   för att täcka tidigare kostnader i projektet 301004.            

 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
VA-Chef Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-21   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.650
  

  

 1 (2) 

Rätt att teckna kommunövergripande avtal för 
Värnamo kommun (Firmatecknare) 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02, § 379, följande 

 

Med anledning av titel- och personalförändringar och för att 
likna de flesta företags upplägg för firmateckning föreslås att ett 
nytt beslut fattas av kommunstyrelsen där firman tecknas av två 
personer i förening samt att förtydligande sker om vilka som har 
rätt att teckna firma i löpande förvaltningsåtgärder. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att upphäva kommunstyrelsen beslut 2018-10-02, § 379, 

att som firmatecknare (rätt att teckna avtal) för Värnamo 
kommun, där särskilt beslut om detta inte fattats i aktuellt 
ärende, utse kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören, 

att som ersättare för kommunstyrelsens ordförande vid förfall 
för denne utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 

att som ersättare för kommundirektören vid förfall för denne 
utse biträdande kommundirektören, samt 

 

 

160



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-21   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.650
  

  

 2 (2) 

att utse kommundirektören och förvaltningscheferna att var för 
sig inom eget verksamhetsområde, inom befintlig budget och 
tilldelat uppdrag äger rätt att i löpande förvaltningsåtgärder vara 
firmatecknare. 

Kjell Fransson Ulf Svensson 
Biträdande kommundirektör  Kommundirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-22   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.680
  

  

 1 (2) 

Kommunstyrelsens delegationsordning, 
revidering 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-16, § 159, följande 

 

Med anledning av bland annat ändrade befattningar och 
nyrekrytering av personal har en översyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning gjorts. 

Tillägg har även gjorts för ärenden avseende tillsyn enligt 
miljöbalken avseende räddningstjänstens verksamhet för att 
undvika att jävsförhållande uppstår vid granskning av den 
verksamheten (5.4).  
Vidare har tillförts en ny delegation avseende förvärv eller 
överlåtelse av byggnad på ofri grund upp till 2 Mkr. Sådan 
delegation har tidigare inte funnits. 

Som verkställighetsbeslut föreslås nu beslut om anställning av 
vikarie/allmän visstidsanställning upp till 6 månader. Tidigare 
var detta upp till 3 månader. 

Samtliga förändringar framgår av bifogat dokument där förslag 
till borttag av text markerats med röd bakgrund och 
genomstruken text och föreslag till ny text markerats med gul 
bakgrund. 

Även ett nytt renskrivet dokument bifogas denna 
tjänsteskrivelse. 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.680
  

  

 2 (2) 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att upphäva kommunstyrelsens beslut 2019-04-16, § 159, samt 

att anta förslag till revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning avseende kommunledningsförvaltningen och 
personalutskottet. 

 

 

Kjell Fransson Ulf Svensson 
Biträdande kommundirektör Kommundirektör
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2021-  
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
kommunledningsförvaltningen och personalutskottet 
 
Gemensamma regler 
 
Styrelsen får uppdra åt ett presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden.  
 
Styrelsen får även uppdra åt en anställd att besluta enligt Kommunallagen 7 kap. 5-8 §§ (SFS 
2017:725) 
 
Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i styrelsens ställe. Detta förutsätter 
ett förtroendeförhållande mellan styrelsen och delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig att det 
beslut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den allmänna inriktning som styrelsen 
kan ha givit uttryck för. 
 
Styrelsen kan när som helst återkalla delegationen även i ett särskilt ärende. Styrelsen har rätt  
att ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i detta ärende – detta förutsätter dock att dele- 
gaten inte utövat sin delegationsrätt i ärendet. 
 
Det kan också förekomma att ett ärende oförmodat fått principiell vikt och det därför är påkallat att 
styrelsen själv beslutar i ärendet. Styrelsen har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation. 
 
Undantag 
 
I enlighet med 6 kap 38 § kommunallagen får delegerad beslutanderätt inte utövas i  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Vidaredelegation 
 
I samband med antagandet av denna delegationsordning medges möjlighet till vidaredelegation. 
Rätten till vidaredelegation avser kommundirektör/förvaltningschef som får vidaredelegera till 
anställda enligt 7 kap 6 § kommunallagen. 
 
Enligt 7 kap 8 § kommunallagen skall beslut som fattas med stöd av vidaredelegation anmälas  
till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till kommunstyrelsen. 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska fortlöpande anmälas till kommunstyrelsen.  
Detta sker genom att delegationsbeslut anges på föredragningslistan – tas upp i protokollet –  
samt att delegationsbeslutet finns tillgängligt på berörd förvaltning. 
 
Brådskande ärenden 
 
I enlighet med vad som framgår av delegationsordningen delegerar kommunstyrelsen till 
ordföranden att besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens 
avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas sparsamt. Sådana beslut ska 
anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde och innehålla uppgift om varför ärendet var 
brådskande. 
 
MBL – förhandling eller samråd 
 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen  
är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med de fackliga organisationerna följs innan beslut  
fattas. 
 
---- 
 
 
Med basbelopp avses för året gällande prisbasbelopp (pbb) 
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ALLMÄNNA ÄRENDEN 
 
Ärendegrupp    Delegat   
 
 
1.1   Ärenden som är så brådskande    ordförande 
att nämndens beslut inte kan                                ersättare: 1:e vice ordförande 
avvaktas 
 
1.2    Befullmäktigande av ombud   ordföranden  
att föra nämndens talan inför domstol,       ersättare: 1:e vice ordförande 
myndigheter samt förrättningar  
av olika slag 
 
1.3   Befullmäktigande av ombud i övrigt  kommundirektör 
där ej särskilda direktiv meddelas av kommun-  ersättare: bitr. kommundirektör 
fullmäktige – efter samråd med ordföranden 
 
Anmälan av beslut fattade med stöd av denna delegation 
bör anmälas före mötet/sammanträdets genomförande. 
 
1.4    Rätt att vid förfall för tjänstemanna-  kommundirektör 
delegater själv utöva den delegerade   ersättare: bitr. kommundirektör 
beslutanderätten eller vidaredelegera 
denna till annan anställd i kommunen 
 
1.5    Rätt att tillfälligt delegera egen    kommundirektör  
beslutanderätt 
 
1.6    Beslut om att vägra utlämnande av                                             kommunjurist 
allmänna handlingar samt fullgörande   ersättare: kommundirektör 
de uppgifter som ankommer på  
kommunstyrelsen som myndighet 
enl. Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- 
och sekretesslagen 
 
1.7 Rätt att teckna avtal avseende egen avdelning 
i löpande förvaltningsärenden inom befintlig budget  
och tilldelat uppdrag    avdelningschef 
(avser ej avtal med leverantör där delegation lämnas  ersättare: kommundirektör 
av upphandlingsnämnden)     
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2. PERSONALÄRENDEN 
   
Ärendegrupp    Delegat 
 
2.1 Anta centralt tecknade överenskommelser och  HR-chef 
kollektivavtal enligt rek av SKR   ersättare: förhandlingschef 
 
2.1.1 Förhandlingar och    förhandlingschef 
träffande av lokala kollektivavtal   ersättare: HR-chef 
 
2.2 Behörighet att företräda    förhandlingschef 
kommunen i tvister avseende    ersättare: HR-chef 
arbetsrätt och kollektivavtal 
 
2.3 Beslut om stridsåtgärder under   personalutskott 
pågående arbetsmarknadskonflikt 
 
2.4 Beslut om övergripande    kommundirektör 
organisation och arbetsfördelning  
av verksamhet under kommunstyrelsen  
    
2.5 Beslut om anställning, löne- och     
anställningsvillkor  
 

 för förvaltningschefer efter samråd med   kommundirektör 
personalutskottet 

 för avdelningschefer/bitr.kommundirektör   kommundirektör 
inom kommunledningsförvaltningen  
efter samråd med HR-chefen 

  
2.6 Beslut om anställning, löne- och    chef med personalansvar 
anställningsvillkor för underställd  
personal  
 
2.7 Beslut om disciplinpåföljd i form av skriftlig avdelningschef 
varning – AB § 11 efter samråd med HR-enheten  ersättare: kommundirektör 
       
2.8 Avstängning enligt AB § 10 mom. 2 efter samråd  kommundirektör 
med HR-enheten    ersättare: bitr. kommundirektör 
      
2.9 Beslut om uppsägning     kommundirektör 
från arbetsgivarens sida    ersättare: biträdande 
efter samråd med förhandlingschef/   kommundirektör 
HR-chef 
 
2.10 Beslut om avsked efter samråd   kommundirektör 
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med förhandlingschef/HR-chef   ersättare: biträdande 
     kommundirektör 
  
2.11 Beslut om särskild avtalspension   personalutskottet 
samt övriga pensionsförmåner 
 
                 
 
3. EKONOMIÄRENDEN 
 
Ärendegrupp    Delegat  
 
3.1 Beslut om attestanter inom    kommundirektör 
förvaltningens verksamhets-  
område 
 
3.2  Placering av kommunens eller av  
kommunen förvaltade donationers likvida   ekonomichef 
medel  
    
3.3 Utseende av långivare och villkor för lån   ekonomichef 
Sedan kommunstyrelsen beslutat om låne- 
belopp och verkställighet av upplåning 
 
3.4 Godkännande av erbjudande om   ekonomichef 
konvertering av befintliga lån 

 
3.5  Anstånd med inbetalning av fordringar  redovisningschef 
mellan 1 - 5 pbb per gäldenär och tillfälle   
för en tid av 1 - 3 år – för belopp därutöver beslutar 
kommunstyrelsen. 
 
3.6 Avskrivning av kundfordringar upp till  redovisningschef 
0,5 pbb (makulering/kreditfaktura p g a     
felfakturering)      
 
3.7 Bokföringsmässig avskrivning av kund-                                       redovisningschef 
fordringar upp till max 1 pbb per gäldenär och                                    
tillfälle – för belopp därutöver beslutar 
kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget 
som medelsförvaltare. 
 
3.8 Fullständig avskrivning av kundfordringar            redovisningschef 
efter konkurs och dödsfall ersättare ekonomichef 
 
3.9  Godkännande av att anslag   ekonomichef 
disponeras även efter budgetårets slut                                                ersättare: kommundirektör  
i avvaktan på beslut om ombudgetering   
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3.10 Överenskommelse om reglering av   kommunjurist 
skador under förutsättning att det är                                            ersättare: kommundirektör 
uppenbart att kommunen är skadestånds- 
skyldig och ersättningen inte överstiger  
2 pbb 
 
3.11 Beslut om bidrag till evenemang                                              
upp till 50 000 kronor ur medel avsatta                                            enhetschef destinationsenheten 
till mindre evenemang                                           ersättare: utvecklingschef                                       
 
 
4. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 
 
Ärendegrupp  Delegat 
 
4.1 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (Art. 28)                               förvaltningschef 
 
4.2 Beslut att ta ut avgift för utlämnande                                             förvaltningschef 
av information på begäran (Art 12.5) 
 
4.3 Beslut vägra informationsutlämning (Art 12.5)                            förvaltningschef 
 
4.4 Beslut om radering eller rättelse (Art. 16-17)                               förvaltningens 
  personuppgiftssamordnare 
                                             
4.5 Beslut om rätt till begränsning av                                                 förvaltningens  
behandling (Art.18)                                                                             personuppgiftssamordnare 
                                                                                                                
4.6 Beslut om underrättelse till tredje man                                         förvaltningens 
om rättelse, radering eller begränsning (Art. 19)                                personuppgiftssamordnare 
                                                                                                               
4.7 Beslut om rätt till dataportabilitet (Art. 20)                                  förvaltningschef i samråd med 
                                                                                                            informationssäkerhetssamordnare 
 
4.8 Beslut att ej längre behandla vissa personuppgifter                      förvaltningschef 
efter enskilds invändningar (Art. 21)                                            kommunjurist 
 
4.9 Anmäla personuppgiftsincident till                                             förvaltningens 
tillsynsmyndighet (Art. 33-34)                                                            personuppgiftssamordnare 
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5. NÄMNDSSPECIFIKA ÄRENDEN 
 
Ärendegrupp    Delegat 
 
5.1 Vid extraordinära händelser i   ordförande   
fredstid fatta beslut och vidtaga    ersättare: 1:e och 2:e vice  
åtgärder i enlighet med krislednings-   ordförande 
nämndens reglemente då nämndens  
beslut inte kan avvaktas 
 
5.2 Yttranden i ärenden angående folk-   kommunjurist 
bokföring och Lag om allmän kamera-    
övervakning 
 
5.3 Tillstånd att använda kommunens   kommunjurist 
vapen 
 
5.4 Tillsyn enligt miljöbalken avseende räddningstjänstens miljöchef 
verksamhet (ärende 5.4.1-5.4.12)   ersättare: handläggare miljö- 
  och hälsoskyddsärende 
  
5.4.1 Besluta att meddela föreläggande och förbud. 
 
5.4.2 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet  
som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller  
påverka miljön ska lämna kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 
 
5.4.3 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar  
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
 
5.4.4 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet, vidtar åtgärd  
eller som upplåter byggnad för bostäder eller annat ändamål att utföra  
sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som  
behövs för tillsynen.  
 
5.4.5 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess  
verkningar i stället ska utföras av någon annan och utse någon att göra  
sådan undersökning. 
 
5.4.6 Besluta att beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas. 
 
5.4.7 Besluta att förelägga om försiktighetsmått eller besluta om  
förbud när ett anmälningsärende färdigberetts. 
 
5.4.8 Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och vatten- 
förorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor  
enligt NFS 2017:5 
 
5.4.9 Besluta i tillsynsärenden enligt 46 § i Förordningen 
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 (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
 
5.4.10 Besluta i tillsynsärende angående kemiska produkter  
och biotekniska organismer i övrigt. 
 
5.4.11 Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för  
prövning och tillsyn enligt MB.  
 
5.4.12 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger  

5 000 kronor. 
 
 

6. MARK- OCH EXPLOATERING    
 
Allmänna ärenden    Delegat 
 
6.1   Besluta om avslag med hänsyn till   Exploateringschef/ingenjör 
till undermåliga handlingar 
 
6.2   Besluta om att lämna klagomål utan åtgärd  Exploateringschef 
 
6.3   Besluta om jäv under pågående handläggning  Exploateringschef 
 
6.4   Rättstidsprövning av överklagande   Exploateringschef 
 
6.5   Avisa för sent inkommen överklagande  Exploateringschef 
 
6.6   Ändring eller rättelse av yttrande/beslut  Exploateringschef 
 
6.7   Yttrande utan principiell betydelse till andra  Exploateringschef 
myndigheter avseende PBL m.m. 
 
 
Anläggningslagen, fastighetsbildningslagen,  
ledningsrättslagen och lag om lägenhetsregister   Delegat 
 
6.8   Rätt att påkalla lantmäteriförrättning  Exploateringschef/ingenjör 
 
6.9  Medgivande till inrättande av gemensamhetsanläggning Exploateringschef/ingenjör 
 
6.10  Godkännande av beslut eller åtgärd  Exploateringschef/ingenjör 
 
6.11  Påkalla fastighetsreglering    Exploateringschef/ingenjör 
 
6.12  Ansöka om fastighetsbestämning   Exploateringschef/ingenjör 
 
6.13  Godkännande av förrättningar, förrättningsbeslut, Exploateringschef/ingenjör 
eller gränsutmärkning 
 
6.14   Medgivande till upplåtelse   Exploateringschef 
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6.15   Godkännande av beslut eller åtgärd  Exploateringschef 
 
 
Mark- och exploateringsfrågor   Delegat 
 
6.17   Rätt att ansöka om lantmäteriförrättning  Exploateringschef/ingenjör 
 
6.18   Förvärv och överlåtelse av fast egendom  Exploateringschef 
under förutsättning att 

- värdet av förvärvad eller avhänd fastighet inte  
överstiger 2 Mkr 

- sammanlagt värde av övriga ersättningar och 
kommunala åtaganden inte överstiger 2 Mkr 
exkl. lagfarts- och förrättningskostnader 
 

6.19    Förvärv av och överlåtelse av byggnad på ofri grund              Exploateringschef 
           under förutsättning av att 

- värdet av förvärvad eller avhänd byggnad inte  
överstiger 2 Mkr 

- sammanlagt värde av övriga ersättningar och 
kommunala åtaganden inte överstiger 2 Mkr 

 
6.20   Framställning till eller yttrande över remiss från  Exploateringschef/ingenjör 
fastighetsbildningsmyndighet avseende kommunal mark 
 
6.21   Vid köp eller försäljning av fast egendom träffa avtal Exploateringschef/ingenjör 
ang. nyttjanderätt för en om högst 10 år 
 
6.22  Vid köp eller försäljning träffa avtal om servitut         Exploateringschef/ingenjör 
servitut, ledningsrätt, eller annan liknande rättighet  
om värdet uppgår till högst 500 000 kronor 
 
6.23   Träffa avtal för kommunen genom servitut eller  Exploateringschef/ingenjör 
om värdet uppgår till högst 500 000 kronor 
 
6.24   Upprättande och tecknande av avtal om nyttjanderätt Exploateringschef/ingenjör 
för kommunen för en tid av högst 10 år 
 
6.25  Upplåta servitut, ledningsrätt eller annan   Exploateringschef/ingenjör 
liknande rättighet i kommunens fasta egendom om  
värdet uppgår till högst 500 000 kronor 
 
6.26   Upplåta nyttjanderätt i fast egendom   Exploateringschef/ingenjör 
om högst 10 år 

- dock ej tillfällig upplåtelse, offentlig plats eller plats  
för torghandel 
 

6.27   Utsträckning, nedsättning, dödning,   Exploateringschef/ingenjör 
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sammanföring och relaxation av inteckningar, samt  
utbyte av pantbrev och därmed jämförliga åtgärder 
 
6.28   Tilldelning enligt ordinarie turordning   Exploateringschef/ingenjör,  
till enskild mark för småhus samt förlängning av                               handläggare 
projekteringstid – max 4 månader 
 
6.29   Försäljning av tomt enligt beslutad tilldelning  Exploateringschef/ingenjör 
 
6.30  Överföring till tekniska utskottet av medel för  Exploateringschef 
exploatering av industri- och bostadsområden 
 
6.31 Ansökan om upprättande av ny detaljplan  Exploateringschef 
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7. VERKSTÄLLIGHETSBESLUT  
 
Övriga beslut än de ovan angivna är verkställighetsåtgärder som i princip är varje chefs ansvar. Nedan följer 
några exempel på verkställighetsbeslut. Det är beslut i sådana enkla ärenden där beslutet t ex direkt 
följer av författning eller avtal. 
 
1  anställningens upphörande på den anställdes begäran 
2  beviljande av semester och annan lag- eller författningsenlig ledighet med lön 
3  beviljande av lag- eller författningsenlig ledighet utan lön för underställd personal 
4 beviljande av ledighet utan lön som inte styrs av lag eller avtal för att under kortare tid prova 

annat arbete eller tillfälligt lägre tjänstgöringsgrad  
5  beslut om deltagande i utbildning, kurser och konferenser i arbetet 
6 representation och uppvaktningar 
7  fastställande av schema för anställd 
8   beslut om lönesättning vid löpande löneöversyn för chefer (förvaltningschef) 
9  beslut om lönesättning vid löpande löneöversyn för övrig personal (varje chef med 

personalansvar) 
10 beslut om anställning av vikarie/allmän visstidsanställning om mindre än 6 månader inom 

befintlig budget (varje chef med personalansvar) 
11 avstängning p.g.a. tillfällig förseelse – AB § 10 mom. 1   
12  omplacering och förflyttning av anställd    
13  avlöningsförmåner för fackligt förtroendevalda vid ledighet med lön för fackliga uppdrag 
14 beslut om pensionsförmån till arbetstagare inom ramen för av kommunen tecknade 

kollektivavtal  
15  inköpsbeslut vid inköp av varor, tjänster och entreprenader för verksamhetens behov där avtal 

finns och inom befintlig budget 
16  inköp av varor och tjänster när det saknas avtal och kostnaden är högst 25 000 kronor 
17 försäljning av lös egendom (max 2 pbb) 
18 anstånd med inbetalningar av fordringar upp till 1 ppb per gäldenär och tillfälle för en tid 
 max 1 år (handläggare krav/inkasso) 
19 prissättning av avgifter för varor och tjänster som saknar principiell betydelse 
20 utbetalning av bredbandsbidrag enligt antagna riktlinjer  
21 utlämnande av allmän handling 
22 egenkontroll enligt miljöbalken 
 
 
 
8. SÄRSKILD UPPDRAGSHANDLING 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, brandskydd och elsäkerhet sker till ansvarig befattningshavare i 
särskild upprättad uppdragshandling. 

 
 
 
- - - -
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-16, § 159 
 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
kommunledningsförvaltningen och personalutskottet 
 
Gemensamma regler 
 
Styrelsen får uppdra åt ett presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 

kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden.  

 

Styrelsen får även uppdra åt en anställd att besluta enligt Kommunallagen 7 kap. 5-8 §§ (SFS 

2017:725) 

 

Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i styrelsens ställe. Detta förutsätter 

ett förtroendeförhållande mellan styrelsen och delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig att det 

beslut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den allmänna inriktning som styrelsen 

kan ha givit uttryck för. 

 

Styrelsen kan när som helst återkalla delegationen även i ett särskilt ärende. Styrelsen har rätt  

att ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i detta ärende – detta förutsätter dock att dele- 

gaten inte utövat sin delegationsrätt i ärendet. 

 

Det kan också förekomma att ett ärende oförmodat fått principiell vikt och det därför är påkallat att 

styrelsen själv beslutar i ärendet. Styrelsen har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation. 

 

Undantag 
 
I enlighet med 6 kap 38 § kommunallagen får delegerad beslutanderätt inte utövas i  

 

• ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

• framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats 

• ärenden som väckts genom medborgarförslag/medborgarinitiativ och som lämnats över till 

nämnden 

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller  

• om ärendet är av principiell beskaffenhet eller ärenden av större vikt. 
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1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Vidaredelegation 
 
I samband med antagandet av denna delegationsordning medges möjlighet till vidaredelegation. 

Rätten till vidaredelegation avser kommundirektör/förvaltningschef som får vidaredelegera till 

anställda enligt 7 kap 6 § kommunallagen. 

 

Enligt 7 kap 8 § kommunallagen skall beslut som fattas med stöd av vidaredelegation anmälas  

till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till kommunstyrelsen. 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska fortlöpande anmälas till kommunstyrelsen.  

Detta sker genom att delegationsbeslut anges på föredragningslistan – tas upp i protokollet –  

samt att delegationsbeslutet finns tillgängligt på berörd förvaltning. 

 

Brådskande ärenden 
 
I enlighet med vad som framgår av delegationsordningen delegerar kommunstyrelsen till 

ordföranden att besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens 

avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas sparsamt. Sådana beslut ska 

anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde och innehålla uppgift om varför ärendet var 

brådskande. 

 

MBL – förhandling eller samråd 
 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen  

är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med de fackliga organisationerna följs innan beslut  

fattas. 

 

---- 

 

 
Med basbelopp avses för året gällande prisbasbelopp (pbb) 
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 ALLMÄNNA ÄRENDEN 
 
Ärendegrupp    Delegat   

 
 

1.1   Ärenden som är så brådskande    ordförande 

att nämndens beslut inte kan                                ersättare: 1:e vice ordförande 

avvaktas 

 

1.2    Befullmäktigande av ombud   ordföranden  

att föra nämndens talan inför domstol,       ersättare: 1:e vice ordförande 

myndigheter samt förrättningar  

av olika slag 

 

1.3   Befullmäktigande av ombud i övrigt  kommundirektör 

där ej särskilda direktiv meddelas av kommun-  ersättare: bitr. kommundirektör 

fullmäktige – efter samråd med ordföranden 

 
Anmälan av beslut fattade med stöd av denna delegation 

bör anmälas före mötet/sammanträdets genomförande. 

 

1.4    Rätt att vid förfall för tjänstemanna-  kommundirektör 

delegater själv utöva den delegerade   ersättare: bitr. kommundirektör 

beslutanderätten eller vidaredelegera 

denna till annan anställd i kommunen 

 

1.5    Rätt att tillfälligt delegera egen    kommundirektör  

beslutanderätt 

 

1.6    Beslut om att vägra utlämnande av                                             kommunjurist 

allmänna handlingar samt fullgörande   ersättare: kommundirektör 

de uppgifter som ankommer på  

kommunstyrelsen som myndighet 

enl. Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- 

och sekretesslagen 

 

1.7 Rätt att teckna avtal avseende egen avdelning 

i löpande förvaltningsärenden inom befintlig budget 

och tilldelat uppdrag    avdelningschef 

(avser ej avtal med leverantör där delegation lämnas  ersättare: kommundirektör 

av upphandlingsnämnden)     
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2. PERSONALÄRENDEN 

   
Ärendegrupp    Delegat 

 

2.1 Anta centralt tecknade överenskommelser och  HR-chef 

som lokalt kollektivavtal enligt rek av SKLR  ersättare: förhandlingschef 

 

2.1.1 Förhandlingar och    förhandlingschef 

träffande av lokala kollektivavtal   ersättare: HR-chef 

 

2.2 Behörighet att företräda    förhandlingschef 

kommunen i tvister avseende    ersättare: HR-chef 

arbetsrätt och kollektivavtal 

 

2.3 Beslut om stridsåtgärder under   personalutskott 

pågående arbetsmarknadskonflikt 

 

2.4 Beslut om övergripande    kommundirektör 

organisation och arbetsfördelning  

av verksamhet under kommunstyrelsen  

    

2.5 Beslut om anställning, löne- och     

anställningsvillkor  

 

• för förvaltningschefer efter samråd med   kommundirektör 

personalutskottet 

• för avdelningschefer/bitr.kommundirektör   kommundirektör 

inom kommunledningskontoretförvaltningen  

efter samråd med HR-chefen 

• för avdelningschef på ekonomiavdelningen/  biträdande kommundirektör 

upphandlingen avdelningen efter samråd  

med HR-chef och kommundirektör  

  

2.6 Beslut om anställning, löne- och    chef med personalansvar 

anställningsvillkor för underställd  

personal  

 

2.7 Beslut om disciplinpåföljd i form av skriftlig kommundirektör  

varning – AB § 11 efter samråd med HR-enheten  avdelningschef 

     ersättare: bitr. kommundirektör 

     kommundirektör 

        

2.8 Avstängning enligt AB § 10 mom. 2 efter samråd  kommundirektör 

med HR-enheten    ersättare: bitr. kommundirektör 

      

2.9 Beslut om uppsägning     kommundirektör 

från arbetsgivarens sida    ersättare: biträdande 

efter samråd med förhandlingschef/   kommundirektör 
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HR-chef 

 

 

2.10 Beslut om avsked efter samråd   kommundirektör 

med förhandlingschef/HR-chef   ersättare: biträdande 

     kommundirektör 

  

2.11 Beslut om särskild avtalspension   personalutskottet 

samt övriga pensionsförmåner 

 

                 

 
3. EKONOMIÄRENDEN 
 

Ärendegrupp    Delegat  

 
3.1 Beslut om attestanter inom    kommundirektör 

förvaltningens verksamhets-  

område 

 

3.2  Placering av kommunens eller av  

kommunen förvaltade donationers likvida   ekonomichef 

medel  

    

3.3 Utseende av långivare och villkor för lån   ekonomichef 

Sedan kommunstyrelsen beslutat om låne- 

belopp och verkställighet av upplåning 

 

3.4 Godkännande av erbjudande om   ekonomichef 

konvertering av befintliga lån 

 

3.5  Anstånd med inbetalning av fordringar  redovisningschef 

mellan 1 - 5 pbb per gäldenär och tillfälle   

för en tid av 1 - 3 år – för belopp därutöver beslutar 

kommunstyrelsen. 

 

3.6 Avskrivning av kundfordringar upp till  redovisningschef 

0,5 pbb (makulering/kreditfaktura p g a     

felfakturering)      

 

3.7 Bokföringsmässig avskrivning av kund-                                       redovisningschef 

fordringar upp till max 1 pbb per gäldenär och                                    

tillfälle – för belopp därutöver beslutar 

kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget 

som medelsförvaltare. 

 

3.8 Fullständig avskrivning av kundfordringar            redovisningschef 

efter konkurs och dödsfall ersättare ekonomichef 
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3.9 Omdisponering av internbudget/          ekonomichef 

tilläggsbudget i överensstämmelse    ersättare: kommundirektör 

med av nämnden beslutade riktlinjer   

och fördelningsprinciper   

 

3.109  Godkännande av att anslag   ekonomichef 

disponeras även efter budgetårets slut                                                ersättare: kommundirektör  

i avvaktan på beslut om ombudgetering   

 

  

3.1110 Överenskommelse om reglering av  kommunjurist 

skador under förutsättning att det är                                            ersättare: kommundirektör 

uppenbart att kommunen är skadestånds- 

skyldig och ersättningen inte överstiger  

2 pbb 

 

3.1211 Beslut om bidrag till evenemang                                            utvecklingschef  

upp till 50 000 kronor ur medel avsatta                                            enhetschef destinationsenheten 

till mindre evenemang                                           ersättare: bitr kommundirektör 

                                           utvecklingschef 

 

4. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 
 
Ärendegrupp  Delegat 

 

4.1 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (Art. 28)                               förvaltningschef 

 

4.2 Beslut att ta ut avgift för utlämnande                                             förvaltningschef 

av information på begäran (Art 12.5) 

 

4.3 Beslut vägra informationsutlämning (Art 12.5)                            förvaltningschef 

 

4.4 Beslut om radering eller rättelse (Art. 16-17)                               förvaltningens 

  personuppgiftssamordnare 

                                            kommunjurist 

 

4.5 Beslut om rätt till begränsning av                                                 förvaltningens  

behandling (Art.18)                                                                             personuppgiftssamordnare 

  kommunjurist 

                                                                                                              

4.6 Beslut om underrättelse till tredje man                                         förvaltningens 

om rättelse, radering eller begränsning (Art. 19)                                personuppgiftssamordnare 

  kommunjurist 

                                                                                                             

4.7 Beslut om rätt till dataportabilitet (Art. 20)                                  förvaltningschef i samråd med 

                                                                                                            informationssäkerhetssamordnare 
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4.8 Beslut att ej längre behandla vissa personuppgifter                      förvaltningschef 

efter enskilds invändningar (Art. 21)                                            kommunjurist 

 

4.9 Anmäla personuppgiftsincident till                                             förvaltningens 

tillsynsmyndighet (Art. 33-34)                                                            personuppgiftssamordnare 

  kommunjurist   

                    

 
 

 

 
5. NÄMNDSSPECIFIKA ÄRENDEN 
 

Ärendegrupp    Delegat 

 

5.1 Vid extraordinära händelser i   ordförande   

fredstid fatta beslut och vidtaga    ersättare: 1:e och 2:e vice  

åtgärder i enlighet med krislednings-   ordförande 

nämndens reglemente då nämndens  

beslut inte kan avvaktas 

 

5.2 Yttranden i ärenden angående folk-   kommunjurist 

bokföring och Lag om allmän kamera-    

övervakning 

 

5.3 Tillstånd att använda kommunens   kommunjurist 

vapen 

 

5.4 Tillsyn enligt miljöbalken avseende räddningstjänstens Miljöchef 

verksamhet (ärende 5.4.1-5.4.12)   ersättare: handläggare miljö- 

  och hälsoskyddsärende 

  

5.4.1 Besluta att meddela föreläggande och förbud. 

 

5.4.2 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet  

som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller  

påverka miljön ska lämna kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

 

5.4.3 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar  

åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

 

5.4.4 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet, vidtar åtgärd  

eller som upplåter byggnad för bostäder eller annat ändamål att utföra  

sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som  

behövs för tillsynen.  

 

5.4.5 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess  

verkningar i stället ska utföras av någon annan och utse någon att göra  

sådan undersökning. 
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5.4.6 Besluta att beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas. 

 

5.4.7 Besluta att förelägga om försiktighetsmått eller besluta om  

förbud när ett anmälningsärende färdigberetts. 

 

5.4.8 Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och vatten- 

förorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor  

enligt NFS 2017:5 

 

5.4.9 Besluta i tillsynsärenden enligt 46 § i Förordningen 

 (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 

 

5.4.10 Besluta i tillsynsärende angående kemiska produkter  

och biotekniska organismer i övrigt. 

 

5.4.11 Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för  

prövning och tillsyn enligt MB.  

 

5.4.12 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger  

5 000 kronor. 

 

 
 

6. MARK- OCH EXPLOATERING    
 
 
Allmänna ärenden    Delegat 

 

6.1   Besluta om avslag med hänsyn till   Exploateringschef/ingenjör 

till undermåliga handlingar 

 

6.2   Besluta om att lämna klagomål utan åtgärd  Exploateringschef 

 

6.3   Besluta om jäv under pågående handläggning  Exploateringschef 

 

6.4   Rättstidsprövning av överklagande   Exploateringschef 

 

6.5   Avisa för sent inkommen överklagande  Exploateringschef 

 

6.6   Ändring eller rättelse av yttrande/beslut  Exploateringschef 

 

6.7   Yttrande utan principiell betydelse till andra  Exploateringschef 

myndigheter avseende PBL m.m. 

 

 
Anläggningslagen, fastighetsbildningslagen,  

ledningsrättslagen och lag om lägenhetsregister   Delegat 

 
6.8   Rätt att påkalla lantmäteriförrättning  Exploateringschef/ingenjör 
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6.9  Medgivande till inrättande av gemensamhetsanläggning Exploateringschef/ingenjör 

 

6.10  Godkännande av beslut eller åtgärd  Exploateringschef/ingenjör 

 

6.11  Påkalla fastighetsreglering    Exploateringschef/ingenjör 

 

6.12  Ansöka om fastighetsbestämning   Exploateringschef/ingenjör 

 

6.13  Godkännande av förrättningar, förrättningsbeslut, Exploateringschef/ingenjör 

eller gränsutmärkning 

 

6.14   Medgivande till upplåtelse   Exploateringschef 

 

6.15   Godkännande av beslut eller åtgärd   Exploateringschef 

 

6.16   Beslut om belägenhetsadresser/nummer Exploateringschef  

 

 

 
Mark- och exploateringsfrågor   Delegat 

 
6.17   Rätt att ansöka om lantmäteriförrättning  Exploateringschef/ingenjör 

 

6.18   Förvärv och överlåtelse av fast egendom  Exploateringschef 

under förutsättning att 

- värdet av förvärvad eller avhänd mark fastighet inte  

överstiger 2 Mkr 

- sammanlagt värde av övriga ersättningar och 

kommunala åtaganden inte överstiger 2 Mkr 

exkl. lagfarts- och förrättningskostnader 

6.19    Förvärv av och överlåtelse av byggnad på ofri grund              Exploateringschef 

           under förutsättning av att 

- värdet av förvärvad eller avhänd byggnad inte  

överstiger 2 Mkr 

- sammanlagt värde av övriga ersättningar och 

kommunala åtaganden inte överstiger 2 Mkr 

 

6.20   Framställning till eller yttrande över remiss från  Exploateringschef/ingenjör 

fastighetsbildningsmyndighet avseende kommunal mark 

 

6.21   Vid köp eller försäljning av fast egendom träffa avtal Exploateringschef/ingenjör 

ang. nyttjanderätt för en om högst 10 år 

 

 6.22  Vid köp eller försäljning träffa avtal om servitut         Exploateringschef/ingenjör 

servitut, ledningsrätt, eller annan liknande rättighet  

om värdet uppgår till högst 500 000 kronor 

 

6.23   Träffa avtal för kommunen genom servitut eller  Exploateringschef/ingenjör 

om värdet uppgår till högst 500 000 kronor 
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6.24   Upprättande och tecknande av avtal om nyttjanderätt Exploateringschef/ingenjör 

för kommunen för en tid av högst 10 år 

 

6.25  Upplåta servitut, ledningsrätt eller annan   Exploateringschef/ingenjör 

liknande rättighet i kommunens fasta egendom om  

värdet uppgår till högst 500 000 kronor 

 

6.26   Upplåta nyttjanderätt i fast egendom   Exploateringschef/ingenjör 

om högst 10 år 

- dock ej tillfällig upplåtelse, offentlig plats eller plats  

för torghandel 

 

6.27   Utsträckning, nedsättning, dödning,   Exploateringschef/ingenjör 

sammanföring och relaxation av inteckningar, samt  

utbyte av pantbrev och därmed jämförliga åtgärder 

 

6.28   Tilldelning enligt ordinarie turordning   Exploateringschef/ingenjör,  

till enskild mark för småhus samt förlängning av                               handläggare 

projekteringstid – max 4 månader 

 

6.29   Försäljning av tomt enligt beslutad tilldelning  Exploateringschef/ingenjör 

 

6.30  Överföring till tekniska utskottet av medel för  Exploateringschef 

exploatering av industri- och bostadsområden 

 

6.31 Ansökan om upprättande av ny detaljplan  Exploateringschef 
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67. VERKSTÄLLIGHETSBESLUT  
 

Övriga beslut än de ovan angivna är verkställighetsåtgärder som i princip är varje chefs ansvar. Nedan följer 

några exempel på verkställighetsbeslut. Det är beslut i sådana enkla ärenden där beslutet t ex direkt 

följer av författning eller avtal. 

 

1  anställningens upphörande på den anställdes begäran 

2  beviljande av semester och annan lag- eller författningsenlig ledighet med lön 

3  beviljande av lag- eller författningsenlig ledighet utan lön för underställd personal 

4 beviljande av ledighet utan lön som inte styrs av lag eller avtal för att under kortare tid prova 

annat arbete eller tillfälligt lägre tjänstgöringsgrad  

5  beslut om deltagande i utbildning, kurser och konferenser i arbetet 

6 representation och uppvaktningar 

7  fastställande av schema för anställd 

8   beslut om lönesättning vid löpande löneöversyn för chefer (förvaltningschef) 

9  beslut om lönesättning vid löpande löneöversyn för övrig personal (varje chef med 

personalansvar) 

10 beslut om anställning av vikarie/allmän visstidsanställning om högst 3 mindre än 6 månader 

inom befintlig budget (varje chef med personalansvar) 

11 avstängning p.g.a. tillfällig förseelse – AB § 10 mom. 1   

12  omplacering och förflyttning av anställd    

13  avlöningsförmåner för fackligt förtroendevalda vid ledighet med lön för fackliga uppdrag 

14 beslut om pensionsförmån till arbetstagare inom ramen för av kommunen tecknade 

kollektivavtal  

15  inköpsbeslut vid inköp av varor, tjänster och entreprenader för verksamhetens behov där avtal 

finns och inom befintlig budget 

16  inköp av varor och tjänster när det saknas avtal och kostnaden är högst 25 000 kronor 

17 försäljning av lös egendom (max 2 pbb) 

18 anstånd med inbetalningar av fordringar upp till 1 ppb per gäldenär och tillfälle för en tid 

 max 1 år (handläggare krav/inkasso) 

19 prissättning av avgifter för varor och tjänster som saknar principiell betydelse 

20 utbetalning av bredbandsbidrag enligt antagna riktlinjer  

21 utlämnande av allmän handling 

22 egenkontroll enligt miljöbalken 

 

 

68. SÄRSKILD UPPDRAGSHANDLING 
 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, brandskydd och elsäkerhet sker till ansvarig befattningshavare i 

särskild upprättad uppdragshandling. 

 

 

 

- - - - 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-14   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.673
  

  

 1 (1) 

Bemyndigande att teckna bank- och 
postgirokonton  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 377, att medge 
Johanna Svensson, Peter Karlsson, Annica Bengtsson-Nilsson, 
Mona Johansson, Ing-Marie Nilsson, Berit Svanholm, Sofia 
Johansson och Monica Karlsson att två i förening teckna bank- 
och plusgirokonton för kommunens räkning. 

På grund av nyanställning på ekonomiavdelningen föreslås att 
ett nytt beslut fattas i ärendet. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att med giltighet från och med 2021-01-12 upphäva 
kommunstyrelsens beslut 2020-10-20, §377, 

Att från och med 2021-01-12 medge Johanna Svensson, Peter 
Karlsson, Annica Bengtsson-Nilsson, Mona Johansson, Ing-
Marie Nilsson, Berit Svanholm, Sofia Johansson, Monica 
Karlsson och Karmen Granat att två i förening teckna bank- och 
plusgirokonton för kommunens räkning. 

Johanna Svensson Ulf Svensson 
Ekonomichef Kommundirektör
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Verkställighet av upplåning 2021 för investeringar 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26, § 191 om 
upplåningsram 2021 för investeringar. Beslutet innebär en 
låneram på maximalt 639 000 000 kronor under 2021. Detta 
belopp ersätter tidigare låneram på 611 000 000 kronor som 
gällde under 2020. 

Den aktuella låneskulden är i nuläget 420 000 000 kronor. 
Under 2020 har låneskulden ökat med 20 000 000 kronor. 
Därmed återstår i nuläget 191 000 000 kronor av den totala 
låneramen för 2020. 

De stora investeringar som genomförs innebär att kommunens 
likvida medel påverkas. Behov av ytterligare upplåning finns om 
investeringarna fullföljs i den takt som budgeteras och 
prognosticeras. 

Avsikten är att dela upp lånebeloppet i preliminärt fem till sex 
olika lån och att upplåning sker successivt under 2021 och först 
efter att behov uppstår. Löptiden för lånen kommer att ligga 
mellan två och fem år beroende på inkomna offerter. Ingen 
löpande amortering föreslås ske utan detta kommer i så fall att 
ske i samband med att lånen förfaller eller när omsättning sker. 
Inriktningen är att en del av de nya lånen ska vara så kallade 
”Gröna lån”. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning 
under 2021 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 
under 2020 med totalt 219 000 000 kronor till sammanlagt 
maximalt 639 000 000 kronor, 

Att ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning 
under 2021 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
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motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
år 2021, 

Att beslut om lånetidens längd, i likhet med tidigare antagen 
delegationsordning om utseende av långivare och villkor för lån, 
delegerats till ekonomichefen, samt 

Att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen så snart 
upplåning genomförts. 

Johanna Svensson Ulf Svensson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Utredning 

Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen 
för beslut, om det behövs. 

Riskbedömning   

Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det 
perspektiv som förvaltningen/nämnden har.
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Markanvisningsavtal gällande Kalkstenen 3 i 
Värnamo 

Ärendebeskrivning 

Berörd fastighet gränsar idag till Kalkstenen 1 samt Kalkstenen 
2. Kalkstenen 1 möjliggör enligt gällande detaljplan för Handel 
(Sällanköp) och är idag bebyggd med en Biltema butik. 
Fastigheterna Kalkstenen 3 likt Kalkstenen 2 samt resten av 
kvarteret innefattas inte av denna användningsbestämmelse. 

Uppbyggnaden av Verksamhetsområdet Bredasten har haft ett 
tydligt fokus på att få en bra entré vilket inneburet att dom mer 
publika verksamheterna lagts i framkant och dom tyngre och ej 
så besöksfrekventa verksamheterna placerats längre ner i 
området. 

Värnamo Kalkstenen 3 som är enda kvarvarande obebyggda 
fastigheten i början på området har med baktanke sparats för att 
invänta ”rätt” exploatering. Idag är vi därför glada att se att 
taktiken varit riktig men ser samtidigt att gällande detaljplan för 
fastigheten inte är tidsenlig med vad som kan vara en rimlig 
exploatering inom fastigheten. (Genomförandetiden för 
detaljplanen har gått ut). Detaljplanen är därför nu under 
uppdatering i enlighet med uppdrag från Ks.2020.541.  

Kommunen äger fastigheten Värnamo Kalkstenen 3. 
Exploatören har framfört intresse av att förvärva ovanstående 
fastighet och uppföra en byggnation för handelsverksamhet av 
typen sällanköpshandel. Detta avtal reglerar förutsättningarna 
och parternas ansvar inför varandra under den fortsatta 
processen. 

Exploatören åtar sig bland annat samtliga kostnader förknippade 
med och till följd av planarbetet. Planavgiften för kommunens 
interna arbete inklusive framtagande av grundkarta betalas av 
exploatören. Exploatören ska i övrigt bekosta och bistå 
planmyndigheten med samtliga erforderliga utredningar och 
efterfrågade handlingar under planprocessen 
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Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att   godkänna markanvisningsavtalet med G & K Blanks 
Fastigheter AB för uppförande av byggnad för 
handelsverksamhet av typen sällanköpshandel 

samt 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med 
markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget i samband med att en ny 
detaljplan antas. 

 

 

Lars Magnusson Ulf Svensson 
Exploateringschef Kommundirektör
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Parter Mellan å ena sidan Värnamo kommun (org.nr: 212000-0555), 331 83 

VÄRNAMO, nedan kallad kommunen; och å andra sidan G & K Blanks 

Fastigheter AB (org.nr: 556553-0432), BOX 363, 532 24 SKARA, nedan 

kallad exploatören, träffas härmed följande: 

 MARKANVISNINGSAVTAL  
 

 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Bakgrund Kommunen äger fastigheten Värnamo Kalkstenen 3. Exploatören har framfört 

intresse av att förvärva ovanstående fastighet och uppföra en byggnation för 

handelsverksamhet av typen sällanköpshandel. 

Detta avtal reglerar förutsättningarna och parternas ansvar inför varandra under 

den fortsatta processen. 

Giltighet Avtalet är för sin giltighet beroende av beslut om godkännande från 

kommunfullmäktige senast den 31 mars 2021. 

 ANVISNING 

Markanvisning För ändamålet sällanköpshandel anvisar kommunen till exploatören fastigheten 

Värnamo Kalkstenen 3, se bilaga 1, härefter benämnt området. Områdets areal 

är enligt fastighetsregistret 10 031 kvadratmeter. 

För det fallet att beslut om antagande av nya planbestämmelser eller en helt ny 

detaljplan för området i linje med markanvisningens syfte inte är fattade senast 

inom 24 månader efter det att detta avtal har blivit giltigt återgår 

markanvisningen automatiskt. Ingen av parterna har då rätt att kräva ersättning 

för nedlagda kostnader och dylikt till följd av detta avtal. 

Överklagas ett antagandebeslut som är fattat inom löpande anvisningstid 

innehar exploatören ytterligare anvisningstid för det fallet att antagandebeslutet 

i huvudsaklig överensstämmelse med fattat beslut vinner laga kraft genom 

domslut. Innebär överklagandet att antagandebeslutet upphävs i en 

lagakraftvunnen dom återgår markanvisningen automatiskt. 

 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 

Befintlig 

detaljplan 

Området omfattas av detaljplan F 339; vilken reglerar tillåten markanvändning 

inom fastigheten till industri, partihandel, kontor, hotell, konferens, bilservice, 

bilförsäljning, vägrestaurang och motell. 

Ny detaljplan För att möjliggöra en exploatering för sällanköpshandel krävs att en ny 

detaljplan tas fram.  

Kommunstyrelsen vid Värnamo kommun fattade vid sammanträde den 20 

oktober 2020 i ärende KS.2020.541 beslut om: ”att ge 

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt komplettera befintlig 

detaljplan alternativt upprätta en ny detaljplan så att handel (sällanköp) 

möjliggörs inom fastigheten Kalkstenen 3 i Värnamo”. 

192



2(6) 

 

Ovanstående beslut utgör en tydlig politisk viljeinriktning för området, men 

utgör inget löfte om planläggning. Under planprocessen utreds markens 

beskaffenhet och dess framtida användning prövas i enlighet med plan- och 

bygglagens regler. Kommunen kan i förväg inte lämna någon utfästelse om 

möjligheten till en framtida exploatering inom anvisat område eller vad en 

tillkommande detaljplan kan komma att innebära i form av rättigheter och 

skyldigheter rörande markens användning. Möjligheterna till en exploatering 

framkommer under detaljplaneprocessen. 

Exploatören ska senast inom sex månader efter det att detta avtal har vunnit 

laga kraft ha tecknat ett planavtal med samhällsbyggnadsförvaltningen i fråga 

om framtagande av en ny detaljplan för området. I annat fall återgår 

markanvisningen.  

Exploatören åtar sig samtliga kostnader förknippade med och till följd av 

planarbetet. Planavgiften för kommunens interna arbete inklusive framtagande 

av grundkarta erläggs till kommunen mot faktura i enlighet med planavtal. 

Exploatören ska i övrigt bekosta och bistå planmyndigheten med samtliga 

erforderliga utredningar och efterfrågade handlingar under planprocessen. 

Några exempel på frågor att hantera under planprocessen kan vara, dagvatten, 

trafik och geoteknik. Exemplifieringen är ej uttömmande.  

 FRAMTIDA ÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING 

Framtida 

överlåtelse av 

området 

Äganderättsövergången kommer vid ett framtida förvärv av området att ske 

genom ett jordabalksfång. Kommunen tillhandahåller köpekontrakt tidigast i 

anslutning till den nya detaljplanens formella antagandebeslut. Köpekontrakt 

omfattande markanvisat område ska ha signerats av exploatören och 

överlämnats till kommunen mot erhållande av skriftlig inlämningsbekräftelse 

senast sex månader efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft. I annat fall 

har kommunen rätt att besluta om att återta markanvisningen. 

En överlåtelse kommer enbart att äga rum om kommunen kan acceptera 

exploatörens projekterade bebyggelse och övriga utformning. Se vidare nedan 

om utformning under åtaganden och kostnader. 

Köpeskillingen kommer att uppgå till 285 kronor per kvadratmeter 

fastighetsyta, motsvarande 2 858 835 kronor om arealen ej ändras till följd av 

ny detaljplan. 

Utöver köpeskillingen kommer köparen att få betala en grovplaneringsavgift 

om 90 kronor plus moms per kvadratmeter fastighetsyta, motsvarande 902 790 

kronor plus moms vid samma areal.  

Vid undertecknandet av köpekontraktet ska 10 % av köpeskillingen erläggas 

som handpenning. Kommunen behåller handpenningen om överlåtelsen senare 

återgår.   

Kommunen kommer att villkora överlåtelsen med att byggnation motsvarande 

minst 20 % av områdets byggrätt ska påbörjas inom 24 månader. Köpebrev 

kommer inte att upprättas förrän husgrunden är påbörjad och hela 

köpeskillingen är erlagd.  

Köpekontraktet kan komma att innehålla villkor som ej framgår av detta avtal. 
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Upplysningar om 

området, 

undersökningsplikt 

Området enligt ovan kommer vid tidpunkten för överlåtelsen att överlåtas i 

befintligt skick. 

Inom området, längs riksväg 27, finns avtalsservitut för allmänna VA-

ledningar, dagvattendike och serviceväg. Se bilaga 2.  

Kommunen är medveten om sin upplysningsplikt. Kommunen känner i 

dagsläget inte till några fel, hinder eller förutsättningar vad gäller området 

utöver vad som framgår av detta avtal.  

Kommunen förespråkar alltid att en ordentlig markundersökning görs för att 

säkerställa markens förutsättningar och utformningen av byggnadernas 

konstruktion.   

Exploatören är medveten om den undersökningsplikt som följer av 

jordabalkens köpregler. Exploatören är också medveten om att området kan 

komma att vara behäftat med så kallade dolda fel, och därmed avvika från vad 

exploatören med fog har kunnat förutsätta. 

Kommunen kommer att frita sig från allt ansvar avseende eventuella mark-, 

grundläggnings- och/eller saneringskostnader vad avser överlåtet område. 

Exploatören kommer vid ett förvärv att godta områdets skick och övriga 

förutsättningar. Exploatören kommer också att med bindande verkan avstå från 

alla anspråk mot kommunen på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel 

eller andra brister, inklusive så kallade dolda fel, av vad slag de än må vara. 

Fastighetsbildning 

och transaktions-

kostnader 

Exploatören står för samtliga fastighetsbildnings-, lagfarts- och 

inteckningskostnader samt andra liknande kostnader till följd av överlåtelsen 

och exploateringen. 

 ÅTAGANDEN OCH KOSTNADER 

Exploatörens 

åtaganden 

Exploatören ansvarar i sin helhet för genomförandet av och samtliga kostnader 

för exploateringen inom kvartersmarken. 

Exploatören ska vid en framtida exploatering: 

• Uppföra byggnation för sällanköpshandel. 

• Följa antagen detaljplan och dess intentioner. Det är av synnerlig vikt 

att tilltänkt bebyggelse och tomtmark utformas med god arkitektur där 

hänsyn tas till omgivningen och det exponerade läget. 

• Höjdmässigt ansluta området till rågrannar och allmän platsmark på ett 

enligt kommunen lämpligt sätt. Exploatören bör bevaka att det inte 

tillskapas lågpunkter och placera bebyggelsen på en tillräckligt hög 

höjdnivå jämfört med omgivande mark. Dagvatten får från kvarteret 

enbart ledas till kommande dagvattenservis. Infart till kvarteret bekostas 

och utformas av exploatören i samråd/samarbete med tekniska 

förvaltningen. 

• Anordna erforderligt antal parkeringsplatser inom kvartersmark. 

• Betala erforderliga avgifter i samband med bygglov i enlighet med 

gällande taxa och bestämmelser.   
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• Betala anläggningsavgift för VA inklusive dagvatten enligt vid 

tidpunkten för servisanmälan gällande taxa och bestämmelser. 

Exploatören ansvarar för upprättande av servisanmälan. 

• Betala alla övriga avgifter för eventuella nyttigheter inom området, 

såsom exempelvis kostnader för anslutning av el, tele, fjärrvärme och 

opto. 

• Ej utan skriftliga tillstånd använda gatumark eller annan kommunal 

mark för upplag av byggmaterial, uppställning av byggbodar eller 

dylikt. 

• Ansvara för eventuella skador som denne eller av denne anlitad 

entreprenör förorsakar på allmän plats, allmänna ledningar eller annan 

kommunägd egendom. 

• Städa allmän plats och omgivande mark från eventuell jord, grus, 

byggmaterial och annat spillmaterial som uppkommer vid transporter 

till och från området samt byggnationen inom området. 

 ANSVAR, RISK OCH ÖVRIGT 

Ansvar för 

kostnader och 

ekonomi 

Exploatören ska, om inte annat uttryckligen anges i detta avtal, svara för 

samtliga sina kostnader föranledda av detta avtal och exploateringen. 

Exploatören bär ensam all ekonomisk risk avseende sina egna kostnader för 

planering, utredning, projektering och liknande, och avstår med bindande 

verkan till möjligheten att kräva skadestånd från kommunen för kostnader för 

dessa och motsvarande åtgärder. 

Tillträde för 

undersökningar, 

projekteringar etc 

Exploatören ges inom ramen för detta avtal rätt att efter samråd med 

kommunen genomföra de undersökningar, utredningar, projekteringar och 

liknande som man behöver för att skapa sig en bild av områdets beskaffenhet 

med anledning av planläggning och byggnation. 

Exploatören står för alla eventuella kostnader förknippade med verksamheter 

enligt ovan. Exploatören bekostar och ansvarar också för erhållande av 

behövliga tillstånd för dessa verksamheter. 

I den mån detta avtal inte leder till ett förvärv ska berört område skyndsamt 

återställas i ursprungligt skick. Kommunen äger rätt att återställa området på 

exploatörens bekostnad. 

Förbud mot 

överlåtelse 

Förevarande markanvisningsavtal gäller mellan kommunen och exploatören. 

Exploatören äger inte rätt att utan kommunens skriftliga godkännande överlåta 

eller på annat sätt överföra eller upplåta sina rättigheter och skyldigheter enligt 

detta avtal, eller del därav, till annan. 

Övrigt om 

återtagande 

Kommunen har även rätt att besluta om att återta en markanvisning om det är 

uppenbart att det saknas förutsättningar för upprättande av bindande avtal om 

försäljning eller att det är uppenbart att exploatören inte förmår eller avser att 

genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid detta avtals 

ingående.  
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Om kommunen återtar markanvisningen enligt ovanstående, eller om den på 

annat sätt genom villkor i detta avtal återgår, har kommunen full förfoganderätt 

över området och inlämnat material. Vid ett återtagande eller återgång av 

markanvisningen har exploatören inte rätt till någon ersättning för nedlagda 

kostnader. 

Parternas 

överenskommelser 

Kommunen och exploatören är överens om att detta avtal uttömmande reglerar 

samtliga kända villkor för denna exploatering. Ingen av parterna har rätt att 

åberopa utfästelser eller åtaganden som inte tas upp i detta avtal eller bilagor 

härtill, utöver vad som i övrigt föreskrivs i lag. 

Kommunen och exploatören är överens om att ändring av och tillägg till detta 

avtal, inklusive bilagor, ska för att vara gällande, göras skriftligen och 

undertecknas av båda parter. 

Tvist Tvist i anledning av detta avtal eller rättsförhållande härrörande ur detta avtal 

skall slutligt avgöras enligt svensk lagstiftning av allmän domstol inom 

kommunens domsaga. 

Exemplar Detta avtal har upprättats i två likalydande original, av vilka parterna har tagit 

varsitt exemplar. 

Underskrifter och 

bevittning 

Värnamo 2021 -…….-……. 

För Värnamo kommun 

 

 

………………………………………………………. 

Hans-Göran Johansson 
Ordförande, kommunstyrelsen 

 

 

………………………………………………………. 

Lars Magnusson 
Exploateringschef 
 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 
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Skara 2020 -…….-……. 

För G & K Blanks Fastigheter AB enligt fullmakt 

 

 

………………………………………………………. 

Johan Carlberg 
Verkställande direktör 

 

Ovanstående namnteckning bevittnas: 

 

………………………………………………………. 

 

……………………………………………………… 

Bilagor Området – Värnamo Kalkstenen 3, bilaga 1. 

Avtalsservitut, bilaga 2. 

 

Parterna har genom sina signaturer på samtliga sidor inklusive bilagor tagit del 

av och godkänt innehållet.  
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Köpekontrakt  fastigheten Graniten 4  

Ärendebeskrivning 

Ett köpekontrakt har tecknats med Aktiebolaget Grundstenen 
162093 UÄ Express Biltvätt AB berörande fastigheten Graniten 4 
inom verksamhetsområdet Bredasten i Värnamo. 

Köpekontraktet innebär att en handpenning på 10% av köpeskillingen  
erläggs vid kontraktets tecknande och att resterande köpeskilling samt 
anläggningsavgift erläggs då grundläggningsarbeten  

                   påbörjats. Grunden till huvudbyggnaden ska vara påbörjad 
                   senast 2021-06-17 annars återgår köpet till kommunen. 
                   Köpeskillingen är 510 000kronor. 
                     

Ett köpekontrakt har tidigare upprättats och antagits av 
samhällsbyggnadsnämnden med giltighet fram till 2020-12-17. 
Bolaget har ansökt om bygglov men hänvisar till den pågående pandemin varför 
kontraktstiden inte kunnat hållas varför ett nytt kontrakt på lika villkor som 
tidigare avtal upprättats dock med skillnaden att det nya avtalet bara gäller i 6 
månader. Handpenningen anses vara erlagd enligt tidigare avtal. 
 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att   godkänna upprättat köpekontrakt med Aktiebolaget  
Grundstenen AB UÄ Express Biltvätt AB avseende försäljning av 
fastigheten Graniten 4 i Värnamo. 

Köpeskillingen är 510 000 kronor. 

 

Lars Magnusson Ulf Svensson 
Exploateringschef Kommundirektör
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               KÖPEKONTRAKT  

 
PARTER Värnamo kommun, genom Samhällsbyggnadsnämnden, 

331 83  Värnamo  

Organisationsnummer: 212000-0555, nedan kallad kommunen 

 
 

 

 

 

Aktiebolaget Grundstenen 162093 uä Express Biltvätt AB, Slåttervägen 10, 

331 35 Värnamo 

Organisationsnummer: 559173-4800, nedan kallad bolaget. 

 
1. MARK SOM 

    ÖVERLÅTES 

 

 

Kommunen överlåter härmed till bolaget fastigheten Värnamo Graniten 4 

med en areal på 5 000 m2 .  

  

Det markområde som överlåts är markerat på bilaga 1, och kallas  

nedan fastigheten. 

 

 
2. TILLTRÄDE Bolaget tillträder fastigheten när grunden till minst 20 % av byggrätten 

påbörjats och att hela köpeskillingen erlagts samt i övrigt vad som sägs 

under punkt 4 och 17, nedan. 
  

 
3. KÖPESKILLING  

 
Femhundratiotusen /510 000:-/ kronor  

avseende ersättning för överlåten mark. 

 

 
4. KÖPESKILLINGENS  

    ERLÄGGANDE 

 

 

a) Femtiotusen /50 000:-/  kronor  

 = 10 % av köpeskillingen, har erlagts varpå ingen ny handpenning utgår i 

detta kontrakt. 

 

b) Resterande belopp  

Fyrahundrasextiotiotusen /460 000:-/ kronor 

 

erläggs tillsammans med kostnad för nedan angiven anläggnings-  

ersättning då grundläggningsarbeten enligt punkt 2 påbörjats. Om 

ersättningen inte kommit kommunen tillhanda senast, på fakturan angiven 

betalningsdag, debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.  
 

 

 

5. KÖPEBREV 

 

 

 

 

Köpebrev utfärdas då ersättningen till fullo erlagts samt nedan angivna 

förutsättningar uppfyllts. 

 

 
6. PANTRÄTT, 

    NYTTJANDERÄTT 

    SERVITUT 

Området överlåtes fritt från penninginteckningar, servitut och 

nyttjanderätter. 
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7. FASTIGHETS- 

    BILDNING,    

    LAGFART 

Kostnad för lagfart, penninginteckningar och fastighetsbildningsförrättning 

betalas av bolaget.  

 
 

 

8. ANLÄGGNINGS-      

    ARBETEN 

 

 

 

 

För utförda anläggningsarbeten skall bolaget till kommunen på 

tillträdesdagen betala  

Trehundrafemtiotusen /350 000:-/  kronor (exkl. moms)  

 

Kommunen skall överlämna dokumentation på fastighetens markplanering. 

Dokumentationen är upprättad av Värnamo kommuns tekniska kontor. 

Kommunen ikläder sig dock inget ansvar för fastighetens grundförhållanden 

eller skick vilket betyder att det är bolagets ansvar att genomföra 

erforderliga undersökningar följt av de byggnadstekniska åtgärder som 

gäller för byggnationen. 

 

Några krav på ersättning kan inte ställas av bolaget gentemot kommunen 

med hänvisning till de av tekniska kontoret utförda anläggningsarbetena 

inom fastigheten. 
  
 Kommunen äger rätt att för anläggande av gata, park eller allmän plats på 

området utföra slänt i lutning 1:3 eller enligt särskild överenskommelse. 

 

Bolaget har informerats om att sprängningsåtgärder kan bli aktuella i 

samband med framdragning av servisledningar och/eller andra 

grävningsarbeten i samband med byggnationen. Dessa åtgärder bekostas  

till fullo av bolaget. 
 

 

 

9. VA-AVGIFT 

 

 

För anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät skall bolaget betala 

enligt den taxa som gäller på tillträdesdagen. 

 

Bolaget har uppmärksammats på att om mer än 50 % av tomtytan utformas 

som hårdgjord yta skall bolaget själv svara för att dagvattenavrinningen 

fördröjs inom fastigheten. Ytterligare information om detta framgår av 

bestämmelserna i detaljplanen. 

 

 
10. INFART 

 

 

Infart från kommunens gata till fastigheten anläggs av kommunen och 

bekostas av bolaget. 

 

 
11. DETALJPLAN 

 
För fastigheten gäller detaljplan nr 339 laga kraft datum 2008-04-08. Det 

åligger bolaget att informera sig om gällande planbestämmelser i 

enlighet med detaljplanen, bilaga 2. 
  

 
12. FÖRDELNING  

      AV UTGIFTER  

      OCH INKOMSTER 

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten skall betalas av 

kommunen i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen 

och för tiden därefter av bolaget. Motsvarande skall gälla beträffande 

inkomster från fastigheten. I det fall verksamheten påbörjas på 

fastigheten före tillträdesdagen är det bolagets ansvar att hålla 

fastigheten försäkrad till fullt värde, i annat fall åligger det kommunen 

att fram till tillträdesdagen ha fastigheten försäkrad till fullt värde. Från 

tillträdesdagen gäller motsvarande för bolaget. 
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13.  UTFORMNING  

       AV MARK OCH 

       BYGGNADER 

Med hänsyn till områdets exponeringsläge på Bredasten har bolaget 

gjorts uppmärksam på att området ska hållas i ett sådant skick att 

området upplevs attraktivt. Bolaget har också uppmärksammats på att 

det i samband med bygglovshanteringen kommer att läggas mycket stor 

vikt vid att byggnaden och fasaden ges ett estetiskt godtagbart utseende.  

 

 
14. TILLSTÅND Det åligger bolaget att ansöka om och bekosta bygglov, planavgift  

och övriga erforderliga tillstånd och erinras om skyldigheten att erlägga 

avgifter i enlighet med gällande taxor. 

 

 
15. ÖVRIGA  

      ÖVERENS-   

      KOMMELSER 

Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för 

parterna rörande överlåtelse av fastigheten har intagits i detta 

köpekontrakt. Alla överenskommelser efter undertecknande av detta 

kontrakt skall vara skriftliga för att gälla. 
 

 

 

16. ÖVERLÅTELSE 

 

 

Bolaget äger ej rätt att utan kommunens skriftliga godkännande överlåta 

eller transportera detta köpeavtal. 

 

 
17. FÖRUTSÄTT-   

      NINGAR 

 

 

Har inte grunden för huvudbyggnaden uppförts senast 2021-06-17 

återgår överlåtet område till kommunen. Erlagd handpenning tillfaller då 

kommunen. Kommunen ersätter i ett sådant läge ej bolaget för nedlagda 

fastighetsbildningskostnader, eller andra nedlagda kostnader och 

avgifter. 

 
 

 

 

 

 

Detta avtal gäller endast under förutsättning av att det godkännes av 

Värnamo kommun. I annat fall är kontraktet till alla delar förfallet, utan 

rätt till ersättning för någondera parten. 

 

 
18. TVISTER Eventuell tvist rörande tolkningen av detta avtal skall avgöras enligt 

svensk lagstiftning av allmän domstol inom kommunens domsaga. 
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PARTERNAS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

  

 

 

 

Värnamo den Värnamo den  

För Värnamo kommun Aktiebolaget Grundstenen 162093 uä                                          

                                                     Express Biltvätt AB                

                                       

 

_______________________        _________________________ 
Hans-Göran Johansson    Ilir Grabovci 

Kommunstyrelsens Ordförande   

 

_______________________    
Lars Magnusson   

Exploateringschef 

 

  

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  

 

 

_______________________  _________________________ 

 
  

_______________________  _________________________ 

                 

 

 

 
Bilagor: Karta på fastigheten, bilaga1. 

              Gällande detaljplan, bilaga 2. 

               

 

Signatur: Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor,  

                tagit del av och godkänt innehållet.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-21   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.679
  

  

 1 (1) 

Köpekontrakt fastigheten Kalkstenen 6 

Ärendebeskrivning 

Ett köpekontrakt har tecknats med Fundamentet 5113 AB uä 
Kalkstenen Bredasten AB  berörande fastigheten Kalkstenen 6 
inom verksamhetsområdet Bredasten i Värnamo. 

Köpekontraktet innebär att en handpenning på 10% av köpeskillingen  
erläggs vid kontraktets tecknande och att resterande köpeskilling samt 
anläggningsavgift erläggs då grundläggningsarbeten  

                   påbörjats. Grunden till huvudbyggnaden ska vara påbörjad 
                   senast 2021-06-17 annars återgår köpet till kommunen. 
                   Köpeskillingen är 1 410 000kronor. 
                     

Ett köpekontrakt har tidigare upprättats och antagits av 
samhällsbyggnadsnämnden med giltighet fram till 2020-12-17. 
Bolaget har ansökt om bygglov men hänvisar till den pågående pandemin varför 
ett nytt kontrakt på lika villkor som tidigare avtal upprättats dock med skillnaden 
att det nya avtalet bara gäller i 6 månader. Handpenningen anses vara erlagd enligt 
tidigare avtal. 
 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att   godkänna upprättat köpekontrakt med Fundamentet 5113 AB 
uä Kalkstenen Bredasten AB avseende försäljning av fastigheten 
Kalkstenen 6 i Värnamo. 

Köpeskillingen är 1 410 000 kronor. 

 

Lars Magnusson Ulf Svensson 
Exploateringschef Kommundirektör
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               KÖPEKONTRAKT  

 
PARTER Värnamo kommun, genom Samhällsbyggnadsnämnden, 

331 83  Värnamo  

Organisationsnummer: 212000-0555, nedan kallad kommunen 

 
 

 

 

 

Fundamentet 5113 AB uä Kalkstenen Bredasten AB, Sjöåkra 3, 331 96 

Värnamo 

Organisationsnummer: 559179-0075, nedan kallad bolaget. 

 
1. MARK SOM 

    ÖVERLÅTES 

 

 

Kommunen överlåter härmed till bolaget fastigheten Värnamo Kalkstenen 6 

med en areal på 10 000 m2.  

  

Det markområde som överlåts är markerat på bilaga 1, och kallas  

nedan fastigheten. 

 

 
2. TILLTRÄDE Bolaget tillträder fastigheten när grunden till minst 20 % av byggrätten 

påbörjats och att hela köpeskillingen erlagts samt i övrigt vad som sägs 

under punkt 4 och 17, nedan. 
  

 
3. KÖPESKILLING  

 
Enmiljonfyrahundratiotusen /1 410 000:-/ kronor  

avseende ersättning för överlåten mark. 

 

 
4. KÖPESKILLINGENS  

    ERLÄGGANDE 

 

 

a)  Etthundrafyrtiotusen /140 000:-/  kronor  

 = 10 % av köpeskillingen. Denna handpenning är sedan tidigare erlagd av 

bolaget och ska inte tas ut i detta kontrakt. 

 

b) Resterande belopp  

Enmiljontvåhundrasextiotusen /1 270 000:-/ kronor 

 

erläggs tillsammans med kostnad för nedan angiven anläggnings-  

ersättning då grundläggningsarbeten enligt § 2 påbörjats. Om ersättningen 

inte kommit kommunen tillhanda senast, på fakturan angiven betalningsdag, 

debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.  
 

 

 

5. KÖPEBREV 

 

 

 

 

Köpebrev utfärdas då ersättningen till fullo erlagts samt nedan angivna 

förutsättningar uppfyllts. 

 

 
6. PANTRÄTT, 

    NYTTJANDERÄTT 

    SERVITUT 

Området överlåtes fritt från penninginteckningar och nyttjanderätter utöver 

servitut för dike, ledningar och serviceväg nr 0683 IM 4447/11, bilaga 2. 
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7. FASTIGHETS- 

    BILDNING,    

    LAGFART 

Kostnad för lagfart, penninginteckningar och fastighetsbildningsförrättning 

betalas av bolaget.  

 

 
 

 

8. ANLÄGGNINGS-      

    ARBETEN 

 

 

 

 

För utförda anläggningsarbeten skall bolaget till kommunen på 

tillträdesdagen betala  

Sjuhundratusen /700 000:-/  kronor (exkl. moms)  

 

Kommunen skall överlämna dokumentation på fastighetens markplanering. 

Dokumentationen är upprättad av Värnamo kommuns tekniska kontor. 

Kommunen ikläder sig dock inget ansvar för fastighetens grundförhållanden 

eller skick vilket betyder att det är bolagets ansvar att genomföra 

erforderliga undersökningar följt av de byggnadstekniska åtgärder som 

gäller för byggnationen. 

 

Några krav på ersättning kan inte ställas av bolaget gentemot kommunen 

med hänvisning till de av tekniska kontoret utförda anläggningsarbetena 

inom fastigheten. 
  
 Kommunen äger rätt att för anläggande av gata, park eller allmän plats på 

området utföra slänt i lutning 1:3 eller enligt särskild överenskommelse. 

 

Bolaget har informerats om att sprängningsåtgärder kan bli aktuella i 

samband med framdragning av servisledningar och/eller andra 

grävningsarbeten i samband med byggnationen. Dessa åtgärder bekostas  

till fullo av bolaget. 
 

 

 

9. VA-AVGIFT 

 

 

För anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät skall bolaget betala 

enligt den taxa som gäller på tillträdesdagen. 

 

Dagvatten får avledas till kommunens dagvattendike som gränsar till 

fastigheten. Typritning hur detta ska utföras tillhandahålls av kommunens 

tekniska kontor.  Anslutning ska ske på sådant sätt att dagvatten från 

fastigheten inte orsakar erosionsskador i kommunens dike. 

 

Bolaget har uppmärksammats på att om mer än 50 % av tomtytan utformas 

som hårdgjord yta skall bolaget själv svara för att dagvattenavrinningen 

fördröjs inom fastigheten. Ytterligare information om detta framgår av 

bestämmelserna i detaljplanen. 

 

 
10. INFART 

 

 

Infart från kommunens gata till fastigheten anläggs och bekostas av 

bolaget. 

 

 
11. DETALJPLAN 

 
För fastigheten gäller detaljplan nr 339 laga kraft datum 2008-04-08. 

Det åligger bolaget att informera sig om gällande planbestämmelser i 

enlighet med detaljplanen, bilaga 3. 
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12. FÖRDELNING  

      AV UTGIFTER  

      OCH INKOMSTER 

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten skall betalas av 

kommunen i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen 

och för tiden därefter av bolaget. Motsvarande skall gälla beträffande 

inkomster från fastigheten. I det fall verksamheten påbörjas på 

fastigheten före tillträdesdagen är det bolagets ansvar att hålla 

fastigheten försäkrad till fullt värde, i annat fall åligger det kommunen 

att fram till tillträdesdagen ha fastigheten försäkrad till fullt värde. Från 

tillträdesdagen gäller motsvarande för bolaget. 

 

 
13.  UTFORMNING  

       AV MARK OCH 

       BYGGNADER 

Med hänsyn till områdets exponeringsläge mot väg 27 har bolaget 

gjorts uppmärksam på att området närmast nämnda väg ska hållas i ett 

sådant skick att området upplevs attraktivt för förbipasserande. Bolaget 

har också uppmärksammats på att det i samband med bygglovs-

hanteringen kommer att läggas mycket stor vikt vid att byggnaden och 

fasaden utmed väg 27 ges ett estetiskt godtagbart utseende.  

 

 
14. TILLSTÅND Det åligger bolaget att ansöka om och bekosta bygglov, planavgift  

och övriga erforderliga tillstånd och erinras om skyldigheten att 

erlägga avgifter i enlighet med gällande taxor. 

 

 
15. ÖVRIGA  

      ÖVERENS-   

      KOMMELSER 

Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för 

parterna rörande överlåtelse av fastigheten har intagits i detta 

köpekontrakt. Alla överenskommelser efter undertecknande av detta 

kontrakt skall vara skriftliga för att gälla. 
 

 

 

16. ÖVERLÅTELSE 

 

 

Bolaget äger ej rätt att utan kommunens skriftliga godkännande 

överlåta eller transportera detta köpeavtal. 

 

 
17. FÖRUTSÄTT-   

      NINGAR 

 

 

Har inte grunden för huvudbyggnaden uppförts senast 2021-06-17 efter 

detta avtals godkännande, återgår överlåtet område till kommunen. 

Erlagd handpenning tillfaller då kommunen. Kommunen ersätter i ett 

sådant läge ej bolaget för nedlagda fastighetsbildningskostnader, eller 

andra nedlagda kostnader och avgifter. 

 
 

 

 

 

 

Detta avtal gäller endast under förutsättning av att det godkännes av 

Värnamo kommun. I annat fall är kontraktet till alla delar förfallet, 

utan rätt till ersättning för någondera parten. 

 

 
18. TVISTER Eventuell tvist rörande tolkningen av detta avtal skall avgöras enligt 

svensk lagstiftning av allmän domstol inom kommunens domsaga. 
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PARTERNAS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

  

 

 

 

Värnamo den Värnamo den  

För Värnamo kommun Fundamentet 5113 AB uä Kalkstenen                

                                                     Bredasten AB     

                                       

 

_______________________        _________________________ 
Hans-Göran Johansson  Hans Eriksson 

Kommunstyrelsens ordförande   

 

_______________________   _________________________ 
Lars Magnusson   

Exploateringschef 

 

  

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  

 

 

_______________________  _________________________ 

 
  

_______________________  _________________________ 

                 

 

 

 
Bilagor: Karta på fastigheten, bilaga1. 

              Servitutsavtal, bilaga 2. 

              Gällande detaljplan, bilaga 3. 

               

 

Signatur: Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor,  

                tagit del av och godkänt innehållet.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  Dnr: 2020.2702 

    Samhällsbyggnadsnämnden 

    Tjänsteskrivelse 

Svar på medborgarförslaget, Ge sjön Hindsen en ordentlig 
vattenreglering 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att av-

slå medborgarförslaget.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Värnamo fick 2014-09-26 in ett medborgarförslag, där 

förslagsställaren Hans-Olof Carlsson föreslår att kommunfullmäktige ska ge 

tekniska förvaltningen i uppdrag att ta kontakt med berörda markägare för 

att diskutera möjligheterna för att uppföra moderna ordentliga regleringsan-

ordningar vid sjöns norra och södra utflöde. I förslaget föreslås är att kostna-

den för att uppföra regleringsanordningarna bör falla på kommunen ef-

tersom kommunen avser att använda sjön som vattentäkt. 

I sin skrivelse tar Hans-Olof Carlsson upp ett antal skäl som ligger till grund 

för förslaget.  Ett av skälen är Värnamo kommuns behov av reservvattentäkt 

för centralorten och att sjön Hindsen är ett logiskt val med hänvisning till att 

sjön har ett rent och klart vatten. Hindsen är en källsjö och är därför en eko-

logiskt känslig sjö med höga naturvärden. Tillrinningen av friskvatten sker 

långsamt. Sjön är idag oreglerad, men det finns viss primitiv reglering, be-

stående av brädor, i det södra utflödet. 

Ett annat skäl som framförs är att då Hindsen kan komma att utgöra reserv-

vattentäkt för centralorten vilket innebär att vid ett bortfall av den ordinarie 

vattentäkten för centralorten så måste allt vatten tas från Hindsen. Detta 

medför enligt skrivelsen att 4000 kbm vatten kommer att pumpas ut från 

sjön varje dygn. Ett sådant vattenuttag skulle högst sannolikt inom en kort 

tidsrymd sänka sjöns vattenstånd märkbart om utflödet samtidigt sker ore-

glerat. Detta skulle i sin tur påverka sjöns biologi och strändernas djur och 

växtliv negativt. Sjön Hindsen är ett så kallat natura 2000 område, vilket 
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medför att det finns ett extra stort ansvar att bevara det inför kommande 

framtid och dess generationer. 

Motivering till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens beskrivning av sjön 

Hindsens kvalitéer och vikten av att så långt som möjligt bibehålla både 

sjöns vattenkvalité och dess naturvärden.  

Nämnden gör däremot en annan bedömning av nödvändigheten och lämp-

ligheten att reglera sjön Hindsen.  

Mark och miljödomstolen i Växjö lämnade 2013 tillstånd enligt Miljöbalken 

till Värnamo kommun att bortleda vatten från sjön. I domens redogörelse för 

Värnamo kommuns ansökan står det om företagets utförande bland annat att 

tillstånd söks för ett vattenuttag på 1 400 000 m3 per år vilket motsvarar ca 

44,5 l/s. Detta uttag motsvara ungefär hälften av det prognostiserade beho-

vet för år 2025. Uttaget ur sjön bedöms aldrig kunna påverka sjöns vatten-

nivå med mer än 100 mm och att sökande (Värnamo kommun) bedömer att 

det får anses som en liten påverkan, som inte medför allvarliga konsekven-

ser för allmänna och enskilda intressen. 

Mark och miljödomstolen satte i sitt beslut ett antal villkor för tillståndet för 

bortledande av ytvatten. Ett av dessa villkor är att, sökanden får inte göra 

vattenuttag med en sådan vattenmängd att utflödet ur sjöns södra utlopp ge-

nom trummorna understiger 25 l/s. 

Vid förhandlingen om tillstånd yrkade ett antal fastighetsägare runt sjön på 

att utflödena i sjöns norra och södra delar skulle regleras genom sökandes 

försorg. Mark och miljödomstolen avslog detta yrkande. Domen överklaga-

des av fastighetsägarna. Men överklagandet fick inte prövningstillstånd i 

Mark- och miljööverdomstolen. 

Detta innebär att oavsett om sjön Hindsen regleras eller förblir oreglerad så 

får Värnamo kommun inte göra vattenuttag med en sådan vattenmängd att 

utflödet ur sjöns södra utlopp genom trummorna understiger 25 l/s. Vid en 

ansökan om tillstånd för att reglera sjön så kommer troligtvis samma villkor 

om vattenmängd för utflöde ur sjöns södra utlopp om 25 l/s att gälla. Detta 

innebär att vid extrema torr år så kommer kommunen troligtvis inte att 

kunna ta ut något vatten från sjön Hindsen oavsett om den är reglerad eller 

inte.  

Den fördel som kommunen skulle få genom att reglera sjön är att genom en 

reglering kunna bygga upp ett vattenmagasin. Detta skulle troligtvis inne-

bära en tidvis högre vattennivå än vad som är normalt idag. En höjning av 
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vattennivån skulle kunna innebära problem för vissa av fastighetsägarna 

runt sjön.  

I och med detta ser kommunen förnuvarande inte att en reglering skulle ge 

någon betydande fördel för Värnamo kommun. Det finns en risk att en re-

glering av sjön Hindsen snarare skulle kunna skapa mer problem för fastig-

hetsägarna runt sjön, än den gör nytta för kommunen.  

Conny Eskilson 

Förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2020-12-09  

Justerare 

§ 108 Dnr: SN.2020.53 
 
Utvärdering av måltidsservice ekonomiska 
finansieringsmodell 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att ge servicenämnden i uppdrag att utvärdera måltidsservice 
finansieringsmodell 
att ge servicenämnden i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i samråd med 
berörda förvaltningar och kommunens centrala ekonomiverksamhet 
att servicenämnden återkommer till kommunstyrelsen med rapport inför 
budgetarbetet 2022 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Barn och utbildningsförvaltningens och omsorgsförvaltningens 
kostorganisationer bildade servicenämndens nya kostorganisation, 
numera måltidsservice, genom en sammanslagning av de båda 
verksamheterna den 1 januari 2015 i samband med att servicenämnden 
bildades.   
Beslutet grundade sig på en samverkansutredning där kommunstyrelsen 
också beslutade att kostorganisationen helt och hållet skulle utgöra en 
resultatenhet 
Uppdraget med att utgöra en resultatenhet med ett pris per portion har 
varit föremål för många diskussioner och frågeställningar.  
En ny verksamhet bör alltid utvärderas och så har skett med 
servicenämndens olika verksamheter. Dock inte den 
finansieringsmodell som beslutats för måltidsservice.  
Måltidsservice har nu verkat som resultatenhet i ca sex år och en 
utvärdering av denna finansieringsmodell vore värdefull. Utvärderingen 
skulle med fördel kunna genomföras genom att tillsätta en arbetsgrupp 
bestående av representanter från berörda förvaltningar. Utvärderingen 
bör sikta in sig på hur det har fungerat när måltidsservice varit en 
resultatenhet, både internt på serviceförvaltningen och externt mot 
kunderna. För och nackdelar samt om det finns behov av en annan 
finansieringsmodell?  
 
Servicenämnden har behandlat ärendet 21 oktober 2020 § 96    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2020-12-09  

Justerare 

 
Sn § 108 (forts) 
                                    
                                                                                                                                                                                                             
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att föreslå kommunstyrelsen ge servicenämnden i uppdrag att utvärdera 
måltidsservice finansieringsmodell 
att föreslå kommunstyrelsen ge servicenämnden i uppdrag att bilda en 
arbetsgrupp i samråd med berörda förvaltningar och kommunens 
centrala ekonomiverksamhet 
att servicenämnden återkommer till kommunstyrelsen med rapport inför 
budgetarbetet 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunledningsförvaltningen
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Utvärdering av måltidsservice ekonomiska 
finansieringsmodell 
Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsförvaltningens och omsorgsförvaltningens 
kostorganisationer bildade servicenämndens nya 
kostorganisation, numera måltidsservice, genom en 
sammanslagning av de båda verksamheterna den 1 januari 2015 
i samband med att servicenämnden bildades.   

Beslutet grundade sig på en samverkansutredning där 
kommunstyrelsen också beslutade att kostorganisationen helt 
och hållet skulle utgöra en resultatenhet 

Uppdraget med att utgöra en resultatenhet med ett pris per 
portion har varit föremål för många diskussioner och 
frågeställningar.  

En ny verksamhet bör alltid utvärderas och så har skett med 
servicenämndens olika verksamheter. Dock inte den 
finansieringsmodell som beslutats för måltidsservice.  

Måltidsservice har nu verkat som resultatenhet i ca sex år och en 
utvärdering av denna finansieringsmodell vore värdefull. 
Utvärderingen skulle med fördel kunna genomföras genom att 
tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från berörda 
förvaltningar. Utvärderingen bör sikta in sig på hur det har 
fungerat när måltidsservice varit en resultatenhet, både internt på 
serviceförvaltningen och externt mot kunderna. För och 
nackdelar samt om det finns behov av en annan 
finansieringsmodell?  

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen ge servicenämnden i uppdrag att 
utvärdera måltidsservice finansieringsmodell 

att föreslå kommunstyrelsen ge servicenämnden i uppdrag att 
bilda en arbetsgrupp i samråd med berörda förvaltningar 
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att servicenämnden återkommer till kommunstyrelsen med 
rapport inför budgetarbetet 2022 

 

Anneli Andersson  
Förvaltningschef 
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Utredning 

Måltidsservice, tidigare kostorganisationen har i nuvarande form 
funnits sedan den 1 januari 2015. I den nya organisationen gick 
skolans och omsorgens kostverksamhet ihop och placerades 
under servicenämndens ansvarsområde. I samma beslut fastslogs 
att måltidsservice helt och hållet skulle utgöras av en 
resultatenhet. 

En resultatenhet i det här fallet innebär att måltidsservice inte 
har någon egen budget utan alla budgetmedel fördelas till 
kunderna utifrån en beräkningsmodell. Arbetssättet var tänkt att 
ge större flexibilitet och en tydlighet i vad portionen kostar, både 
inom skolan och i omsorgen.  

Trots goda intentioner har diskussionerna varit många. 
Ekonomiska styrregler som togs fram har varit föremål för 
många och intensiva resonemang.  

Det vore därför intressant att tillsätta en arbetsgrupp som 
utvärderar den finansieringsmodell som gäller för 
måltidsservice. Har modellen gett de effekter som var tänkt, har 
den gett den flexibilitet som var tänkt, har den gett den tydlighet 
som var tänkt? 
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Slutredovisning – införande av nytt 
ekonomisystem (projnr 2806/100123) 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun har under åren 2016 till 2020 arbetat med att 
införa ett nytt ekonomisystem. Åren 2016 till 2018 genomfördes 
förstudier, upphandling, uppsättning av systemet och 
utbildningar. 1 januari 2019 var driftsstarten av det nya 
ekonomisystemet Raindance. Under 2019 och 2020 har systemet 
utvecklats, nya rapporter skapats, flera integrationer, nya rutiner 
och arbetssätt har tagits fram som är anpassade till det nya 
ekonomisystemets möjligheter. 

I samband med ekonomisystemsprojektet har en 
projektorganisation skapats med en styrgrupp, projektledare och 
delprojektledare. Strategiska beslut har fattats av styrgruppen. Bl 
a har styrgruppen beslutat om vissa tillägg/funktioner i 
ekonomisystemet samt beslut om att leverantören skulle hålla 
vissa slutanvändarutbildningar samt skapandet av sk 
webbguider. Dessa tillägg har inneburit en kostnad på ca 
500 000 kr som inte fanns med i ursprungsbudgeten. 

Samtidigt som ett nytt ekonomisystem togs i drift bytte 
Värnamo kommun kodplan. Kostnaderna för kodplansbytet med 
alla integrationer har varit kostnadskrävande. I 
investeringsbudgeten togs 300 000 kr upp för integrationer. De 
bokförda kostnaderna för integrationer är ca 1 300 000 kr.  

I investeringsbudgeten finns avsatt 600 000 kr för ett system för 
budget och prognos. Värnamo kommun har i avtalet med 
ekonomisystemsleverantören option på denna modul. Hittills har 
inte denna option nyttjats.  

Projektet har i stort varit framgångsrikt och många av de vinster 
kommunen vill uppnå har uppfyllts. Totalt har 
investeringsbudgeten överskritids med ca 1 700 000 kr vilket 
naturligtvis inte är bra. Vid framtida större installationer av nya 
system är det viktigt att ta lärdom av ekonomisystemsprojektet, 
både budget- och genomförandemässigt. 
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(Anvisade investeringsmedel 2016-2022 6 750 000 kr) 

Anvisade investeringsmedel 2016-2022 exkl option för budget 
och prognos 6 150 000 kr 

Kostnader för projektet 2016-2020 7 856 000 kr 

Underskott för projektet 1 705 977 kr 

 

   

 

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

- att godkänna slutredovisning – införande av nytt ekonomisystem, 
samt att underskottet 1 705 977 kr regleras i 2020 års bokslut 

Peter Karlsson Johanna Svensson 
Redovisningschef Ekonomichef 
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Leader Linné Småland Organisationsnummer                        Bankgiro 
www.leaderlinne.se  802496-3798 5014-2207 

  
Besöksadress: Fabriksgatan 21, Alvesta 

Postadress: box 5, 342 21 Alvesta

Alvesta 2020-12-15 

Till Kommunstyrelsen i respektive kommun  
Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö, Sävsjö, Vetlanda och Älmhult  

 
Budget och tidsram för förlängnings år av Leader samt förberedelser för perioden 2023-2027. 

I det underlag för programändring 7 som har skickats ut till Övervakningskommittén för 
landsbygdsprogrammet framgår att totalbudgeten för Leader för förlängningsåren 2021 och 2020 
föreslås bli 600 mnkr. Av detta föreslås 45 mnkr avsättas för förberedande stöd som ska användas för 
att ta fram strategier inför programperioden 2023-2027. 198 mnkr av totalbeloppet utgörs av övrigt 
offentligt stöd, dvs 33 procent. 
 
För vårt Leaderområde Leader Linné Småland skulle detta betyda att vi får ett tillskott på ca 
15 miljoner för förlängningsåren samt förberedande arbete för perioden 2023-2027, detta är högre 
än vad som tidigare har indikerats, och motsvarar helt den budget som vi årligen har haft för 
innevarande programperiod fram till nu. 
  
Jordbruksverket kommer inom kort att skicka en förfrågan till Leader Linné Småland om vi kan ta 
emot förslagen budget för förlängningsåren 2021 och 2022.  Vi kommer att behöva visa på hur 
medfinansieringen för övrigt offentligt stöd på 33 % ser ut. Vi förstår att denna information kommer 
sent och att ert budgetarbete redan är avslutat men vår fråga till er är:  
Är ni villiga att fortsätta samarbetet med Leader Linné Småland och bidraga med er 
medfinansiering i ytterligare två år? 
 
Arbetet runt strategin för 2023-2027 har startat i och med inskickandet av intresseanmälan som 
gjordes hösten 2020. Inför det fick vi positiva besked att ni alla kommuner ville vara med i denna 
intresseanmälan. Vi var då tydliga med att det just var en intresseanmälan så om någon skulle vilja 
träda ur är det hög tid att meddela det nu.   

Vänligen inkom med svar senast den 31 januari 2021 till asa@leaderlinne.se  

 

Hälsningar  

 

Styrelsen för Leader Linné Småland  
genom Elizabeth Peltola, ordförande  

 

För mer information kontakta: 
Åsa Westström, verksamhetsledare 070-560 02 62 
Elizabeth Peltola, ordförande 070-225 50 98 

Bilaga 1: Underlag för er finansiering och utfall fram till nu. 
Bilaga 2: Tidsplan för strategiarbetet för 2023-2027
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Linné Smålands tidsplan för strategiskrivning
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Finansiering 2016-2020

●Totalbudget 51,5 miljoner
●Projektfinansiering 38,6 miljoner

●Av totala budgeten 33% kommunerna 17 miljoner
●Av totalbudget 50% staten 25,8 miljoner
●Av totalbudget 17% EU 8,8 miljoner
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Prel Finansiering 2021-2022

●Prel Totalbudget 14,5 miljoner
●Prel Projektfinansiering 10,8 miljoner

●Av totala budgeten 33% kommunerna 4,7 miljoner
●Av totalbudget 50% staten 7,3 miljoner
●Av totalbudget 17% EU 2,5 miljoner
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Total statistik 

●Totalt beviljat  40 812 448 kr
●Paraplyprojekt 2 048 803kr 

●Totalt bevilja 82 st stora och 126 ”leadercheckar”

●Återstående medel 536 641 kr
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Värnamo 2016-2020

Värnamos finansiering per år: 438 266 kr

● Totalt beviljat i kommunen 4 190 296 kr 17 st

● Paraplyprojekt 234 014 kr 16 st

● Uppväxling 1,68 ggr pengarna
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Annika Pers Gustafsson  
Samhällsavdelningen 
010-223 64 26 
 
 
 

  
 
 
 
Enligt sändlista 

 

 

 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 
Telefon 010-22 36 000    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webb www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

 
Vill din organisation vara med och bidra till att 
minska vår klimatpåverkan och öka den 
förnybara energin i länet? 
 

REMISS AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 

I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att ta fram åtgärdsprogram för länet. Nu är det 
åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan som är aktuellt.  

Under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021 ges möjlighet för alla 
organisationer som vill att: 

1. lämna synpunkter på förslaget, samt  

2. svara på vilka av åtgärderna som din organisation kan bidra med att genomföra.  

Åtgärdsprogrammet innehåller förslag på 20 åtgärder och kommer att gälla mellan juli 
2021–2025. Det ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015–2019. 

VILL DIN ORGANISATION VARA MED OCH BIDRA? GÖR SÅ HÄR! 
Ladda ner remissversionen av åtgärdsprogrammet. Den finns att ladda ner på 
Klimatrådets webbplats. (https://klimatradet.se/atgardsprogram/)  

1. Gå igenom åtgärdsförslagen som finns i åtgärdsprogrammet och svara på 
vilka åtgärder ni vill genomföra under programperioden. Skriv in era svar i 
bifogad excelfil.  
Block 1 innehåller tre strategiska åtgärder där åtgärd 1 gäller alla. Block 2 innehåller 17 områdesspecifika 
åtgärder och block 3 är en idébank med sju projektåtgärder.  

• Har din organisation inte varit med i framtagandet, men vill delta? 
Fyll i excelfilen vilken organisation ni är och vilka åtgärder ni vill åta er. Ni 
väljer själva hur stort åtagande ni vill ha: alla deltagande aktörer genomför 
åtgärd 1. Vill ni åta er mer? Kanske vill ni genomföra någon av åtgärderna 
som redan finns med i programmet eller har ni förslag på andra åtgärder? 
Fyll i så fall i det på den första tomma raden i excelfilen.   

• Intresserade av projektåtgärderna? 
För projektåtgärderna anges inget åtagande i detta skede. Lämna gärna en 
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kommentar om din organisation anser att projektåtgärden är värdefull att 
den genomförs och om ni har intresse av att delta vidare i processen för den 
specifika projektåtgärden. 

 
2. Ange dina övriga synpunkter på förslaget, både generella och detaljerade.  
Disponera dina synpunkter efter åtgärdsprogrammets kapitel och sidnummer.  

 
 
Svar önskas senast den 31 mars 2021 med e-post till Länsstyrelsen: 
jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 425-10598-2019. 
 
 
Alla remissinstanser är mycket välkomna att kontakta Länsstyrelsen med frågor under 
remisstiden och att diskutera förslaget till åtgärdsprogram. 
 
Kontaktperson är: 
Annika Pers Gustafsson, 010-223 64 26 annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se  

 
 
 
 
Helena Jonsson 
Landshövding 
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Bakgrund 
Åtgärdsprogrammet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 (främst mål 13), ambitionerna i 
Parisavtalet, och Sveriges miljökvalitetsmål. Tillsammans med Jönköpings läns klimat- och 
energistrategi skapas en plattform för det fortsatta arbetet med att minska klimatpåverkande 
utsläpp och öka andelen förnybar energi.  
 
Klimat- och energistrategin (2019:18) visar en gemensam inriktning för klimat- och 
energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet, och är basen för det 
arbete som genomförs i länet. I strategin finns vision och mål för länet till 2045 samt 
beskrivning av fokusområden och inriktningar som behövs för att nå målen. Problemen är i 
många fall globala, men lösningarna är ofta lokala och aktörer i länet har en betydelsefull 
roll i att bidra till Sveriges arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling.   

LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG 
Länsstyrelsens uppdrag som helhet är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och att 
nationella mål för genomslag i samhället. Inom energi- och klimatområdet är uppdraget att 
samordna och leda det regionala arbetet, och i miljömålsarbetet är uppdraget att i bred 
samverkan utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram som tar sin utgångspunkt i 
länets klimat- och energistrategi.  

ÅTGÄRDSPROGRAMMETS SYFTE 
Åtgärdsprogrammets syfte är att främja klimat- och energiarbetet inom länets verksamheter 
och därmed även bidra till de klimat- och energipolitiska målen i samhället i stort. 
Åtgärdsprogrammet lyfter fram prioriterade åtgärder som är viktiga för att minimera länets 
klimatutsläpp, öka den förnybara energin och därmed bidra till länets klimat- och 
energistrategi.  

FRAMTAGANDEPROCESSEN 

Framtagandet har skett under 2020 i bred samverkan med länets kommuner, Region 
Jönköpings län samt klimatrådets aktörer med tillhörande fokusgrupper och arbetsgrupper. 
Arbetet startade med en översyn av de föregående åtgärdsprogrammen, och togs vidare via 
workshopar och dialogtillfällen under våren och hösten 2020. 

Remissperioden pågår till och med 31 mars 2021. Därefter tas inkomna synpunkter 
omhand och åtgärdsprogrammet fastställs under sommaren 2021, och gäller sedan fram till 
och med 2025. 

UPPLÄGG 
Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i tre block: 

1. Strategiska åtgärder, 3 åtgärder  
2. Områdesspecifika åtgärder, 17 åtgärder 
3. Projektåtgärder, 7 åtgärder 
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Sändlista 
Aneby kommun 
Aneby Miljö & Vatten AB 
Stiftelsen Aneby Bostäder 
Aneby Näringsliv 
Eksjö kommun 
Eksjö Energi 
Eksjö.nu 
Eksjöbostäder AB 
Gislaved kommun 
Gislaved Energi 
Gislavedshus 
Enter Gislaved 
Gnosjö kommun 
Business Gnosjö Region AB 
Fastighets AB Järnbäraren 
Habo kommun 
Habo Energi 
Habo Bostäder AB 
Jönköping kommun 
Jönköping Energi AB 
Bostads AB Vätterhem 
JuneHem AB 
Södra Munksjön Utvecklings AB 
Mullsjö kommun 
Mullsjö Energi & Miljö 
Mullsjö Utveckling AB 
Mullsjö bostäder 
Nässjö kommun 
Nässjö Affärsverk 
Nässjö Näringsliv AB 
Fastighets AB Linden 
Sävsjö kommun 
Njudung Energi 
Sävsjö Näringsliv AB 
Sävebo AB 
Tranås kommun 
Tranås Energi 
Tranås United 
AB Tranåsbostäder 
Vaggeryds kommun 
Vaggeryds Energi 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 
Vetlanda kommun 
Nuvab 
Witalabostäder 
Värnamo kommun 
Värnamo Energi 

Värnamo Näringsliv 
Finnvedsbostäder 
Region Jönköpings län 
Almi Företagspartner AB 
Arkitekthuset 
Atteviks Bil AB 
Beyond by Andpeople AB 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
Castellum 
CSR Småland 
Cybercom 
Elmia  
EWAYS 
FC Gruppen 
Forserum Safety Glass AB 
Friskis och Svettis 
Företagarna Jönköpings län 
Försvarsmakten 
GARO 
Handelskammaren Jönköpings län 
HSB Göta 
Hushållningssällskapet 
Husqvarna group 
Jordbruksverket 
Jönköping University 
Kommuninvest 
Linköpings universitet 
LRF Jönköpings län 
Miljösamverkan Jönköpings län  
Naturskyddsföreningen Jönköpings län 
OBOS Sverige AB 
Riksbyggen 
RISE 
Science Park Jönköping 
Skanska 
Skogsstyrelsen Jönköpings län 
SWECO 
Swegon 
Svenskt näringsliv Jönköpings län 
Sävsjö Transport AB 
Södra 
Tosito 
Trafikverket 
Trafikverket Jönköpings län 
Träbyggnadskansliet 
Träcentrum 
TUC
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Sammanfattning 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och energiarbe-
tet i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom klimatrådets fo-
kusgrupper och arbetsgrupper samt miljömålssamordnare i kommunerna och Region Jön-
köpings län. De har därefter behandlats av Klimatrådets beredningsgrupp samt inom Läns-
styrelsens styrgrupp. Klimatrådet Jönköpings län har sedan ställts sig bakom åtgärdspro-
grammet.  
De globala målen som Agenda 2030, Parisavtalet, EU:s och Sveriges energi- och klimatmål 
samt länets uppdaterade klimat- och energistrategi från 2019 ligger som en bas för åtgärds-
programmet. 
 
Åtgärdsprogrammet innehåller 20 åtgärder och sju projektåtgärder, se tabell nedan.  

Åtgärdssammanfattning 
Nr Åtgärdsnamn Förslag på ansvarig aktör 

Strategiska åtgärder 

1 
Systematiskt arbete med klimat och energi Gemensam åtgärd för alla deltagande ak-

törer 

2 
Hållbara investeringar a) Länsstyrelsen*, Kommuninvest, 

Vaggeryds och Gislaveds kommu-
ner, Länsförsäkringar Jönköping 
samt ELMIA. 

b) Kommunerna 

3 
Beräkning av länets totala utsläpp Länsstyrelsen 

Områdesspecifika åtgärder 

Transporter och resor 

4 
Tjänsteresor, besöksresor och kundresor a) Region Jönköpings län 

b) Alla klimatrådets aktörer 

5 
Arbetspendling  a) Region Jönköpings län 

b) Alla klimatrådets aktörer 

Samhällsplanering 

6 
Ökat samarbete i samhällsplaneringsprocessen Region Jönköpings län (Regional utveckl-

ing)*, Länsstyrelsen i Jönköpings län, kom-
munerna, Region Jönköpings län (Jönkö-
pings länstrafik), Trafikverket  

7 
Metodutveckling för samhällsplaneringen Länsstyrelsen i Jönköpings län*, Kommu-

nerna, Trafikverket, Region Jönköpings län 
(Energikontor Norra Småland), Region Jön-
köpings län (Jönköpings länstrafik) 

8 
Trygga och sammanhängande vägar för cykel Kommunerna, Region Jönköping län 
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Bebyggelse 

9 
Minskad klimatpåverkan från byggnader a) Region Jönköpings län (Energikon-

tor Norra Småland)*, kommunerna 
(energi- och klimatrådgivarna), 
Södra, Träcentrum, Träbyggnads-
kansliet, Sweco, HSB Göta, Jönkö-
pings kommun, Länsstyrelsen  

b) Länsstyrelsen*, Region Jönköpings 
län (Energikontor Norra Småland), 
kommunerna (energi- och klimat-
rådgivarna), Södra, Träcentrum, 
Träbyggnadskansliet, Sweco, HSB 
Göta, Jönköpings kommun 

c) Region Jönköpings län (Energikon-
tor Norra Småland)*, Sweco, HSB 
Göta, Jönköpings kommun, Läns-
styrelsen, Vätterhem AB, kommu-
nerna, kommunala bostadsbolag, 
samt andra berörda aktörer. 

10 
Renovera resurs- och energieffektivt Kommunerna, Region Jönköpings län, kom-

munala bostadsbolag, privata bostadsbo-
lag 

Konsumtion och livsstil 

11 
Upphandling och strategiska inköp Alla som ställer sig bakom åtgärden, Kom-

munerna, Region Jönköpings län, Länsstyrel-
sen 

12 
Workshops om upphandling Länsstyrelsen, Region Jönköpings län 

13 
Kampanj om konsumtion Klimatrådet som samverkansplattform 

14 
Minska avfallet Alla klimatrådets aktörer och andra intresse-

rade aktörer 

Förnybar energi 

15 
Öka den förnybara produktionen av el, värme och kyla Alla Klimatrådets aktörer och andra intresse-

rade aktörer 

16 
Främja produktionen av förnybar energi Region Jönköpings län (Energikontor Norra 

Småland)*, kommunerna (energi- och kli-
matrådgivarna) 
 

Gröna näringar och natur 

17 
Skogsbruket är har låg klimatpåverkan och anpassat efter ett 
förändrat klimat  

a) Skogsstyrelsen*, Södra och LRF  
b) Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen och 

Södra 
c) Södra, Länsstyrelsen och LRF 

18 
Jordbruket är energieffektivt och har låg klimatpåverkan a) LRF*, Länsstyrelsen, Region Jönkö-

pings län (Energikontoret Norra 
Småland) samt kommunerna 
(Kommunala energirådgivarna) 

b) LRF* och Länsstyrelsen 
c) Region Jönköpings län, Länsstyrel-

sen, LRF och övriga organisationer 
i styrgruppen för den regionala livs-
medelsstrategin 
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Näringsliv och affärsutveckling 

19 
Rådgivning och tillsyn för resurseffektiva företag a) Länsstyrelsen*, kommunerna (till-

synsansvariga). 
b) Länsstyrelsen*, kommunerna (till-

synsansvariga). 
c) Länsstyrelsen 

20 
Workshops för cirkulär ekonomi  CSR Småland*, kommunerna 

Projektåtgärder 

I 
Kartläggning av varu- och energiflöden samt restflöden  

II 
Minska vattenkonsumtionen  

III 
Samordning av kommunernas energiplaner  

IV 
Tillvarata restprodukter och restflöden inom industrin  

V 
Lagring och smart styrning av el  

VI 
Bättre kännedom om kapaciteten i länets elnät  

VII 
Ökat samarbete och vägledning för näringslivet  
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Inledning 
Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det vi gör idag har stor påverkan på framti-
den och kommande generationer. I Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska våra 
utsläpp av växthusgaser och anpassa oss efter de klimatförändringar som sker. Det här åt-
gärdsprogrammet syftar till att minska vår klimatpåverkan som vi orsakar i Jönköpings län.,  
 
Vi i Jönköpings län har sedan länge haft ett ambitiöst och aktivt klimat- och energiarbete. 
Redan år 2011 bildades klimatrådet där vi enades om visionen ”Plusenergilän” - att ta kli-
matfrågan på allvar och sikta mot att leverera ett överskott av förnybar energi. Jönköpings 
län skulle till år 2050 bli ett energiproducerande län med kraftig energieffektivisering i alla 
sektorer och leverera ett överskott av förnybar energi samtidigt som vi reducerar våra ut-
släpp av växthusgaser. 
 
År 2019 fastställdes den uppdaterade klimat- och energistrategin1 för länet och visionen 
förtydligades till Klimatsmart plusenergilän – för att synliggöra vikten av de tre benen: 
• utsläppsminskningar,  
• öka andelen förnybara energi samtidigt som vi använder den mer effektivt och  
• anpassning till ett förändrat klimat.  
Internationellt och nationellt har det hänt mycket inom området och den uppdaterade kli-
mat- och energistrategin tar således även hänsyn till Agenda 2030, ambitionerna i Parisavta-
let samt Sveriges klimat- och energimål. 
 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan är framtaget för att ge aktörerna i länet kraft-
fulla, gemensamma och effektfulla åtgärder för att komma vidare i klimat- och energiarbe-
tet.  

 
Figur 1 Vision, mål och fokusområden för klimat- och energiarbetet i Jönköpings län. 

 
1 Klimat- och energistrategi för Jönköpings län, Meddelande nr 2019:18 
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Det är den nya klimat- och energistrategins vision, mål och fokusområden som är utgångs-
punkten för detta åtgärdsprogram med inriktning på minskning av klimatpåverkande ut-
släpp och ökad andel förnybar energi.  
 
Detta åtgärdsprogram ersätter ett tidigare åtgärdsprogram som gällde mellan åren 2015 och 
2019. Programmet reviderades under en kontrollstation 2017. Det programmet innehöll 27 
åtgärder. 77 procent av åtgärderna var vid programperiodens slut helt genomförda och 14 
procent var genomförda till mer än hälften. Resultat och erfarenheter från det tidigare pro-
grammet ligger till grund för framtagandet av detta åtgärdsprogram. 
 
Åtgärderna i programmet är inte bindande utan bygger på överenskommelser mellan olika 
aktörer.   

Syfte, mål och avgränsningar 
Åtgärdsprogrammets syfte är att främja klimat- och energiarbetet inom länets verksamheter 
och därmed även bidra till de klimat- och energipolitiska målen i samhället i stort. Åtgärds-
programmet lyfter fram prioriterade åtgärder som är viktiga för att minimera länets klimat-
utsläpp, öka den förnybara energin och därmed bidra till länets klimat- och energistrategi.  

Länsstyrelsens uppdrag 
Länsstyrelsens uppdrag som helhet är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och att 
nationella mål får genomslag i samhället. Inom energi- och klimatområdet är uppdraget att 
samordna och leda det regionala arbetet och i miljömålsarbetet i bred samverkan utveckla 
och genomföra regionala åtgärdsprogram som har sin utgångspunkt i länets klimat- och 
energistrategi.  

Avgränsningar och kopplingar till andra styrande do-
kument 
Detta åtgärdsprogram syftar till att minska länets klimatpåverkan. Åtgärderna är en del i det 
arbete som sker inom länet och pekar ut områden som är eftersatta. Åtgärdsprogrammet 
innehåller inte allt vad som krävs för att vi ska nå våra klimat- och energimål, regionalt eller 
globalt. 
Målsättningen med programmet är att det ska innehålla kraftfulla åtgärder med aktörer som 
tar ansvar för genomförandet. Nulägesbeskrivning för minskad klimatpåverkan ingår i lä-
nets klimat- och energistrategi (2019), och här ges därför enbart en kort introduktion till 
varje avsnitt. 
Åtgärderna som pekas ut i detta program är främst samverkansåtgärder och som ingår i ef-
tersatta områden som är utpekade i länets klimat- och energistrategi. Det finns fler exempel 
på viktiga insatser som genomförs i länet. Detta åtgärdsprogram beskriver på inget sätt allt 
som genomförs i länet, bland annat genomförs flera projekt och en del av dessa insatser 
med koppling till klimatmålen beskrivs nedan.  
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Ett åtgärdsområde där det redan pågår ett aktivt och starkt arbete är att minska matsvinnet 
och öka andelen vegetarisk mat i offentlig verksamhet. Inom dessa områden finns det där-
för inget behov av att ha en särskild åtgärd i åtgärdsprogrammet.  
Ett annat område där det redan pågår mycket är de länsgemensamma transportprojekten. 
Några exempel är FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län 
-och projektet ATTRACT - Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönkö-
pings län – ATTRACT, som startar 2021.  

MILJÖKVALITETSMÅL  
Begränsad klimatpåverkan är ett av 16 nationella miljökvalitetsmål2, som är beslutade av 
Sveriges riksdag. 14 av miljökvalitetsmålen gäller för Jönköpings län (eftersom länet inte 
har några fjäll- och havsmiljöer). För miljömålet Begränsad klimatpåverkan är Jönköpings 
läns klimat- och energistrategi en regionalisering av miljömålet. För övriga miljömål gäller 
de nationella även för Jönköpings län. 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan är ett av fem åtgärdsprogram i länet. Övriga 
åtgärdsprogram är: 
• Hälsans miljömål  
• Vattnets miljömål 
• Grön handlingsplans åtgärdsprogram 
• Anpassning till ett förändrat klimat 
Det finns flera överlapp mellan de olika åtgärdsprogrammen. Närmast koppling finns det 
till åtgärdsprogrammet för Hälsans miljömål som bland annat innehåller åtgärder om sam-
hällsplanering. 
 
Andra miljökvalitetsmål som gynnas av flera åtgärder i detta åtgärdsprogram är bland annat 
målen Frisk luft, Bara naturlig försurning och God bebyggd miljö.   
 
Begränsad klimatpåverkan 

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås 
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden beva-
ras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar ut-
veckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett an-
svar för att det globala målet kan uppnås.”  

KLIMATANPASSNING 
Att minska samhällets utsläpp av växthusgaser har länge varit en aktuell fråga, som under 
de senaste åren på allvar fått sällskap av frågan hur vi anpassar oss till de klimatförändringar 
vi inte kan motverka. Klimatpåverkan och klimatanpassning har blivit två sidor av samma 
mynt. Klimatanpassning handlar om att minska effekterna av den klimatförändring vi inte 
kan motverka, det vill säga att lindra de skador som kan uppkomma på grund av ett föränd-
rat klimat. Att hindra att skadorna uppkommer genom att minska samhällets klimatpåver-
kan är dock det övergripande målet! I åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat 

 
2 Sverigesmiljamal.se 
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klimat återfinns åtgärder för att motverka risken för de (samhälls)skador som kan upp-
komma på grund av den klimatförändring vi inte kan förhindra.   
Därför återfinns inte några rena åtgärder för klimatanpassning i detta åtgärdsprogram. 
Inom fokusområdet Gröna näringar återfinns åtgärder som rör anpassning till ett förändrat 
klimat men där huvudsyftet är att minska klimatpåverkan varpå dessa åtgärder återfinns i 
detta åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat har tagits fram parallellt med detta 
åtgärdsprogram och gäller under samma tidsperiod.  

AGENDA 2030 
Världens länder har enats kring en global, gemensam agenda för hållbar utveckling, Agenda 
20303. Agendan innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling som inkluderar miljömäss-
iga, sociala och ekonomiska perspektiv. Klimatfrågan är synlig i flera av målen.  
För att Agenda 2030 ska bli verklighet behöver alla världens länder bidra. Sverige vill vara 
en föregångare för hållbar utveckling och för att det ska ske behöver samtliga delar av sam-
hället bidra till och inkluderas i arbetet. Problemen är i många fall globala, men lösningarna 
är ofta lokala och aktörer i länet har en betydelsefull roll i att bidra till Sveriges arbete med 
Agenda 2030 och hållbar utveckling. 
Tydligast koppling till åtgärdsprogrammet är mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. Men 
fler andra mål kopplar också tydligt till åtgärdsprogrammet. Illustrationen visar på andra 
mål som kopplar till detta åtgärdsprogram. Under varje åtgärd beskrivs kopplingar till 
Agenda 2030-målen utöver mål 13 som kopplar till alla åtgärderna i programmet. 
 

 
Figur 2 Illustration över de globala målen för hållbar utveckling som främst kopplar till åtgärdsprogrammet. 

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 2020–2035 (RUS) 
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en vägvisare för Jönköpings läns samlade ut-
vecklings- och tillväxtarbete. Strategin pekar ut vad som krävs för att Jönköpings län ska bli 
Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region till år 2035. 
För att nå visionen är den regionala utvecklingsstrategin uppdelad i sex strategiområden: 

 
3 Agenda 2030-delegationen. [https://agenda2030delegationen.se/] 
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1. En hållbar region 
2. En attraktiv region 
3. En tillgänglig region 
4. En smart region 
5. En kompetent region 
6. En global region 

Varje strategiområde består av delstrategier. För att ge den regionala utvecklingsstrategin 
kraft och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete på att genomföra strategin kopplas 
handlingsplaner och riktade projektutlysningar till delstrategierna. 
 
Åtgärdsprogrammet kompletterar RUS:en och flera åtgärder inom åtgärdsprogrammet bi-
drar till RUS:en. På samma sätt kompletterar detta åtgärdsprogram den regionala utveckl-
ingsstrategins handlingsplaner. Några exempel på åtgärder i programmet som bidrar till 
RUS:en är 2. Hållbara investeringar, 12. Workshop om upphandling, 13. Kampanj om kon-
sumtion, 20. Näringslivet är resurseffektivt och bidrar till klimatsmarta lösningar samt pro-
jektåtgärden II Minska vattenkonsumtionen. 

REGIONAL LIVSMEDELSSTRATEGI FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 2030 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) har tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands 
Turism och Jönköpings kommun tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Den beslutades 
av regionstyrelsen den 12 juni 2018. 
Strategin har fem fokusområden:  
• Produktion 
• Innovation 
• Göra affärer 
• Attityder 
• Självförsörjningsgrad 
 
Åtgärdsprogrammet kompletterar livsmedelsstrategin och flera åtgärder inom åtgärdspro-
grammet bidrar även till livsmedelsstrategins mål, till exempel åtgärd 18 Jordbruket är ener-
gieffektivt, har låg klimatpåverkan och är anpassat efter ett förändrat klimat, men även 
kopplingar till åtgärderna inom konsumtion och livsstil, nr 11–14. 

SMÅLANDS SKOGAR FÅR VÄRDEN ATT VÄXA 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Lantbrukarnas riksförbund Jönkö-
ping, Lantbrukarnas riksförbund Sydost, Jönköping University, Linnéuniversitet, Länssty-
relsen i Kalmar, Länsstyrelsen i Kronoborgs län, Regionförbundet i Kalmar län, Region 
Kronoberg, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Södra har tillsammans tagit fram en skogsstrategi 
för Småland. 
Den ska ses som ett styrande dokument för arbetet med skogsfrågor i hela Smålandsreg-
ionen. Det finns kopplingar till åtgärdsprogrammet främst inom åtgärd 17. Skogen är ener-
gieffektiv, har låg klimatpåverkan och är anpassat efter ett förändrat klimat. 
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Framtagande och process 
Framtagande av åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan började under hösten 2019 
med en behovsanalys baserat på indikatorer i klimat- och energistrategin. Analysen identifi-
erade de mest relevanta områdena för att ge kraftfulla åtgärder. Behov och utmaningar har 
även identifierats och diskuterats utifrån det föregående åtgärdsprogrammet Minskad kli-
matpåverkan 2015–2019 i dialog med kommuner och andra berörda aktörer under våren 
2020.    
 Under år 2019 genomfördes en översyn över hur miljömålens åtgärdsprogram tas fram 
och hur de ser ut. Alla berörda aktörer inbjöds att delta i detta arbete. Arbetet mynnade ut i 
en målsättning för hur ett åtgärdsprogram ska se ut och vad det ska innehålla. 

 
Figur 3 Definition av en åtgärd 

 
För att få fram så kraftfulla och effektiva åtgärder som möjligt är det viktigt med en tät dia-
log och samverkan med aktörer inom länet. Framtagande av det nya åtgärdsprogrammet 
startade med workshop för länets kommuner och Region Jönköpings län under våren 2020. 
Därefter har arbetet fortsatt med workshop inom Klimatrådets fokusgrupper och arbets-
grupper. Åtgärdsidéer har succesivt arbetats fram genom dessa kanaler under framtagandet. 
Åtgärdsförslagen har behandlats av klimatrådets beredningsgrupp samt inom Länsstyrel-
sens styrgrupp för att därefter lyftas upp för ställningstagande i Klimatrådet. 
 

FÖRÄNDRING AV ÅTAGANDE OCH UPPDATERING AV PROGRAMMET 
Länsstyrelsen planerar att göra en halvtidsavstämning när halva programperioden är ge-
nomförd. Halvtidsavstämningen ska ge svar på vilka åtgärder som kan kräva fler insatser 
och varför. 
Berörda aktörer informeras om översynen och det finns möjligheter att komma med syn-
punkter och önskemål på förändringar i åtgärdsformuleringarna. Länsstyrelsen tar fram för-
slag på hur åtgärderna kan ändras, under det arbetet tas kontakt med berörda aktörer för 
diskussion. 
När förslaget är klart skickas det till berörda aktörer för att ge dem möjlighet att bestämma 
om de vill ändra sina åtaganden utifrån ändringarna. Då ges även chansen att åta sig fler åt-
gärder eller avsäga sig åtgärder.  

- Kräver flera aktörers gemensamma kunskap och samverkan
- Får mer effekt av att genomföras av flera aktörer samtidigt
- Sker inom eftersatta områden

Få och kraftfulla åtgärder

Flexibilitet: mer fokus på effekt/mål

Både basåtgärder och spetsåtgärder
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Läshänvisning 
Allt bakgrundsmaterial som ligger till grund för detta åtgärdsprogram kan du läsa i Jönkö-
pings läns klimat- och energistrategi (Meddelande nummer 2019:18), samt i Uppföljning av åt-
gärdsprogrammen för miljö och klimat (Meddelande nummer 2020:17).  
 
Åtgärderna i detta åtgärdsprogram beskrivs i kapitlet Åtgärder. Åtgärderna är indelade i tre 
block: Strategiska åtgärder, Områdesspecifika åtgärder och Projektåtgärder. De områdes-
specifika åtgärderna är indelade efter klimat- och energistrategins sju fokusområden. 
Åtgärderna listas även för respektive aktör i Bilaga 1. Åtgärder listade efter aktör. Först i 
den slutliga versionen av åtgärdsprogrammet kommer bilagan att finnas med.  
 
I kapitlet Åtgärder beskrivs alla åtgärder utifrån att de ska kunna läsas var och en för sig, 
därför kan upprepningar förekomma mellan åtgärderna. 
 
Alla åtgärder bidrar till Sveriges energi- och klimatmål, inklusive miljökvalitetsmålet Be-
gränsad klimatpåverkan. De flesta åtgärder bidrar även till att uppnå flera andra mål, tex 
andra miljökvalitetsmål eller hållbarhetsmål. Dessa anges under varje åtgärd. 
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Åtgärder 
Åtgärderna i föreliggande åtgärdsprogram är indelade i tre block: 
• Strategiska åtgärder  
• Områdesspecifika åtgärder och 
• Projektåtgärder 
De strategiska åtgärderna är tre till antalet, och gemensamt för dessa åtgärder är att de är 
strategiska och inte är kopplade till ett specifikt fokusområde så som de områdesspecifika 
åtgärderna är. Den första åtgärden genomförs av alla deltagande aktörer. För de områdes-
specifika åtgärderna väljer aktörerna själv vilka åtgärder de avser att genomföra. Projektåt-
gärderna är åtgärder som framkommit i framtagandeprocessen som potentiella åtgärder 
men där de är så stora att de behöver extern finansiering. Det finns sex projektåtgärder 
inom olika fokusområden. Dessa åtgärder kommer inte att följas upp förrän vid slutupp-
följningen. 
 
Åtgärderna skall utföras inom programperioden 2021–2025.  

ANSVARIG AKTÖR 
Under varje åtgärd nämns den ansvariga aktören. För kommunerna eller Region Jönkö-
pings län adresseras oftast hela koncernen inklusive bolag, men det förekommer också fall 
där specifik del i organisationen pekas ut. Aktörer med * är huvudansvarig aktör eller sam-
mankallande för åtgärden. 
En komplett lista över vilka som ansvarar för respektive åtgärd återfinns i den slutliga vers-
ionen av programmet i Bilaga 1. Åtgärder listade efter aktör. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 
För varje åtgärd anges förslag på finansieringsmöjligheter samt uppskattad kostnad för ge-
nomförande av åtgärden. Inför remissversionen har kommunerna tillfrågats om finansie-
ring och uppskattade kostnader, samlad bedömning utifrån dessa uppskattningar återfinns 
under varje åtgärd. 

Metoder för att bedöma kostnadsbilden 
Det finns olika metoder för att bedöma hur kostnadsbilden ser ut för en åtgärd. Två exem-
pel är multikriterieanalys (MKA) och kostnadsnyttoanalys (CBA). Med hjälp av en multikri-
terieanalys jämförs alternativa lösningar mot varandra. Samtliga alternativ bör bedömas ef-
ter samma kriterier. Kriterierna för bedömning av alternativen kan vara olika viktade och ge 
mer eller mindre påverkan på slutresultatet. Det är viktigt att alla personer som deltar i mul-
tikriterieanalysen är överens om kriteriernas inbördes viktning för att resultatet ska bli för-
troendegivande och acceptabel. 
 
I en kostnadsnyttoanalys (CBA) är utgångspunkten att det finns flera alternativa lösningar 
på hantering av ett identifierat problem. En kostnadsnyttoanalys används med fördel i sam-
manhang där en bredare beskrivning av ekonomiska konsekvenser är värdefull. 
Målet med analysen är att i största möjliga mån sätta ett värde i pengar (monetärt värde) på 
samtliga nyttor och kostnader som förknippas med varje åtgärdsalternativ, och därefter 
jämföra beloppen. 
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En åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam om nuvärdet på nyttorna överstiger nuvärdet av 
kostnaderna. Nuvärdena är framtida belopp uttryckta i dagens penningvärde. Värt att tänka 
på är att resultatet av en kostnadsnyttoanalys i hög grad kommer att påverkas av vilka anta-
ganden som görs.  

Sammanställning av aktuella stödmöjligheter 
I detta avsnitt har för att underlätta för deltagande aktörer i åtgärdsprogrammet en sam-
manställning av aktuella stödmöjligheter tagits fram. Sammanställningen ger en övergri-
pande information om de mest aktuella stödstrukturerna vid programmets publicering och 
är inte heltäckande. Den utgår inte heller från en samhällsekonomisk analys. I denna sam-
manställning ingår endast de stödstrukturer som har en tydlig koppling till minskad klimat-
påverkan. Det kan finnas andra stödstrukturer som indirekt har positiva klimat- och energi-
effekter.  
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Investeringsstöd och bidrag  
Här listas de huvudsakliga stödstrukturer som finns vid åtgärdsprogrammets publicering 
och som bidrar till ökade möjligheter att genomföra åtgärderna. Listan utgår ifrån vilka 
stödstrukturer som finns hösten 2020 och kan förändras givet nya prioriteringar från an-
svariga stödgivare. De listade bidragen och investeringsstöden varierar både i omfattning 
av medel och hur omfattande ansökningsprocessen är. 
 
• Sammanställning av bidrag för att uppnå miljömålen år 2020  
• Klimatklivet 

Fokus på utsläppsminskningar av växthusgaser, i huvudsak stöd till investeringar i ex-
empelvis infrastruktur och energilösningar som bidrar till att minska användandet av 
fossila bränslen. Sökbart för alla typer av organisationer. 

• Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
I EU:s programperiod 2021–2027 är det fokus på cirkulär ekonomi och ccc. Avser i 
huvudsak insatser i form av utvecklingsprojekt som genomförs regionalt och lokalt i 
samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv. 

• Ladda bilen-stödet 
Investeringsstöd för privat laddinfrastruktur för organisationer, bidrar till etablering 
av elbilsladdare för organisationens egen användning. Sökbart för alla typer av orga-
nisationer.  

• Stadsmiljöavtal 
I nationell plan för transportsystemet 2018–2029 anges prioriteringar för investe-
ringar med syfte att öka persontransporter i kommuner och regioner med kollektiv-
trafik eller cykeltrafik samt hållbara godstransporter, stadsmiljöavtal söks av kommu-
ner och regioner. 

• Prel. kommande Solcellsstöd för kommuner och företag 
• Industriklivet 

Fokus på att minska utsläpp av växthusgaser i industriprocesser, omfattar både forsk-
ning, studier samt rena investeringar i teknik.  

• Regional transportplan för Jönköpings län 2018–2029 
 
 

 
 
 
 

Opartisk, kostnadsfri rådgivning och expertstöd 
Här listas de aktörer som du kan vända dig till för att få övergripande stöd och råd. 
 
• Kommunal energi- och klimatrådgivning  
• Länsstyrelsen 
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Regionala nätverk och initiativ 
Här listas de huvudsakliga regionala nätverk och initiativ som finns vid åtgärdsprogram-
mets publicering. 
 
• Klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper 
• Energikontor Norra Smålands profilområden hållbart resande och transporter och 

energieffektiva företag 
 

 

UPPFÖLJNING 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet följs varje år upp av Länsstyrelsen och varje aktör anger 
hur långt man kommit.  
Detta hänger ihop med bedömningskriterierna som är angivna under respektive åtgärd 
och är det som följs upp varje år i Åtgärdswebben. Åtgärdswebben är det webbaserade 
verktyg som kan användas för alla miljömålsåtgärdsprogrammen.    
 
Genomförandegraden av åtgärderna bedöms enligt följande skala:  
G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, eller har införts i löpande verksamhet  
H: Åtgärden är genomförd till mer än hälften  
P: Åtgärden är påbörjad men ännu inte gjord till mer än hälften  
E: Åtgärden är ej påbörjad  
 
Resultat från uppföljningen sammanställs och publiceras årligen på Länsstyrelsens och kli-
matrådets webbplatser. Resultatet kan också följas upp i det rapporteringsverktyg som 
nämns ovan, Åtgärdswebben. I Åtgärdswebben kan varje aktör själv göra utdrag för att 
sammanställa sina egna men även länets resultat i det format som passar varje aktör.  

Mål och indikatorer  
Åtgärderna är också starkt kopplade till de mål och indikatorer som sattes i klimat- och 
energistrategin. Dessa kommer att följas upp enligt klimat- och energistrategin, se alla mål 
och indikatorer i klimat- och energistrategin. De indikatorer som är kopplade till åtgärds-
programmet listas i avsnitt Indikatorer. En komplett lista över alla indikatorer som är kopp-
lade till respektive åtgärd tas fram till den slutliga versionen av åtgärdsprogrammet. 

Bidrar även till andra miljömålkvalités- och globala mål för hållbar utveckling 
För varje åtgärd listas de miljömål som är kopplade till respektive åtgärd. Här skrivs därför 
inte miljömålet Minskas klimatpåverkan ut, då alla åtgärder kopplar till detta mål.  
Här beskrivs också alla Globala hållbarhetsmål som är kopplade till åtgärden. 

Strategiska åtgärder  
Block 1 innehåller tre strategiska åtgärder. Åtgärd 1 har ett mer övergripande ledningsfokus 
och är en gemensam åtgärd som gäller för alla aktörer i programmet.  
Åtgärd 2 är en valbar strategisk åtgärd och åtgärd 3 är en strategisk åtgärd för Länsstyrelsen.  
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1. SYSTEMATISKT ARBETE MED KLIMAT OCH ENERGI 

Syfte och mål 
Syftet är att få företag och organisationer i länet att systematiskt jobba med att minska sina 
växthusgasutsläpp, främja den förnybara energiproduktionen och använda energin på ett 
effektivare sätt. Målet är att vi ska minska våra totala utsläpp4 till 4 ton per invånare och år 
till 2030 och 1 ton till 2045 per invånare och år för att vi ska nå våra regionala, nationella 
och globala mål. 

Bakgrund 
I Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska våra utsläpp av växthusgaser, främja den 
förnybara energiproduktionen och effektivisera energianvändningen. För att nå målet om 1 
ton per invånare till 2045 behöver vi minska våra totala utsläpp (inklusive konsumtion) 
med drygt 7 % årligen jämfört med 2018. För att nå länets mål på minskade territoriella5 
växthusgasutsläpp med 75 % jämfört med 1990 behöver vi årligen minska våra territoriella 
växthusgasutsläpp på 8 % per år.  
Ett viktigt led i att minska våra utsläpp och effektivisera vår energianvändning är att vi alla 
jobbar systematiskt med klimat- och energifrågan. Att ta hjälp av andra organisationer som 
är i samma sits eller har kommit längre, för att själv få draghjälp, kan vara en framgångsfak-
tor. Att dessutom ta ett ansvar för att aktivt sprida och kommunicera det organisationen 
gör inom sakområdet lyfter arbetet.  
 
Åtgärden omfattar även att samverka med andra aktörer och sprida de goda exempel som 
aktörer gör inom arbetsområdet. 

Rekommenderad metod 
En metod för att jobba strukturerat och systematiskt med frågorna är att ta det stegvis: 
• analysera,  
• identifiera,  
• prioritera   
• genomföra åtgärder i syfte att minska utsläpp av växthusgaser samt 
• följa upp.  
Alla länets kommuner och övriga av klimatrådets medlemmar följer idag upp sina koldiox-
idutsläpp med hjälp av eget beräkningsverktyg eller det som är framtaget gemensamt i rå-
det. Den rekommenderade metoden är klimatrådets framtagna beräkningsverktyg, men i de 
fall aktören själv har ett annan metod är det likvärdigt.  

Genomförande 
a) Beräkning av energi- och koldioxidutsläpp genom eget beräkningsverktyg eller det 

av klimatrådet framtagna beräkningsverktyget.   
b) Uppföljning årligen av följande tre punkter:  

o Utsläpp 
o Energianvändning 

 
4 Med totala utsläpp menas här både utsläpp som sker inom länet och Sverige men de utsläpp som uppstår utanför Sverige 
(genom tex konsumtion från andra länder) 
5 Med territoriella utsläpp menas de utsläpp som sker inom länets geografiska område 
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o Andelen förnybar energi 
c) Analysera och identifiera verksamhetens klimat- och energiarbete, inklusive ta 

fram mål för verksamheten. 
d) Arbetet framåt dokumenteras i en handlingsplan eller annat styrande dokument 

som organisationen använder. Åtgärder från handlingsplanen prioriteras utifrån ett 
kostnads-nytta-perspektiv. 

e) Åtgärder genomförs. 
f) Sprida och samverka kring sina erfarenheter till exempel genom deltagande i klimat-

rådets organisation och arbetsgrupper. 

Ansvarig aktör 
Åtgärden är en gemensam åtgärd som gäller alla deltagande aktörer. 

Effekt och uppföljning 
G: Organisationen har genomfört steg a-f under programperioden (eller motsvarande steg 
i annat system). 
H: Organisationen har genomfört steg a-d under programperioden (eller motsvarande steg 
i annat system). 
P: Organisationen har genomfört steg a-b under programperioden (eller motsvarande steg 
i annat system). 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Förnybar energi 
för alla, 11 Hållbara städer och samhällen och 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella 
miljökvalitetsmål är Frisk luft och God bebyggd miljö.  

Kostnad och finansiering 
Finansiering i ordinarie budget. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 

2. HÅLLBARA INVESTERINGAR 

Syfte och mål 
Skapa förutsättningar för att fler investerar hållbart i Jönköpings län. 

Bakgrund 
Sedan våren 2019 arbetar en grupp initierad av klimatrådet med att skapa förutsättningar 
för att fler investerar hållbart i Jönköpings län. Hållbara investeringar syftar till att driva po-
sitiva sociala och miljömässiga konsekvenser tillsammans med finansiella resultat, så att in-
vesterare kan göra mer med sina pengar. Gruppen arbetar med två spår: 
  
1. Dialog med den kommunala ekonomichefsgruppen om: 

o Gemensamt nuläge om hur andelen ”gröna investeringar” ser ut per kommun i 
länet och samlat för Jönköpings län jämfört med andra län. I dialogen identifie-
ras också en gemensam plan framåt, bland annat om hur kunskapen om gröna 
och hållbara investeringar kan öka.  
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2. Förstärka kunskapsläget generellt hos länets övriga aktörer, privata och offentliga. Det 
kan handla om att synliggöra fördelar och lyfta fram aktörer som är i framkant inom 
området.  

 
Den befintliga arbetsgruppen består av Länsstyrelsen, Kommunivest, Vaggeryds och Gisla-
veds kommuner, Länsförsäkringar Jönköping samt ELMIA. 

Genomförande 
a) Under åtgärdsperioden fortsätter arbetsgruppen arbetet som pågår med utgångs-

punkt i avsnittet ovan.  
b) Samtliga kommuner fortsätter att delta i arbetet genom den kommunala ekonomi-

chefsgruppen och därigenom öka sina kunskaper om ”gröna investeringar”. 

Ansvariga aktörer 
a) Länsstyrelsen*, Kommunivest, Vaggeryds och Gislaveds kommuner, Länsförsäk-

ringar Jönköping samt ELMIA. 
b) Kommunerna 

Effekt och uppföljning 
Önskad effekt är att fler kommuner och övriga aktörer i länet investerar i ”gröna investe-
ringar”. 
 
Länsstyrelsen, Kommunivest, Vaggeryds och Gislaveds kommuner, Länsförsäkringar Jön-
köping, ELMIA: 
G: Arbetsgruppen har bidragit till att öka kunskapen och stärka förutsättningarna hos kom-
munerna och andra aktörer i länet så att möjligheten med ”gröna investeringar ” är väleta-
blerad i länet. 
H: Arbetsgruppen genomför insatser för ökad kunskap och stärkta förutsättningar hos 
kommunerna och andra aktörer i länet. 
P: Arbetsgruppen arbetar med Hållbara investeringar. 
 
Kommunerna: 
G: Aktören har stärkt sin kunskap och ökat sina förutsättningar att genomföra ”gröna inve-
steringar”. 
H: Aktören deltar aktivt i insatserna som erbjuds och återkopplar till arbetsgruppen om 
vilka insatser som behövs för att ta steg framåt. 
P: Aktören deltar i insatser som erbjuds av arbetsgruppen Hållbara investeringar. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi för 
alla, 11 Hållbara städer och samhällen samt 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Be-
kämpa klimatförändringarna. Beroende på investeringar kan åtgärden bidra till alla de olika 
miljökvalitetsmålen.  

Kostnad och finansiering 
Finansiering i ordinarie budget. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 
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3. BERÄKNING AV LÄNETS TOTALA UTSLÄPP 

Syfte och mål 
Syftet är att öka kunskapen om växthusgasutsläppen och kunna vägleda aktörer i länet för 
att identifiera prioriterade områden för att minska utsläppen. Målet är att på lokal och reg-
ional nivå kunna följa upp våra totala växthusgasutsläpp inklusive konsumtionsutsläpp.  

Bakgrund 
I framtagande av länets klimat- och energistrategi framgick ett behov av att kunna följa upp 
länets totala växthusgasutsläpp inklusive konsumtionsutsläpp. Samtidigt var intresset stort 
för att ta fram koldioxidbudget för länet för att på lokal och regional nivå konkretisera Pa-
risavtalet. Det finns flera sätt att ta fram konsumtionsbaserade utsläpp samt koldioxidbud-
get. Vilken metod som är bäst för både län och kommun behöver utredas. Det finns stort 
intresse från flera län i att ta fram koldioxidbudeget på ett gemensamt sätt. Diskussioner 
pågår inom Sveriges ekokommuner (Sekom) om att starta en nationell samverkan för att ta 
fram en enhetlig metod för koldioxidbudget för Sveriges kommuner. 

Genomförande 
a) Länsstyrelsen utreder vilken metod som kan användas för att ta fram de totala ut-

släppen i länet och följer den nationella utvecklingen av samverkansprojekt för 
både konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar och koldioxidbudget. 

b) Beräkna utsläppen i länet och konsumtionsbaserade utsläpp ingår om möjligt. 
c) Ta fram en koldioxidbudget.  
d) Kommunicera vilken metod som används och hur den kan tillämpas på kommu-

nerna. 

Ansvarig aktör 
Länsstyrelsen 

Effekt och uppföljning 
G: Länsstyrelsen har genomfört steg a)-d). 
H: Länsstyrelsen har genomfört steg a)-b). 
P: Länsstyrelsen har genomfört steg a). 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 13 Bekämpa klimat-
förändringarna. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering i ordinarie budget. Kostnad för åtgärden för arbetstid samt övriga kostnader 
som uppskattas till under 100 000 kr. 
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Områdesspecifika åtgärder 
Block 2 innehåller 18 områdesspecifika åtgärder som respektive aktör ska arbeta med under 
programperioden. Åtgärderna är indelade efter fokusområdena i klimat- och energistrate-
gin. För de flesta åtgärder finns det samband med andra fokusområden men åtgärden är ka-
tegoriserade utefter där kopplingen till fokusområdets mål är störst. 

Transporter och resor 
Transporter och resor står idag för den största andelen av länets utsläpp av växthusgaser 
och energianvändning. Minskningen av utsläpp av växthusgaser går idag alldeles för lång-
samt i transportsektorn. En omställning krävs därför både gällande vilka fordon och driv-
medel som används samt våra resvanor. 

4. TJÄNSTERESOR, BESÖKSRESOR OCH KUNDRESOR 

Syfte och mål 
Syftet är att minska de fossila koldioxidutsläppen från transportsektorn. Målet är att varje 
organisation aktivt jobbar med målet att minska utsläppen av växthusgaser från tjänstere-
sor, besöksresor och kundresor.   

Bakgrund 
I Jönköpings län är transportsektorn den största källan till utsläpp av växthusgaser. Person-
transporter står för 60 procent av transportsektorns utsläpp och 27 procent av länets totala 
växthusgasutsläpp. Dessutom är transportsektorn den sektor som använder mest energi i 
länet. Tjänsteresor kan stå för en betydande del av växthusgasutsläppen i en organisation. 
Att verka för minskade utsläpp från tjänsteresor, besöksresor och kundresor är en kraftfull 
åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser, genom energieffektivisering och att ställa 
om till mer förnybar energi. Att göra aktiva val i arbetet med tjänsteresor, besöksresor och 
kundresor kan även ha stora effekter utanför den egna organisationen. Exempelvis kan val 
av förnybara drivmedel för sin egen fordonsflotta stimulera marknaden för tankstationer 
och laddinfrastruktur och satsningar på ökat cyklande i tjänsten, för besökare och kunder 
kan stimulera investeringar i cykelvägar och cykelparkeringar. Flera projekt har genomförts 
i länet för att verka för att minska utsläppen i tjänsteresor, besöksresor och kundresor, ex-
empelvis Kraftsamling Biogas I & II (Energikontor Norra Småland), Hela RESAN (Ener-
gikontor Norra Småland), Projektet Bridging the Gap (Länsstyrelsen i Jönköpings län) och 
projektet FASTR – Snabbare omställning till fossilfria drivmedel (Energikontor Norra 
Småland):  

Genomförande 
För ett framgångsrikt resultat är det viktigt att kartlägga nuläget för organisationen. Organi-
sationen ska: 

1. Genomföra en kartläggning. I den är det väsentligt att resvanor (färdmedelsfördel-
ning, resträcka, utsläpp, kostnad), förutsättning för olika färdmedel (inventering) 
och intresse/attityder ingår. 

2. Ta fram egna mål/åtgärder. Exempel på åtgärder återfinns i tabell nedan. Även 
åtgärder som inte ingår i tabellen kan genomföras om de bedöms ha motsvarande 
effekt. Åtgärderna ska genomföras under programperioden.   

3. Följa upp åtgärderna årligen. 
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Rekommenderad metod 
Det är rekommenderat att organisationen genomför åtgärder inom följande områden i Ta-
bell 1. Inom varje område finns förslag på rekommenderade åtgärder att införa, uppdatera 
och/eller följa upp. 
 

Tabell 1Lista över områden samt förslag på rekommenderade åtgärder inom respektive område. 

Samordna Styra Underlätta Uppmuntra 

• Utse mobilitetsteam 
• Inför centralt fordons-

ansvar 
• Plan för genomfö-

rande 
• Plan för uppfölj-

ning/utvärdering 
• Plan för kommunikat-

ion 
• Bilpool 
• Se över parkeringstill-

gång och avgifter 

• Ta fram/uppda-
tera mötes- & re-
sepolicy 

• Ta fram/uppda-
tera fordonspolicy 

• Fastställ priorite-
ringsordning för in-
köp/leasing av 
fordon 

• Elektroniska kör-
journaler 

• Bokningssystem 
• Intern klimatväx-

ling 

• Digitala möten (ut-
rustning och utbild-
ning) 

• Säkra & trygga 
gång-och cykelvä-
gar till arbetsplat-
sen 

• Säker & attraktiv 
cykelparkering (vä-
derskyddade, säkra 
och trygga) 

• Inköp av tjänste-
cyklar 

• Service & underhåll 
av fordon och 
cyklar 

• Tillgång till tryckluft 
och reparations-kit 

• Realtidsinformation 
om kollektivtrafik 

• Betalningslösningar 
för kollektivtrafik att 
använda i tjänsten 

• Utbildning i sparsam 
körning 

• Chefer sätter kul-
turen och föregår 
med gott exempel 

• Prova-på aktivitet 
elcykel/lastcykel 

• Prova-på aktivitet 
kollektivtrafik 

• Kampanjer/täv-
lingar/utmaningar 
för personal 

• Anpassa mötesti-
der/besökstider till 
kollektivtrafiken 

• Besöksinformation 
på webbplats – 
uppmuntra till håll-
bart resande 

Ansvariga aktörer 
a) Region Jönköpings län samordnar det länsövergripande arbetet att främja hållbara 

tjänsteresor, besöksresor och kundresor. Dialog pågår i framtagandet av detta åtgärdspro-
gram med Region Jönköpings län om vilken avdelning/enhet hos Region Jönköping län som ska 
ansvara för samordnandet. 

b) Alla klimatrådets aktörer och andra intresserade aktörer. 

Effekt och uppföljning 
G: Kartläggning finns. Minst en åtgärd per område är genomförd och uppföljd.  
H: Kartläggning finns. Åtgärder är genomförda men inte inom alla områden (för detta steg 
räknas endast åtgärder som har genomförts under programperioden.)  
P: Kartläggningen är genomförd.  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 11 Hållbara städer och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljö-
kvalitetsmål är God bebyggd miljö och Frisk luft. 
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Kostnad och finansiering 
Finansieringsstöd finns inom tex stadsmiljöavtal, Klimatklivet, Ladda bilen-stöd 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid för kartläggningen men att kostanden för genomförande är svår att upp-
skatta. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation.  

5. ARBETSPENDLING 

Syfte och mål 
Syftet är att minska de fossila koldioxidutsläppen från transportsektorn. Målet är att varje 
organisation aktivt jobbar med målet att minska utsläppen av växthusgaser från arbetspend-
ling.   

Bakgrund 
I Jönköpings län är transportsektorn den största källan till utsläpp av växthusgaser. Person-
transporter står för 60 procent av transportsektorns utsläpp och 27 procent av länets totala 
växthusgasutsläpp. Dessutom är transportsektorn den sektor som använder mest energi i 
länet. Arbetspendling, resor till och från arbetet, kan stå för en betydande del av växthus-
gasutsläppen för en organisation. Att verka för minskade utsläpp från arbetspendling är en 
kraftfull åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser, genom energieffektivisering och 
att ställa om till mer förnybar energi. Att göra aktiva val i arbetet med tjänsteresor kan även 
ha stora effekter utanför den egna organisationen. För ett framgångsrikt resultat är det vik-
tigt att kartlägga nuläget för organisationen. Det har genomförts flera projekt i länet för att 
verka för att minska utsläppen ifrån arbetspendling, exempelvis Hela RESAN (Energikon-
tor Norra Småland) och Projektet Bridging the Gap. 

Genomförande 
Organisationen ska: 

1. Genomföra en kartläggning. I den är det väsentligt att resvanor (färdmedelsfördel-
ning, resträcka, utsläpp, kostnad), förutsättning för olika färdmedel (inventering) 
och intresse/attityder ingår. 

2. Ta fram egna mål/åtgärder. Exempel på åtgärder återfinns i tabell nedan. Även 
åtgärder som inte ingår i tabellen kan genomföras om de bedöms ha motsvarande 
effekt. Åtgärderna ska genomföras under programperioden.   

3. Följa upp åtgärderna årligen. 

Rekommenderad metod 
Det är rekommenderat att organisationen genomför åtgärder inom följande områden se 
Tabell 2. Inom varje område finns förslag på rekommenderade åtgärder att införa, uppda-
tera och/eller följa upp. 

Tabell 2 Tabell över områden inom åtgärden samt förslag på rekommenderade åtgärder. 

Samordna Underlätta Uppmuntra 

• Utse mobilitetsteam 
• Plan för genomförande 
• Plan för uppföljning/utvärde-

ring 
• Plan för kommunikation 

• Säkra & trygga gång- &     
cykelvägar till arbetsplatsen 

• Goda cykelparkeringsmöjlig-
heter (väderskyddade, säkra 
& trygga) 

• Kampanjer/tävlingar/utma-
ningar 

• Prova-på aktivitet elcy-
kel/lastcykel 

• Prova-på aktivitet kollektiv-
trafik 
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• Se över parkeringstillgång & 
avgifter 

• Goda omklädnings- &     
duschmöjligheter 

• Förmåns-/leasingcyklar 
• Service av privatägda cyklar 
• Tillgång till tryckluft & enklare 

reparations-kit 
• Realtidsinformation om     

kollektivtrafik 
• Kollektivtrafikkort mot brutto-

löne-/nettolöneavdrag 
• Information om kollektivtra-

fik-utbud, priser etc 
• Stöd för samåkning 
• Laddplatser för cykel och bil 

Ansvariga aktörer 
a) Region Jönköpings län samordnar det länsövergripande arbetet att främja hållbar 

arbetspendling. Dialog pågår i framtagandet av detta åtgärdsprogram med Region Jönköpings 
län om vilken avdelning/enhet hos Region Jönköping län som ska ansvara för samordnandet. 

b) Alla klimatrådets aktörer och andra intresserade aktörer. 

Effekt och uppföljning 
G: Kartläggning finns. Minst en åtgärd per område i tabellen är genomförd och uppföljd.  
H: Kartläggning finns. Åtgärder är genomförda men inte inom alla områden i tabellen (för 
detta steg räknas endast åtgärder som har genomförts under programperioden).  
P: Kartläggningen är genomförd. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 11 Hållbara städer och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljö-
kvalitetsmål är God bebyggd miljö och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Finansieringsstöd finns inom tex stadsmiljöavtal, Klimatklivet, Ladda bilen-stöd. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid för kartläggningen men att kostanden för genomförande är svår att upp-
skatta. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 

Samhällsplanering 
För att utveckla långsiktigt hållbara och klimatsmarta samhällsstrukturer behöver framåtsyf-
tande prioriteringar göras i samhällsplaneringen. Detta kräver en helhetssyn som inkluderar 
tätorter, landsbygd och de delstrukturer som behöver fungera i samhället. Bebyggelse, in-
frastruktur, transporter, energilösningar och produktion behöver samordnas till en hållbar 
helhet. 
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6. ÖKAT SAMARBETE I SAMHÄLLSPLANERINGSPROCESSEN 
 

Syfte och mål 
Berörda aktörer ska ha en gemensam inriktning i samhällsplaneringen för att utveckla håll-
bara och klimatsmarta samhällsstrukturer. Den fysiska planeringen ska användas för att 
stärka förutsättningarna för en större andel gång, cykel och kollektivtrafik och för befolk-
ningstillväxt utan en ökning av trafikmängden. 

Bakgrund 
För att stärka de hållbara transporternas konkurrenskraft och energieffektiv bebyggelse-
struktur behövs en gemensam syn på inriktningarna och berörda aktörers planering behö-
ver samordnas.   

Genomförande 
a) Aktören ska delta aktivt i samverkan i planeringsprocessen mellan Trafikverket, 

kommunen, Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik och Länsstyrelsen i Jön-
köpings län. Befintliga samverkansfora och eventuellt behov av nya forum eller for-
mer för samverkan och samarbete identifieras. 

b) Aktörerna ska i en gemensam process formulera prioriterade områden/insatser för 
att varje år förbättra måluppfyllelse och samarbete i planeringsprocessen.  

Ansvariga aktörer 
Region Jönköpings län (Regional utveckling)*, Länsstyrelsen i Jönköpings län, kommu-
nerna, Region Jönköpings län (Jönköpings länstrafik), Trafikverket  

Effekt och uppföljning 
G: Aktören deltar aktivt i samverkan och processen med att varje år formulera prioriterade 
områden/insatser är etablerad.  
H: Aktören deltar aktivt i samverkan och processen med att gemensamt formulera priorite-
rade områden/insatser är påbörjad.  
P: Aktören ingår i samverkan. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 11 Hållbara städer 
och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God be-
byggd miljö och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering inom den ordinarie budgeten.  
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 

7. METODUTVECKLING FÖR SAMHÄLLSPLANERINGEN 

Syfte och mål 
Syftet är att utveckla samhällsplaneringens metoder för att åstadkomma en hållbar utveckl-
ing.  
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Bakgrund 
För att utveckla långsiktiga hållbara och klimatsmarta samhällen behöver prioriteringar gö-
ras i samhällsplaneringen. Olika metoder för planeringsprocessen finns för att lösa vilken 
eller vilka åtgärder som ger störst effekt. Metodutvecklingen kan ske genom erfarenhetsut-
byte mellan kommuner och regionala aktörer och om medel finns, genom upphandling av 
externt stöd. Lämpliga forum för metodutveckling och kunskapsuppbyggnad behöver iden-
tifieras, där man i första hand kan använda sig av befintliga forum.  
 
Några exempel på metodstöd för kommuner som tidigare använts är: 
• Planeringsmetod enligt Energimyndighetens program uthållig kommun6, vars syfte var 

att integrera energifrågor i fysisk planering.  
• Nyckelprojekt för mer strategisk planering. Länsstyrelsen genomförde ett samarbets-

projekt med Chalmers och med fyra kommuner i länet; Habo, Nässjö, Vetlanda och 
Värnamo. Nyckelprojekt valdes av kommunerna som strategiska åtgärder för att 
komma vidare i frågor där det hade uppstått låsningar. De nyckelprojekt som kommu-
nerna arbetade med handlade om parkering i centrala delar av staden, tillfällig föränd-
ring av platser i centrum för att visa på möjligheter, exempel på förtätning i olika typer 
av bebyggelsemiljöer samt utveckling av kommunens interna samordning i översiktspla-
nearbetet. Metodiken går ut på att komma ur låsningar genom att byta perspektiv, att se 
vilka lokala resurser och aktörer som kan bidra, att utbyta erfarenheter mellan kommu-
nerna samt att tillämpa ett strategiskt arbetssätt som innebär att man rör sig mellan de 
olika planeringsnivåerna 

Genomförande 
a) Länsstyrelsen bjuder in deltagande aktörer till ett gemensamt starttillfälle för att dis-

kutera de problem och låsningar som kommunerna initialt har identifierat. Exempel 
på behov som kan finnas hos kommunen för att stärka samhällsplanering för en 
hållbar och klimatsmart utveckling kan omfatta exempelvis:  
- Parkeringslösningars roll för klimatsmart planering 
- Vindkraft i fysisk planering 
- Resursfördelning mellan tätort och landsbygd 
- Kostnad och kvalitet i bebyggelseutvecklingen 
- Miljöbedömning som verktyg för hållbar utveckling 
- Hänsyn till jord- och skogsbruksmark vid exploatering 
- Samverkan i planprocessen för mellankommunala frågor som bidrar till klimat-

målen 
Lämpliga metoder att använda diskuteras. 

b) Kommunen arbetar konkret med ett problem enligt vald metod och övriga aktörer 
bistår med sin kompetens och resurser. Länsstyrelsen bjuder in till avstämningsträf-
far för erfarenhetsutbyte. Samarbetsfora som ingår i åtgärd 6. Ökat samarbete i 
samhällsplaneringsprocessen kan också användas. Kommunen presenterar på vilket 
sätt framsteg har gjorts i förhållande till de låsningar som identifierades i a) samt på 
vilket sätt metodiken har tillämpats. 

 
6 Fyra stora och tjugo små steg 
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Ansvariga aktörer 
Länsstyrelsen i Jönköpings län*, kommunerna, Trafikverket, Region Jönköpings län (Ener-
gikontor Norra Småland), Region Jönköpings län (Jönköpings länstrafik) 

Effekt och uppföljning 
G: Genomfört steg a)-b) och det finns ett etablerat erfarenhetsutbyte som bidrar till lösning 
av problemet. Metoden är etablerad och kan tillämpas även på andra problem. 
H: Genomfört steg a) och arbetar med valt problem. Regionala aktörer bistår.  
P: Genomfört steg a). 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 11 Hållbara städer 
och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God be-
byggd miljö och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering inom ordinarie budget. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation.  

8. TRYGGA OCH SAMMANHÄNGANDE VÄGAR FÖR CYKEL 

Syfte och mål 
Målet är att varje kommun och Region Jönköpings län aktivt jobbar med målet om att det 
ska finnas trygga och sammanhängande vägar för cykel mellan bostadsområden och mål-
punkter i tätorter och i prioriterade stråk både inom och mellan tätorter.  

Bakgrund 
För att nå våra mål om att minska utsläppen av växthusgaser måste vi öka andelen som går, 
cyklar eller åker kollektivt. Genom att skapa trygga och sammanhängande vägar för cykel 
mellan bostadsområde och andra viktiga målpunkter i tätorten kommer fler välja cykel 
framför bil på resor kortare än 5 km. Med målpunkter menar vi förskolor, grundskolor, 
gymnasieskolor, arbetsområden, vårdcentral, centrum, köpcentrum, livsmedelsaffär, apotek, 
fritidsanläggningar, järnvägsstationer och bytespunkter.  
 
Region Jönköpings län arbetar med cykelstrategi och prioriterar medel för utbyggnad av cy-
kelvägar längs vägar mellan tätorter. I den regionala transportplanen för Jönköpings län 
2018–2029 finns avsatta medel för medfinansiering till kommunerna för åtgärder riktat till 
gång- och cykel längs det kommunala vägnätet vilket administreras av Trafikverket. Medel 
finns även avsatt för åtgärder längs de så kallade regionalastråken i det statliga vägnätet. 

Genomförande 
Kommuner:  
Åtgärden kan göras i steg och har aktören redan gjort de inledande stegen kan aktören gå 
direkt på steg c). 

a) Varje kommun kartlägger sina cykelvägar och identifierar målpunkterna. 
b) Prioritera relationer och målpunkter där cykelvägar behöver byggas ut eller förbätt-

ras utifrån hur mycket de bidrar till trygga och sammanhängande cykelvägar. 
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c) Genomförandeplan tas fram och utbyggnad sker. 
 

Region Jönköpings län: 
a) Ta fram en regional cykelstrategi.  
b) Att i kommande länstransportplan ta hänsyn till målet trygga och sammanhängande 

vägar för cykel. 
c) Att bistå kommunerna i arbetet med att uppfylla målsättningen för trygga och sam-

manhängande vägar för cykel. 

Ansvariga aktörer 
Kommuner som ställer sig bakom förslaget, helst alla länets kommuner. Region Jönköpings 
län 

Effekt och uppföljning 
G: Aktören har genomfört steg a)-c) 
H: Aktören har genomfört steg a)-b) 
P: Aktören har genomfört steg a) 
 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 11 Hållbara städer 
och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God be-
byggd miljö och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Kan finansieras av till exempel stadsmiljöavtal eller den regionala transportplanen. Från 
några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst i ökad arbets-
tid men att cykelåtgärden i sig kan variera beroende på val av åtgärd. Fördjupad bedömning 
behöver göras inom respektive organisation. 

Bebyggelse 
Klimatpåverkan från bebyggelse sker både i byggskedet och från byggnadens energianvänd-
ning. Val av material och metoder som möjliggör låg energianvändning, kolinlagring och 
anpassning till ett förändrat klimat är alla av stor vikt för ett klimatsmart byggande. 

9. MINSKAD KLIMATPÅVERKAN FRÅN BYGGNADER 

Syfte och mål 
Syftet är att öka kunskapen om resurseffektivt byggande, renovering och förvaltning med 
låg klimpåverkan. Målet är att klimatpåverkan från nybyggnation och ombyggnation har 
halverats till 2030 jämfört med 2015 och mer byggs i trä. 

Bakgrund 
Bygg- och fastighetssektorn står för en fjärdedel av de totala koldioxidutsläppen. Byggsek-
torns bygg- och rivningsavfall genererar 31 procent av allt avfall i Sverige och 16 procent av 
allt farligt avfall. 
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Genom att förebygga och förbereda för återanvändning och materialåtervinning vid ny-
byggnation, rivning och renovering kan målet om ”Ökad resurshållning i byggsektorn” 
uppfyllas. Detta regleras i den nya avfallsförordningen (2020:614, 3 kap 10 §) vars syfte är 
att få avfallet att hamna högre upp i avfallshierarkin och att ett källsorterat bygg- och riv-
ningsavfall ger renare fraktioner än sortering av blandat avfall vid en återvinningsanlägg-
ning.  
 
År 2022 planeras en lag träda ikraft gällande klimatdeklarationer, vilken kommer att ta hän-
syn till klimatpåverkan och byggnadens hela livscykel. År 2027 är planen att det i lagen 
kommer en maxgräns för växthusgasutsläpp7. Ett exempel på att minska utsläppen är att 
bygga i trä, då trä också kan fungera som en kolsänka. Att bygga flervåningshus i trä har be-
tydande klimatfördelar då kol binds i konstruktionen under lång tid. Träbyggande gynnar 
även sysselsättningen lokalt och regionalt. 
 
Regionalt har vi stor tillgång på skogsresurser och en väl etablerad träindustri. Trä som 
byggmaterial är positivt då materialet fungerar som en kolsänka och binder kolet i kon-
struktionen under en lång tidsperiod. Genom att använda lokalt producerad och bearbetad 
trämaterial för byggnation gynnar vi den regionala sysselsättningen, miljön och bidrar till de 
nationella målen om ”God bebyggd miljö” och ”Giftfri miljö”.   
 
Under 2017 bildade klimatrådet en trähusbyggnadsgrupp för att ta fram en strategi för ökat 
trähusbyggande. Utöver den strategi som togs fram (resulterade i en del i klimat- och ener-
gistrategin) arrangerade också gruppen en trähusskola för att utveckla trähusbyggandet i 
Jönköpings län. Trähusskolan kan till exempel sprida goda exempel genom bland annat stu-
diebesök, sprida kunskap om hur du som byggherre och kommun kan ställa rätt krav i en 
upphandling och vilka fördelar som finns med att bygga med trä, vilka myter om hinder 
och farhågor som finns samt hur du kan förebygga de som finns. 
 
Rätt krav behöver ställas vid upphandling. Med rätt krav menas här relevanta klimatmål i 
förhållande till husets utformning. Hustyp och utformning är avgörande för klimateffektivt 
byggande. Vid upphandling skall systemgränsen A1-A3 redovisas av anbudslämnare. För 
trävaror är det viktigt att redovisa utan biogent koldioxidinnehåll. Regeringen har gett Upp-
handlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att under 2020–2021 utveckla och komplet-
tera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat stöd för att på ett kostnadsef-
fektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, anlägg-
nings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling8. Redan nu finns det dock möjlighet 
att ställa klimatkrav vid upphandlingen av byggentreprenader. 

Genomförande 
Deltagande aktörer genomför aktiviteter för att höja kunskapen om resurseffektivt byg-
gande och renovering. Genom till exempel webbsidor, infoblad, seminarier och workshops 
om hållbara byggnader och byggande.  
Exempel på aktiviteter är: 

a) Kunskapshöjande insatser inom resurseffektivt byggande och renovering anordnas, 
exempel på detta kan vara: 

 
7 Se Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad - Boverket 
8 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/03/uppdrag-att-framja-minskad-klimatpaverkan-vid-offentlig-upphand-
ling-av-bygg--anlaggnings--och-fastighetsentreprenader/ 
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• Hur du blir en bättre beställare eller att lämna anbud 
• Vilka olika certifieringssystem som finns 
• Konkreta tips på hur du jobbar med att minska resurs- och energianvänd-

ningen 
• Klimatberäkningar 
• Skapa bättre cirkulära flöden vid byggnation och renovering osv. 

b) Trähusskola fortsätter med kunskapshöjande moment för att utveckla trähusbyg-
gandet i Jönköpings län. 

c) Skapa och driva nätverk med aktörer inom bygg- och fastighetssektorn, samt delta, 
för att öka kunskap och utbyta erfarenheter om resurseffektivt byggande och cirku-
lära flöden. 

Ansvariga aktörer 
a) Region Jönköpings län (Energikontor Norra Småland)*, kommunerna (energi- och 

klimatrådgivarna), Södra, Träcentrum, Träbyggnadskansliet, Sweco, HSB Göta, 
Jönköpings kommun, Länsstyrelsen  

b) Länsstyrelsen*, Region Jönköpings län (Energikontor Norra Småland), kommu-
nerna (energi- och klimatrådgivarna), Södra, Träcentrum, Träbyggnadskansliet, 
Sweco, HSB Göta, Jönköpings kommun 

c) Region Jönköpings län (Energikontor Norra Småland)*, Sweco, HSB Göta, Jönkö-
pings kommun, Länsstyrelsen, Vätterhem AB, kommunerna, kommunala bostads-
bolag, samt andra berörda aktörer. 

Effekt och uppföljning 
G: Minst fyra aktiviteter inom båda delarna (a och b). Driva ett nätverk (c) samt delta och 
stärkt sina kunskaper inom resurseffektivt byggande och cirkulära flöden (c).  
H: Minst två aktiviteter inom båda delarna (a och b). Starta ett nätverk (c) samt deltar aktivt 
och återkopplar behov till arbetsgruppen.  
P: Minst en aktivitet inom båda delarna (a och b). Samt deltar i de aktiviteter som erbjuds 
(c).  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 11 Hållbara städer 
och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. 
Aktuella miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Kostnader för aktiviteterna. Uppskattningsvis <100 000 kr samt arbetstiden. 

10. RENOVERA RESURS- OCH ENERGIEFFEKTIVT 

Syfte och mål 
Syftet är att öka resurs- och energieffektiv renovering av länets fastigheter. Målet är att 
energianvändningen har effektiviserats inom befintliga byggnader. 

Bakgrund 
Den befintliga bebyggelsen i länet står idag för cirka en tredjedel av energianvändningen 
och här finns en stor potential till energieffektivisering. Kommersiella byggnader har enligt 
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lag upprättat en energideklaration. I energideklarationen finns åtgärdsförslag på energiför-
bättrande åtgärder för byggnaden. 
EU:s renoveringsstrategi ”renoveringsvågen”; ska leda till att renoveringstakten ökar under 
de kommande tio åren fram till år 2030. Här vill EU skapa ett bättre incitament för renove-
ringar i offentlig och privat sektor.  ”  
Genom att förebygga och förbereda för återanvändning och materialåtervinning vid ny-
byggnation, rivning och renovering kan målet om ”Ökad resurshållning i byggsektorn” 
uppfyllas. Detta regleras i den nya avfallsförordningen (2020:614, 3 kap 10 §) vars syfte är 
att få avfallet att hamna högre upp i avfallshierarkin och att ett källsorterat bygg- och riv-
ningsavfall ger renare fraktioner än sortering av blandat avfall vid en återvinningsanlägg-
ning. 
 
En annan viktig aspekt är att ställa klimatkrav vid upphandlingar. 

Genomförande 
Genomförande av denna åtgärd sker i tre steg.  

a) Kartläggning över effektiviseringspotential i fastighetsbeståndet. Fastigheternas ka-
tegoriseras i olika grupper efter behov och potential till energieffektivisering. 

b) Välja ut minst en fastighet med störst potential till resurs- och energieffektiv reno-
vering under perioden. 

c) Genomföra resurs- och energieffektiv renovering. 
 

Ansvariga aktörer 
De aktörer som ställer sig bakom till exempel: Kommunerna, Region Jönköpings län, kom-
munala bostadsbolag, privata bostadsbolag 

Effekt och uppföljning 
Uppföljning: 
G: En fastighet är renoverad och energieffektiviserad. 
H: Kartläggningen är genomförd och renoveringen av utvald fastighet är påbörjad.  
P: Kartläggningen är påbörjad. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Be-
kämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering genom ordinarie budget eller genom sökt stöd. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader för renovering av fastigheten/er. Vilket kan varier efter vilken typ av åtgärd samt 
byggnad som väljs. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 
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Konsumtion och livsstil 
Konsumtionsvanorna och livsstilen i Sverige och i länet orsakar idag stor klimat- och miljö-
påverkan. En klimatsmart livsstil innebär att konsumtionen av varor och tjänster förändras 
och blir mer hållbar. 

11. UPPHANDLING OCH STRATEGISKA INKÖP 

Syfte och mål 
Det ställs fler och bättre klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingarna i länet.  

Bakgrund 
Med den samlade köpkraften har offentlig sektor en viktig roll i omställningen till ett fossil-
fritt samhälle. Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan upphandlande myn-
digheter påverka utbudet av hållbara varor och tjänster och på så sätt driva den miljötek-
niska utvecklingen framåt. 
 
Lagen om offentlig upphandling ger stora möjligheter att ställa hållbarhetskrav. Den till och 
med uppmanar till att ställa miljömässiga krav vid upphandling. Klimatutmaningen är glo-
bal men en del av lösningen är lokal. Upphandlingsstatistiken visar att sju av tio upphand-
lingar görs av kommunerna och de kommunala bolagen. 
Totalt sett uppgår utsläppen från offentliga inköp till ca 14 miljoner ton år 2014, vilket 
motsvarar ca 7 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från slutlig användning9. 
 
I upphandlingslagstiftningen har samhälleliga mål, som skyddet av miljön, högre resurs- 
och energieffektivitet och kampen mot klimatförändringar en framträdande roll. Även ett 
av de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin handlar om en miljömäss-
igt ansvarsfull offentlig upphandling. Det inkluderar klimat- och energifrågan. 
 
Upphandlingsmyndigheten har gjort en analys över vilka upphandlingsområden som har 
störst miljöpåverkan, en så kallad ”Miljöspendanalys”10. Denna analys kan ligga till grund 
för prioritering av organisationens upphandlingar.  
 
Att ställa miljökrav kan inte bara handla om att minska de direkta utsläppen av det som 
man köper in. Målet med upphandlingen kan även vara att öka produkternas hållbarhet och 
livslängd. Den nationella upphandlingsstrategin pekar på att upphandling kan användas 
som ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot en cirkulär och biobaserad eko-
nomi. 
 
Under de senaste åren har miljökrav i upphandlingar ökat, men det finns stor potential att 
öka detta ytterligare.   

Genomförande 
Aktören ska genomföra minst två av följande aktiviteter under programperioden: 
• Ställa krav på minskad klimatpåverkan inom ett nytt avtalsområde under genomföran-

deperioden. Det innebär att krav ställs på ett område där aktören inte tidigare ställt 
 

9 Rapport, SCB https://www.scb.se/contentassets/8ede11d32b974ff5bce391c5221210fa/rapport_miljopaverkan-fran-offentlig-
konsumtion_20161208.pdf 
10 Upphandlingsmyndigheten, 2020-11-30, Miljöspendanalys | Upphandlingsmyndigheten 
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krav. För en lista på möjliga upphandlingsområden se Upphandlingsmyndighetens Mil-
jöspendsanalys.  

• Ställa krav på tjänster istället för produkter, till exempel ”innetemperatur” istället för 
värmesystem, hyra t ex arbetskläder istället för att äga i den egna organisationen. 

• Ställa krav på återvunna och begagnade produkter t ex kontorsmöbler, IT-utrustning, 
och produkter med återvunnet innehåll.  

• Åstadkomma förlängd livslängd av produkter genom att möjliggöra reparationer t ex 
genom upphandling av tjänst externt eller internt i organisationen. 

För att hinna genomföra åtgärden inom programperioden behöver aktören ha undersökt 
sin upphandlingsplan under första genomförandeåret (2021, senast juli 2022).  

Ansvariga aktörer 
Alla som ställer sig bakom åtgärden, särskilt kommuner, Region Jönköpings län, Länsstyrel-
sen och andra av klimatrådets aktörer. 

Effekt och uppföljning 
Åtgärden leder till dels minskade direkta utsläpp och dels till att öka efterfrågan och incita-
menten till att erbjuda miljövänliga produkter samt förankrad och etablerade rutiner vid 
upphandling och inköp. 
 
G: Minst två aktiviteter kopplat till upphandling enligt alternativen ovan är genomförda. En 
förankrad och etablerad rutin används. 
H: En aktivitet av strategiska inköp är genomförd och en till är påbörjad. 
P: Aktören ska ha undersökt sin upphandlingsplan.     

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 12 Hållbar konsumt-
ion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Giftfri 
miljö och God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Mer arbetstid kan gå åt under förberedandefasen. Kan långsiktigt ge positiva ekonomiska 
effekter. 

12. WORKSHOPS OM UPPHANDLING  

Syfte och mål 
Det ställs fler och bättre klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingarna i länet.  

Bakgrund 
Upphandlingsmyndigheten uppskattar att kommunernas utsläpp av växthusgaser från in-
köp uppgår till drygt 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Det motsvarar de år-
liga utsläppen från cirka 5,4 miljoner personbilar11. 
 

 
11 Kommunernas miljöpåverkan | Upphandlingsmyndigheten 
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Totalt sett uppgår utsläppen från offentliga inköp till cirka 14 miljoner ton år 2014, vilket 
motsvarar ca 7 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från slutlig användning12. 
 
Lagen om offentlig upphandling ger stora möjligheter att ställa hållbarhetskrav, den till och 
med uppmanar till att ställa miljömässiga krav vid upphandling. Klimatutmaningen är glo-
bal men en del av lösningen är lokal. Upphandlingsstatistiken visar att sju av tio upphand-
lingar görs av kommunerna och de kommunala bolagen. 
 
Med den samlade köpkraften har offentlig sektor en viktig roll i omställningen till ett fossil-
fritt samhälle. 
 
I upphandlingslagstiftningen har samhälleliga mål, som skyddet av miljön, högre resurs- 
och energieffektivitet och kampen mot klimatförändringar en framträdande roll. Även ett 
av de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin handlar om en miljömäss-
igt ansvarsfull offentlig upphandling. Det inkluderar klimat- och energifrågan.  
 
Miljökrav i upphandlingen har ökat under de senaste åren men kan öka ytterligare. Svårig-
heter att överkomma för att nå den önskade utvecklingen bedöms ofta vara kopplade till 
bristande ekonomiska resurser, kunskap och vägledning. Kunskapsutbyte inom länet i ett 
brett forum, där det finns möjlighet att diskutera helheten, från det rent praktiska till priori-
teringar och ambitionsnivå, skulle kunna bidra till att i högre grad uppnå länets målsättning.  

Genomförande 
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län anordnar under programperioden minst två 
workshops om hållbar upphandling. Workshoparna ska innehålla diskussioner om hur vi i 
länet kan jobba strategiskt med upphandling för att uppnå klimatmålen och övriga mål i 
Agenda 2030. Workshoparna är en möjlighet att utbyta erfarenheter, identifiera framgångs-
faktorer och förbättringsområden.  
 
Genomförandet av åtgärden ”Upphandling och strategiska inköp” är en fråga som kan dis-
kuteras på workshoparna.    
Målgruppen är upphandlare, politiker och miljö-/hållbarhetsstrateger på kommunerna och 
Region Jönköpings län.  

Ansvariga aktörer 
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. 

Effekt och uppföljning 
Åtgärden leder till fler klimatsmarta upphandlingar i länet.   
 
G: Minst två workshops är genomförda.  
H: En workshop är genomförd. 
P: Planering pågår inför den första workshopen.  

 
12 https://www.scb.se/contentassets/8ede11d32b974ff5bce391c5221210fa/rapport_miljopaverkan-fran-offentlig-konsumt-
ion_20161208.pdf 
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Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 12 Hållbar konsumt-
ion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Giftfri 
miljö och God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Arbetstid. Lunch och fika för deltagarna.  

13. KAMPANJ OM KONSUMTION 

Syfte och mål 
Syftet är att få invånarna i länet att förändra sitt beteende så att konsumtionens miljöpåver-
kan minskar.   

Bakgrund 
Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion orsakas till två tredjedelar av hushållens 
konsumtion. Hushållens konsumtionsbaserade utsläpp domineras av utsläpp från konsumt-
ion av livsmedel, transporter och boende. De svenska konsumtionsbaserade utsläppen per 
invånare och år är ungefär 10 ton. För att målen i klimat- och energistrategin ska uppnås är 
det därför nödvändigt att även nå allmänheten, inte bara kommuner, myndigheter och före-
tag.  
 
För att klara klimatmålen måste människor i Sverige ändra sina beteenden. Det finns olika 
metoder för att få människor att ändra sina beteenden. En metod är nudging som handlar 
om att ge dem en knuff i rätt riktning. Man formar valsituationen så att det faller sig natur-
ligt för konsumenten att fatta bättre beslut.  
Information är en vanlig metod för att få konsumenter att frivilligt göra val som är bra för 
miljön. Det är en ganska lättillgänglig metod och skapar inget större motstånd. Dock är det 
svårt att få till en god effekt. De flesta lyckade beteendeinsatser är en kombination av flera 
metoder eller styrmedel. Lagar kan till exempel skapa förutsättningar att införa skatter eller 
bidrag, men det är med hjälp av information som man skapar acceptans för ändringarna.  
 
Det är därför viktigt att en kampanj för att få till förändrade beteenden i länet är genom-
tänkt, välplanerad och kan knyta an till aktuella teman. En kampanj kan vara en startpunkt 
för en beteendeförändring men behöver även kompletteras med andra aktiviteter. Det är 
viktigt att i planeringen av kampanjen funderar hur budskapet kan leva vidare efter kam-
panjen.  
 
Ett gemensamt budskap från alla Klimatrådets aktörer skulle få större genomslag och om 
ett gemensamt material finns framtaget kan flera av rådets aktörer delta i kampanjen. Att 
budskapet sprids i alla delar av länet och av flera, olika trovärdiga aktörer leder till ett större 
genomslag.  

Genomförande 
Klimatrådet tar fram och genomför minst två kampanjer om konsumtion under åtgärds-
programmets genomförandeperiod.  
Det innebär: 
a) Inriktning för kampanjen utreds och beslutas.  
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b) En kommunikationsplan tas fram.  
c) Informationsmaterial, som ska kunna användas av klimatrådets medlemmar, tas fram.  
 
Vilken inriktning det blir för kampanjen beror på vilken fråga som ligger i tiden då det är 
dags. Exempel på möjliga inriktningar är plast, matsvinn med mera. Inom begreppet kon-
sumtion ingår även andra fokusområden som till exempel transporter och förnybar energi. 
Även länets är en aspekt som behöver tas med i diskussionen om aktuellt tema. 
 
Utredningen och underlag till kampanjen kan tas fram av klimatrådets fokusgrupper. Ut-
formningen och design på kampanjmaterial kan beställas från en kommunikationsbyrå. I 
uppdraget bör det även ingå en långsiktig kommunikationsplan med spridningsmetoder, 
både traditionella och nya kanaler bör användas. Utformningen av kampanjen ska vara bred 
så att flera teman/ budskap ska kunna använda upplägget. Tanken är att kampanjen ska 
vara så förankrad att alla klimatrådets aktörer, inklusive alla kommuner, deltar i kampanjen. 
Detta innebär att kampanjen får ett stort genomslag i länet.  

Ansvariga aktörer 
Klimatrådet som samverkansplattform (övriga aktörer som ska bidra till att sprida kam-
panjen, till exempel klimatrådets aktörer, får frågan om deltagande i ett senare skede, när 
temat är bestämt, därför ställs inte denna fråga skarpt i remissen). 

Effekt och uppföljning 
En målsättning med kampanjen är att den ska vara formulerad på ett sådant sätt och med 
en sådan inriktning att det går att mäta kampanjens effekt.   
 
G: Informationsmaterialet finns framtaget och finns tillgängligt för klimatrådets aktörer att 
använda.  
H: Kommunikationsplanen är framtagen och arbete med informationsmaterialet pågår.  
P: Inriktningen för kampanjen är under utredning och förankring.  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 12 Hållbar konsumt-
ion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Giftfri 
miljö och God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
60 000–70 000 kr för en reklambyrås framtagande av material och kommunikationsplan. 
Tanken är att kommunikationsplanen ska kunna användas av flera ämnesområden, därige-
nom blir kostnaden lägre för kampanj nr två.  
Spridningen ingår inte i denna summa. Hur stor kostnaden för denna del blir beror på ut-
formningen av kampanjen. Summan bedöms som under 100 000 kr.  
Medel avsätts i klimatrådets budget. 

14. MINSKA AVFALLET 

Syfte och mål 
Syftet är att minska avfallsmängden i länet. Målet är att främja hållbar konsumtion och cir-
kulära materialflöden. 
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Bakgrund 
Många kommuner jobbar aktivt med att minska matsvinn, vilket är en betydelsefull insats 
av både miljömässiga och ekonomiska skäl. Att sträva efter cirkulära materialflöden och att 
förebygga att avfall uppkommer är viktigt inom även andra områden. EU:s avfallstrappa13 
visar att det är mest resurseffektivt när vi kan förebygga att avfall uppkommer, exempelvis 
genom att återanvända produkter och material. 

 
 
Utgå från avfallstrappan och sträva efter att befinna sig så långt upp i trappan som möjligt. 
Tankesättet bör tillämpas på flera materialflöden och områden. Ett cirkulärt förhållnings-
sätt där produkter och resurser återanvänds i så stor utsträckning som möjligt är önskvärt. 

Genomförande 
Aktören ska genomföra insatser och aktiviteter för att främja cirkulära materialflöden och 
förebygga att avfall uppkommer. Utgångspunkten är avfallstrappan. Aktören ska inom nya 
områden inom organisationen arbeta med aktiviteter som ger en positiv förändring i avfall-
strappan.   

Ansvariga aktörer 
Alla klimatrådets aktörer och andra intresserade aktörer. 

Effekt och uppföljning 
Effekten är ökad resurshushållning och övergång till mer cirkulära materialflöden. Vissa in-
satser kan mätas kvantitativt, tex minskning av avfallsmängder. I andra fall är omställningen 
till ett mer hållbart förhållningssätt till produkter den önskvärda effekten. 
 
G: Aktören har genomfört minst fem aktiviteter varav minst en aktivitet inom förbyggande. 
H: Aktören har genomfört minst tre aktiviteter inom något/några av de fem av stegen. 
P: Aktören har genomfört minst en aktivitet inom ett av de fem stegen. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling  
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 12 Hållbar konsumt-
ion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Giftfri 
miljö och God bebyggd miljö.  

Finansiering och kostnad 
Inom ordinarie budget. 

 
13 (https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/ 
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Förnybar energi 
För att nå visionen om att bli ett klimatsmart plusenergilän krävs att produktionen från för-
nybara energikällor är större än den mängd vi använder och att energikällorna är förnybara. 
Vi behöver också förhålla oss till en ökad och ändrad efterfrågan på energi på grund av de 
klimatförändringar som sker. 

15. ÖKA DEN FÖRNYBARA PRODUKTIONEN AV EL, VÄRME OCH KYLA 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att öka produktionen av förnybar el och värme och därmed bidra till lä-
nets vision om ett klimatsmart plusenergilän. 

Bakgrund 
Jönköpings län har som vision att bli ett klimatsmart plusenergilän. För att länets mål och 
vision om att producera mer förnybar el, värme och kyla än vi använder kräver det stora åt-
gärder för att kunna bli verklighet. 
Förnybar elproduktion från vind- och solkraft behöver fortsätta att öka, liksom biobaserad 
elproduktion genom kraftvärme. Även småskalig förnybar energiproduktion14 kan bidra vä-
sentligt och potentialen för solkraft i länet är stor.  
Denna åtgärd innebär att aktören åtar sig att bidra med att öka den förnybara energipro-
duktionen i länet genom att investera eller främja den förnybara energiproduktionen i länet 
på ett eller annat sätt. Exempelvis kan det innebära ökad andel: vindkraft, solel, solvärme, 
biokraft, biovärme (inklusive förnybar fjärrvärme, bioolja eller pelletspanna, halm) och geo-
energi. 

Genomförande 
Aktören ska bidra till att öka den förnybara produktionen av el, värme och kyla. Det finns 
flera sätt att åstadkomma detta och respektive aktör väljer själv hur de vill genomföra åtgär-
den. De nya installationer/investeringar enligt förslagen nedan som aktören väljer att åta sig 
ska genomföras under programperioden. 
 
Nedan beskrivs några förslag: 

• Installera egna solkraftsanläggningar på fastighet, eller annan lämplig yta. 
• Köpa andelar på en sol- eller vindkraftsanläggning. 
• Införa solceller på annans fastighet eller mark (äger anläggningen). 
• Köpa in fjärrvärme och fjärrkyla från förnybar energi. 
• Investera i solvärme. 
• Investera i geoenergi (berg-, mark-, sjövärme/kyla), ex. bergvärme, jordvärme, 

borrhålslager. 
• Investera i biokraft, dvs el från biobränsle. 
• Producera egen värme från förnybara energislag. 

Ansvariga aktörer 
Alla klimatrådets aktörer och andra intresserade aktörer. 

 
14 Med förnybar energiproduktion menas produktion från förnybara energikällor. 
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Effekt och uppföljning 
Uppföljning kommer att ske genom åtgärdswebben där aktören gärna får beskriva sin inve-
stering eller åtgärd för att åtgärden ska kunna följas. Med fördel rapporterar aktören mäng-
den förnybar energi som generas av dess insats.  
 
G: Aktören har installerat minst en anläggning/köpt andelar. 
H: Aktören har påbörjat installation/förhandlingar om andelsägare. 
P: Aktören har påbörjat offertförfrågning. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö 
och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Finansieringsstöd kan tex ges av ett nytt eventuellt kommande Solcellsstöd för kommuner 
och företag. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i investeringar som in sin tur kan generera inkomster. Stor variation i vad som aktö-
ren väljer att genomföra. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisat-
ion. 

16. FRÄMJA PRODUKTIONEN AV FÖRNYBAR ENERGI 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att stärka förutsättningar för mer produktion av förnybar el, värme och 
kyla i Jönköpings län. 

Bakgrund 
För att stärka förutsättningarna och möjliggöra för fler aktörer att producera mer förnybar 
el, värme och kyla i länet behövs främjande åtgärder som ökar kunskapen om och bidrar till 
positiv inställning till de olika möjligheter som finns för att producera förnybar energi.  
 
Energikontor Norra Småland har i sitt arbete identifierat en rad olika behov inom ämnes-
området. I solkraftanläggningar förekommer exempelvis brister avseende säkerhet, dimens-
ionering och effektivitet. Vindkraftsetableringar kan underlättas genom att projekten är väl 
lokaliserade och förankrade hos den aktuella kommunen och med personer eller verksam-
heter som finns i närheten av det tilltänkta projektet. Det finns möjligheter att samarbeta 
kring satsningar och investeringar i större utsträckning än vad som sker idag. Information 
om exempelvis tillgängliga stöd eller gällande skatteregler behöver nå ut till fler företag och 
organisationer.  

Genomförande 
Energikontor Norra Småland genomför under programperioden aktiviteter för att främja 
produktionen av förnybar energi i länet tillsammans med de kommunala energi- och kli-
matrådgivarna. Det kommer främst ske genom att anordna föreläsningar, utbildningar, 
bjuda in till dialog, sprida information med företag och offentlig sektor i länet som mål-
grupp. 
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Nya projekt kan komma att starta inom ämnesområdet för att förstärka arbetet och kan 
vara fokuserat på en specifik energikälla eller identifierade möjligheter och behov. 

Ansvariga aktörer 
Region Jönköpings län (Energikontor Norra Småland)*, kommunerna (energi- och klimat-
rådgivarna) 

Effekt och uppföljning 
Uppföljning kommer att ske genom att ansvarig aktör rapporterar via åtgärdswebben ge-
nomförda aktiviteter (inklusive resultatuppföljning av dem). 
 
G: Totalt tio aktiviteter är genomförda vid programperiodens slut.    
H: Minst fem aktiviteter är genomförda under programperioden. 
P: Minst en aktivitet är genomförd. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö 
och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Kostnader för aktiviteterna och arbetstid. Finansiering genom befintliga och kommande 
projekt. 

Gröna näringar och natur 
Jord- och skogsbruk är viktiga näringar för länet och bedrivs på en stor del av länets yta. 
Användningen av fossila bränslen behöver minska och jord- och skogsbruket behöver bli 
mer energieffektivt samtidigt som de biologiska värdena fortsätter att värnas. Verksam-
heten måste anpassas för att hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat. Även naturen 
är en viktig resurs i både anpassning till ett förändrat klimat och genom upptaget av växt-
husgaser. 

17. SKOGSBRUKET HAR LÅG KLIMATPÅVERKAN OCH ÄR ANPASSAT EFTER ETT 
FÖRÄNDRAT KLIMAT 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att öka kunskapen om långsiktiga och hållbara skötselmetoder för 
skogsbruk, minska växthusgasutsläpp och ett skogsbruk som är anpassat efter ett förändrat 
klimat med hänsyn till den biologiska mångfalden. 

Bakgrund 
Skogsbruket är en viktig näringsgren för länet och har en viktig roll i omställningen mot 
mer förnybar energi. Skogen ska räcka till i omställningen och den ska samtidigt verka för 
kolinlagring men inte missgynna den biologiska mångfalden.  
Skogsbruket har stor potential att minska sina utsläpp genom bland annat effektivisering 
och att ersätta fossila drivmedel i arbetsmaskiner. 
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Skogen har en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För Sveriges möjligheter 
att nå mål om fossilfrihet och en minskad klimatpåverkan är det viktigt med livskraftigt 
skogsbruk som även i framtiden kan leverera förnybar råvara. Åtgärder för att säkerställa en 
hög produktion även i ett förändrat klimat handlar i många fall om klimatanpassning. Kli-
matanpassning handlar i sin tur om flera olika delar så som val av plantmaterial, hur man 
hanterar förändrade vattenförhållanden, nya skadegörare, viltskador på växande skog och 
kraftigare stormar osv, men det handlar inte minst om det som kallas ståndortsanpassning,  
vilket menas att kunna föryngra med rätt trädslag på rätt plats. Det här är viktigt både för 
att få träd och skogar som överlever, men också för att få en variation i våra skogar och 
kunna sprida riskerna. Ett varierat skogsbruk ökar även möjligheten för våra skogars natur-
liga biologiska mångfald att överleva. Detta är en viktig faktor då dessa arter och deras an-
passningsförmåga är nödvändiga för att minska konsekvenserna av ett förändrat klimat. 
 
I Samverkansprocess för ökad skogsproduktion har Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnä-
ringen pekat ut ett antal åtgärder för att stärka skogsproduktionen, inte minst mot bak-
grund av ett förändrat klimat. Klimatrådet Jönköpings län kommer kunna vara ett lämpligt 
forum för samarbete i genomförandet av vissa åtgärder som är kopplade till klimat och ett 
hållbart skogsbruk. 
 
Vatten i skogen har stor betydelse för både produktion och miljö, inte minst i ett förändrat 
klimat där vi väntar oss en situation med både mer och mindre vatten i skogen vid olika ti-
der på året. Åtgärder och hänsyn till vatten har stor påverkan även på naturvärdena och är 
en fråga som engagerar många skogsägare. 
Att restaurera hydrologiskt påverkade myrmarker kan vara en betydelsefull åtgärd för att 
minska utsläpp av växthusgaser men även gynna den biologiska mångfalden och vattenhus-
hållning. 

Genomförande 
Rådgivning och kunskapshöjande inom området kan ske på olika sätt. Nedan listas de om-
råden som är prioriterade under denna programperiod.  

a) Kunskapshöjande aktiviteter för skogsägare av skogsbruket genomförs för att sä-
kerställa ett fortsatt bidrag med förnyelsebar råvara till bioekonomin på ett hållbart 
sätt. Det inkluderar en rad frågor kopplat till skogsskötseln, varav ståndortsanpass-
ning och trädslagsval och val av skötselmetoder är några av de mest avgörande. I 
grunden är dessa aktiviteter stort kopplade till klimatanpassning men leder också till 
att säkerställa tillväxt (kolinlagring) och produktionen av biomassa med beaktan av 
biologisk mångfald. Aktiviteten inkluderar även samarbete kring relevanta delar av 
genomförandet av 88-punktsprogrammet kopplat till Samverkansprocess för ökad 
skogsproduktion. 

b) Inspirationsaktiviteter kopplat till vatten i skogen genomförs. Kan ske genom t ex 
samarbete med pågående EU-projekt Grip on life. Det kan vara temakväll digitalt 
eller i fält om hållbart skogsbruk invid vatten eller till exempel lyfta för- och nack-
delar med hydrologisk restaurering av myrmarker samt goda exempel (restaurering 
av Anderstorp Stormosse eller Skogsstyrelsens och Södras samarbetsprojekt om re-
staurering av dikade övergivna jordbruksmarker på torv). 

c) Seminarieserie med olika kunskapsteman:  
• Hur kan skogsbruket bidra till omställningen genom att minska sina utsläpp 

och använda energin effektivare? 
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• Vilka investeringsbidrag som finns för att öka kunskapen om drivmedels-
konverteringar och energieffektiviseringar.  

Ansvariga aktörer 
Den ansvariga aktören ansvarar för att aktiviteten blir genomförd och håller ihop. Flera av 
aktiviteterna kan med fördel genomföras gemensamt. 

a) Skogsstyrelsen*, Södra och LRF  
b) Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen och Södra  
c) Södra, Länsstyrelsen och LRF. Dialog pågår om ansvarig aktör för denna del av åtgärden. 

Effekt och uppföljning 
Den önskade effekten av denna åtgärd är minskade växthusgasutsläpp, minskat fossilbero-
ende. Ett skogsbruk som är klimatanpassat, gynnar den biologiska mångfalden och bidrar 
till grön omställning. 
 
Aktiviteterna ska vara spridda geografiskt över länet. 
G: Minst fyra aktiviteter inom båda a) och b) och minst tre seminarier inom c) är genom-
förda under programperioden.  
H: Minst 4 aktiviteter inom a) och b) tillsammans och minst ett seminarium inom c) är ge-
nomförda.  
P: Minst två aktiviteter är genomförda inom a) – c). 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Ett 
rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar. 
Åtgärden bidrar även till klimatanpassning samt skogsstrategin Smålands skogar får värden 
att växa15. 

Kostnad och finansiering 
Kostnad för de olika aktiviteterna <100 000 kr samt arbetstid. 

18. JORDBRUKET ÄR ENERGIEFFEKTIVT OCH HAR LÅG KLIMATPÅVERKAN 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att öka kunskapen om långsiktiga och hållbara metoder för jordbruks-
skötsel, minska växthusgasutsläppen och att energin används på ett effektivare sätt  

Bakgrund 
Jordbruket är en viktig näringsgren för länet med möjligheter att bidra i samhällets omställ-
ning till fossilfrihet bland annat genom kolinlagring i marken och produktion av förnybar 
energi.  

Jordbruket har potential att minska sin energianvändning och sina utsläpp av växthusgaser 
genom effektiviseringar och genom att ersätta fossila drivmedel exempelvis i arbetsmaski-
ner och i anläggningar för torkning och uppvärmning.  Dessutom finns goda 

 
15 Smålands skogar får värden att växa 
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förutsättningar för utbyggnad av förnybar energiproduktion av biobränsle, sol och vind-
kraft. Jordbruket har genom dessa produkter potential att bidra till andra branschers om-
ställning till fossilfrihet. 
 
Livsmedelsstrategin för Jönköpings län har som mål att öka produktionen av livsmedel. 
Det behöver göras på ett hållbart sätt bland annat genom att öka och sprida kunskapen om 
klimatsmart produktion av livsmedel, öka och sprida kunskapen om jordbrukets förmåga 
att binda kol i marken, arbeta med utveckling och klimatanpassning av framtidens grödor, 
arbeta med viltskadeproblematik, gynna den biologiska mångfalden och genom att stötta 
utvecklingen av en fossilfri maskinpark.  
 
Klimatförändringarna ställer krav på anpassningar inom jordbruket. Ett förändrat klimat 
kan förväntas öka behovet av bevattning samt utveckling och klimatanpassning av framti-
dens grödor bland annat med avseende på torkresistens. Även faktorer som växtföljd, 
markhälsa och jordens mullinnehåll har betydelse för vattenhållande förmåga och produkti-
vitet. Vatten i odlingslandskapet har stor betydelse för både produktion och miljö, inte 
minst i ett förändrat klimat där vi väntar oss en situation med både mer och mindre vatten i 
odlingslandskapet vid olika tider på året. Åtgärder och hänsyn till vatten har stor påverkan 
även på naturvärdena och är en fråga som engagerar många jordbrukare. 
 
Utdikade torv- och mulljordar står för en stor del av växthusgasutsläpp förknippade med 
jordbruk. Vissa av dessa marker kan vara lämpliga för återvätning till våtmark. Klimat- och 
miljönyttan med åtgärden ska vägas mot markens produktivitet och brukningsvärde. Våt-
marker kan i vissa fall konstrueras för att även kunna användas för bevattning. 
 
Kunskapshöjande aktiviteter för jordbrukare behövs för att säkerställa ett fortsatt och ökat 
bidrag i omställningen till bioekonomin på ett hållbart sätt. 

Genomförande 
Rådgivning och kunskapshöjande inom området kan ske på olika sätt. Nedan listas de om-
råden som är prioriterade under denna programperiod.  

a) Seminarieserie med olika kunskapsteman:  
• Hur kan jordbruket bidra till omställningen med förnybar energi, bränslen 

och drivmedel? Markhälsa och kolinlagring i marken. 
• Klimatanpassning av framtidens grödor. 
• Vilka investeringsbidrag som finns för att öka kunskapen om drivmedels-

konverteringar och energieffektiviseringar.  
b) Återskapa våtmarker. Seminarier och rådgivning för att öka kunskapen om klimat- 

och miljöeffekter, vattenvårdande effekter och möjligheter till samordning med vat-
tenuttag för bevattning. Klimat- och miljönyttan med åtgärden ska vägas mot mar-
kens produktivitet och brukningsvärde.  

c) Ökad hållbar livsmedelsproduktion genom att öka och sprida kunskapen om kli-
matsmart produktion av livsmedel samt öka kunskaperna hos offentliga aktörer och 
konsumenter, enligt den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030.   

Ansvariga aktörer 
a) LRF*, Länsstyrelsen, Region Jönköpings län (Energikontor Norra Småland) samt 

kommunerna (kommunala energi- och klimatrådgivarna) 
b) LRF* och Länsstyrelsen 

287



REMISSVERSION MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 2021–2025 
 
 

 49 

c) Region Jönköpings län (Regional utveckling)*, Länsstyrelsen, LRF och övriga orga-
nisationer i styrgruppen för den regionala livsmedelsstrategin. Dialog pågår över ansva-
rig aktör för denna del av åtgärden. 

Effekt och uppföljning 
G: Minst tre aktiviteter inom alla tre områden a), b) och c) genomförda under programperi-
oden. 
H: Totalt är minst fyra aktiviteter inom a) – b) och minst två aktiviteter inom c) genom-
förda under programperioden. 
P: Totalt är minst två aktiviteter inom a) – b) och minst en aktivitet inom c) genomförd un-
der programperioden. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 2 Ingen hunger, 12   
Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökva-
litetsmål är Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö. Åtgärden bidrar även till kli-
matanpassning. 

Kostnad och finansiering 
Kostnad för aktiviteterna <100 000 kr samt arbetstid. 

Näringsliv och affärsutveckling 
Näringslivet har en betydelsefull roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Länets nä-
ringsliv behöver vara konkurrenskraftigt och gå från fossilbaserade till biobaserade råvaror. 
Produktutveckling och tillverkning behöver ske resurseffektivt, med låg klimatpåverkan 
och med ökat fokus på cirkulära affärsmodeller för såväl varor som tjänster. 

19. RÅDGIVNING OCH TILLSYN FÖR RESURSEFFEKTIVA FÖRETAG 

Syfte och mål 
Syftet är att öka kunskapen om resurs- och energieffektivisering, få företag att jobba syste-
matiskt och strukturerat med energifrågan samt stötta företag i arbetet med genomförande 
av åtgärder. Målet är att energin används effektivt och växthusgasutsläppen hos länets före-
tag har minskat. 

Bakgrund 
Energianvändningen inom industrin motsvarar idag en knapp fjärdedel av länets energian-
vändning. Studier av små- och medelstora företag visar på att störst potential finns inom 
stödprocesserna för dessa företag. För större företag inom tillverkningsindustrin finns stora 
vinster i åtgärder inom t ex värmeåtervinning, enligt de företag som deltar i Energisteget. 
Energibesparingar kan också ske genom att företag jobbar systematiskt och strukturerat 
med energi.  
 
Nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande insatser, liksom företagsspecifik råd-
givning behövs för att få företag att fatta rätt beslut när det kommer till energieffektivise-
ring och energikonverteringar. Företag behöver även vidga sitt arbete med effektiviseringar 
till att även inkludera resurser som vatten, kemikalier, material i tillverkningsprocessen i 
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större utsträckning. Behovet av information kring ekonomiska stöd samt hjälp med att söka 
dessa är stort. 
 
Växthusgasutsläppen inom industrin har minskat kraftigt sedan 1990. För att nå länets kli-
matmål och 1,5 gradersmålet måste industrin och företag fortsätta att energieffektivisera 
och konvertera från fossila energislag till förnybara, samt inkludera fler resurser i sitt effek-
tiviseringsarbete. 

Genomförande 
Länsstyrelsen och kommunen utvecklar sitt arbete med energi och klimat inom prövning, 
tillsyn och tillsynsvägledning genom att:  

a) Inkludera energi- och klimatfrågan i prövningsärenden.  
b) Genom tillsyn arbeta för och följa upp att bolag genomför energieffektiviserande 

åtgärder. 
c) Dela sina erfarenheter till kommunerna genom tillsynsvägledningen.  

Ansvariga aktörer 
d) Länsstyrelsen*, kommunerna (tillsynsansvariga). 
e) Länsstyrelsen*, kommunerna (tillsynsansvariga). 
f) Länsstyrelsen 

Effekt och uppföljning 
Effekten är att fler åtgärder genomförs och på så sätt når vi en effektivare användning av 
energi inom industrin samt minskade växthusgasutsläpp. 
 
Länsstyrelsen:  
G: Aktören utvecklar sitt arbete genom att genomföra a), b) och c). 
H: Aktören utvecklar sitt arbete genom att genomföra två av a), b) eller c). 
P: Aktören utvecklar sitt arbete genom att genomföra en a), b) eller c). 
 
Kommunerna: 
G. Aktören har genomfört a) och b). 
H: Aktören har genomfört a) eller b). 
P: Aktören har tagit fram en plan för genomförande. 
 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri 
och innovationer och infrastruktur, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvali-
tetsmål är God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering inom ordinarie budget. Kostnader för resor och arbetstid. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 
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20. WORKSHOPS FÖR CIRKULÄR EKONOMI 

Syfte och mål 
Fler företag i länet använder cirkulära affärsmodeller.  

Bakgrund 
Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller där cirkulära kretslopp i ett före-
tag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit 
dominerande. Cirkulär ekonomi är inspirerad av naturens kretslopp. Strävan är att avfall 
inte ska uppstå eller ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att 
återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att 
det går att  

• Återanvändas 
• Repareras 
• Materialåtervinnas 
• Energiutvinnas 

 
Idag återförs endast 12 procent av sekundärt material och resurser till ekonomin på EU-
nivå. Cirkulär ekonomi är ett aktuellt och prioriterat område inom EU. Europeiska kom-
missionen antog under våren 2020 en handlingsplan för cirkulär ekonomi16. Det är önsk-
värt och en stor möjlighet för länet att tidigt vara med i omställningen.  
Även Sverige har under år 2020 tagit fram en nationell strategi för cirkulär ekonomi17. 
 
Under år 2019 drev CSR Småland ett pilotprojekt om cirkulär ekonomi. Syftet med pro-
jektet var att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och medvetenheten om fördelarna med 
cirkulära affärsmodeller. Företag som ingick i projektet arbetade även fram handlingsplaner 
för hur de ska arbeta vidare med cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Under projektet ge-
nomfördes även ett antal workshops för intresserade företag bland annat i Värnamo och 
Jönköping. Det är önskvärt att denna kunskap kan fortsätta spridas till fler företag och 
kommuner i hela länet.  
 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS)har målet att år 2035 är Jönköpings län ett hållbart 
län. Det innebär bland annat att länet präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling 
och cirkulära ekonomier18.. Åtgärden och aktivitet i kommande handlingsplan till RUSen 
kan med fördel samordnas. 

Genomförande 
Minst en workshop om cirkulär ekonomi genomförs i alla länets kommuner under pro-
gramperioden (2021–2025). Målgruppen för workshopen är företag i länet. CSR Småland 
kontaktar kommunerna för att boka in dagen. Kommunerna, förslagsvis näringslivsavdel-
ning eller motsvarande, sköter det praktiska kring arrangemanget som spridning av inbju-
dan och bokning av lokal etc. CSR Småland håller ihop själva workshopen. Arrangemanget 
finansieras av deltagaravgifter.  
 

 
16 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 
17 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/ 
18 Jönköpings län - Regional utvecklingsstrategi 2020-2035, Region Jönköpings län, regional-utvecklingsstrategi-for-jonkopings-
lan-2020-2035.pdf (rjl.se)  
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Hur workshoparna ska byggas upp och vad som ska vara i fokus, på respektive workshop 
bestäms i dialog mellan kommunerna och CSR Småland. Vid önskemål kan fler worksho-
par per kommun anordnas, till exempel en allmän och en fördjupning.  

Ansvariga aktörer 
CSR Småland*, kommunerna 

Effekt och uppföljning 
Konsultbyrån Material Economics har i en studie19 från 2018 uppskattat att inom EU kan 
industrins koldioxidutsläpp minska med mer än 50 procent genom att övergå till cirkulära 
flöden.  
 
Kommunerna: 
G: Minst en workshop om cirkulär ekonomi är genomförd i kommunen.  
H: Datum för workshopen är inbokad och planering pågår. 
P: Ansvariga på kommunen har etablerat kontakt med CSR Småland.   
 
CSR Småland: 
G: Minst en workshop i de kommuner som deltar i åtgärden är genomförd.  
H: En workshop är genomförd i mer än hälften av kommunerna som deltar i åtgärden.  
P: En workshop är genomförd.  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur och 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa 
klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Giftfri miljö och God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Workshoparna finansieras helt av deltagaravgifter. Kostnad för kommunerna är persona-
lens arbetstid.  
 
På Delegationen för cirkulär ekonomis webbplats20 finns det en sammanställning över olika 
finansieringsmöjligheter för åtgärder inom cirkulär ekonomi. 
 
  

 
19 The circular Economy – a powerful force for climate mitigation, https://media.sitra.fi/2018/06/12132041/the-circular-econ-
omy-a-powerful-force-for-climate-mitigation.pdf 
20 https://www.delegationcirkularekonomi.se/finansiering 
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Projektåtgärder 
Block 3 innehåller sex projektåtgärder. Projektåtgärderna ska ses som en idébank till åtgär-
der. Under framtagandeprocessen har det uppkommit flera idéer på åtgärder som kräver 
extern finansiering eller vidare utredning. Eftersom det är svårt att hinna söka finansiering 
under framtagandeprocessen och remissperioden, tas de inte med som en områdesspecifik 
åtgärd i programmet. Idéerna bedöms dock ha en stor potential och lyfts ändå med i pro-
grammet som en idébank. Eftersom de ska kunna anpassas till aktuella utlysningar beskrivs 
de inte i lika stor detalj som övriga åtgärder. Den aktör som vill söka ett projekt kopplat till 
dessa idéer får gärna höra av er till Länsstyrelsen. 
Dessa förslag kommer inte följas upp årligen utan endast vid slutuppföljningen och då för 
att se om projekten har kommit igång.    

I. KARTLÄGGNING AV VARU- OCH ENERGIFLÖDEN SAMT RESTFLÖDEN 

Syfte och mål 
Syftet är att genom kartläggning kunna värdera, kvantifiera och kategorisera varu- och rest-
flöden samt eventuella energiflöden för att få kunskap och möjlighet att effektivisera, cirku-
lera samt reducera dessa flöden. 

Bakgrund 
En mängd material (avfall) samlas in och sorteras. En hel del av det material som köps in i 
kommuner och övrig verksamhet är sådant som går i stort sett direkt till någon form av 
sortering och återvinning till exempel emballage.  
 
Att skaffa sig kunskap om material och energiflöden är grunden till att kunna påverka 
dessa. Kan dessutom ett värde sättas på det svinn som uppstår i de olika stegen under an-
vändningen, så kan detta värde användas vid bedömning av vilka åtgärder som kan vara 
ekonomiskt fördelaktiga eller att olika alternativ på lösningar kan ställas mot varandra och 
på så vis bidra till att kunna ta bra beslut. Resultatet från en kartläggning kan också ge en 
bra grund för upphandlare som kan ställa krav på emballage, material eller energi så att det 
redan i inköpsfasen sker en reducering av onödig materialhantering.  
 
Enligt FNs internationella resurspanel har resurseffektivitet potential att globalt leda till 
över 60 procent minskade utsläpp av växthusgaser till 2050. Utöver detta antas resursbeho-
vet minska med närmare 30 procent samtidigt som ekonomiska nyttor kommer öka mar-
kant. Enligt International Energy Agency kommer specifikt energieffektivisering ha poten-
tialen att till 2040 minska växthusgasers påverkan på klimatet med 20 procent. Att öka an-
delen värdeskapande produkter per andel instoppad resurs generar också inte bara mil-
jönytta ur klimatperspektiv utan kan minska belastning på vattenanvändning och kan öka 
resiliens och biodiversitet etc. I åtgärden kommer en anpassad version av MFCA 
(14051:2011) (”Material Flow Cost Accounting”, en standardiserad metod för att följa flö-
den av material21)  att användas. MFCA är tillämplig på alla organisationer som använder 

 
21 ISO - ISO 14051:2011 - Environmental management — Material flow cost accounting — General framework 
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material och energi, oavsett deras produkter, tjänster, storlek, struktur, plats och befintliga 
hanterings- och redovisningssystem. 

Genomförande 
Genom att ta fram ett anpassat verktyg för kartläggning med (MFCA, ISO 14051:2011) 
materialflödeskostnadsredovisning som grund kommer verktyget/metoden att testas och 
valideras i en utvald organisation för att senare kunna implementeras inom andra organisat-
ioner där verktyget kan användas för att öka resurseffektiviteten. MFCA är också lämpligt 
att koppla ihop med ISO 14000. 

a) Utveckling och anpassning av mallar för informationsinsamling och redovisning.  
b) Insamling och validering av information och relevant data. 
c) Data och informationsanalys. 
d) Resultatredovisning och åtgärdsförslag. 

 
Inriktning och omfattning kan anpassas utifrån deltagande aktörer. Inledningsvis scannas 
hela organisation för att få en överblick, därefter kan inriktning väljas.  

Effekt  
Enligt FNs internationella resurspanel har resurseffektivitet potentialen att globalt leda till 
över 60 procent minskade utsläpp av växthusgaser till 2050. Utöver detta antas resursbeho-
vet minska med närmare 30 procent samtidigt som ekonomiska nyttor kommer öka mar-
kant. 
Det framtagna verktyget kommer att generera resultat som kan användas för att mäta mil-
jöeffekterna och för att ta fram relevanta indikatorer som är uppföljningsbara. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och produktion.  

Kostnad och finansiering 
Åtgärden behöver finansieras genom en projektansökan eller att en eller flera verksamheter 
kan finansiera den. Kostnaden att ta fram ett fungerande verktyg i en första validerad vers-
ion och fullt användbar i ett digitalt format beräknas till cirka 3,2 milj kr. 

II. MINSKA VATTENKONSUMTIONEN 

Syfte och mål 
Syftet är att minska vattenkonsumtion av råvatten genom att öka användning av slutna sy-
stem. Vattenanvändningen och särskilt konsumtion kopplas på ett tydligare vis till till-
gången. Ett delmål är att skapa en översiktlig kartläggning över nuvarande vattenanvänd-
ning och konsumtion genom att åskådliggöra olika behov samt upprätta en bristanalys över 
kända/okända nyttjanden.  

Bakgrund 
Historiskt sett har Sverige god tillgång av råvatten som dessutom varit enkelt och billigt att 
bereda och transportera. De senaste åren har områden i Sverige upplevt situationer med 
vattenbrist och låga grundvattennivåer. I juli 2019 gick Statens Geologiska Undersökning 
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(SGU) ut med en rekommendation att kommunerna i södra Sverige bör följa utvecklingen 
och vid behov inför åtgärder för att minska just vattenförbrukningen22. 
 
Sommaren 2018 beslutade fler än 100 kommuner i Sverige om restriktioner i vattenanvänd-
ning huvudsakligen på grund av att produktionen understiger användningen d v s vatten-
brist uppkommer. När vattenverkets kapacitetstak nås är oftast att planera för att öka kapa-
citeten. Att bygga ut vattenverk är kostsamt och kan inte utföras i närtid för att kompen-
sera nuläget. Parallellt med kapacitetshöjning behöver Sverige reinvestera i vatteninfrastruk-
tur det vill säga hela ledningskedjan. Även om vatten idag oftast är tillgängligt till en förhål-
landevis låg kostnad i Sverige så finns alltfler exempel där länsstyrelserna inte beviljar ökade 
vattentillstånd för uttag vilket istället kräver kostsamma investeringar. Förutom att ändra 
tillgången på rent vatten ger nya krav på vattenkvalitet ett större behov av mer och bättre 
vattenbehandling, vilket innebär att priset per producerad m3 stiger. 
 
För att möta sårbarheten och tillgodose att samhället har tillgodosett vattenbehovet kan 
även vattenanvändningen effektiviseras. Ett första steg i effektivisering är att förstå behov 
och användning. Kartläggning av vattenanvändningen utförs inte idag på ett systematiskt 
sätt i Sverige då vattnet är så billigt och historiskt har funnits i överflöd.  
  
Statistik inom området är begränsad och datainsamlingen behöver anpassas för att bereda 
underlag till analyser. Till exempel inom vilka områden (jordbruk, industrin etc) och aktörer 
som idag förbrukar vatten och i vilken grad och som kan leda till prioritering för vattenbe-
sparande åtgärder. Det finns beprövade metoder för att åskådliggöra flödesvägar inom 
andra ämnesområden, till exempel energikartläggning, som troligen kan användas för att 
kartlägga och genomföra åtgärder inom vattenanvändning. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har under år 2020 tagit fram en regional vattenförsörjnings-
plan. Åtgärdsförslaget ligger i linje med inriktningarna och prioriteringarna i planen.  

Genomförande 
a) En analys över data som idag finns tillgängligt och vad som saknas men behövs för 

att beskriva olika användningar, dvs en bristanalys, tas fram. Projektet ska föreslå 
metoder och förändringar i datainsamling och arbetssätt för att säkerställa att nöd-
vändig information blir tillgänglig för analyser över användningen, inklusive inför 
nästa del av projektet. Analysen avses innehålla en beskrivning av flödesvägar och 
nyttjandevägar. 
 

b) Energikartläggningsstandardens metodik och redovisningsprinciper anpassas och 
utvecklas för vattenanvändning. Aktiviteter i denna del av projektet är:  

a. Utveckling och anpassning av mallar för informationsinsamling och redo-
visning. 

b. Insamling och validering av information och relevant data. 
c. Data och informationsanalys. Vart tar vattnet vägen? Flödesvägar och nytt-

jandet analyseras. 
d. Resultatredovisning och åtgärdsförslag. 
e. Kontakt med företag med hög vattennyttjandegrad för att genomföra åtgär-

der i syfte att minska sin förbrukning. Urvalet av företag utgår ifrån sin vat-
tenförbrukning.  

 
22 SGU 2019 Grundvattennivåer juli (sgu.se) 
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En aspekt som behöver hanteras i projektet och projektansökan är frågan om sekretess. Ett 
nära samarbete med kommunerna krävs.  

Effekt  
Effektivare vattenanvändning leder till lägre energianvändning och därmed lägre klimatpå-
verkan. Förändrad vattenanvändning kommer också leda till att intäkts- och kostnadsför-
delningen kan komma att förändras för VA-verksamheten Om industrier kan öka cirkulat-
ion av vatten innebär det en förändring av behoven av kapacitet i ledningsnäten, minskade 
intäkter från industrin men också att vattenvolymen kan nyttjas till annat. Medborgarnas 
risk för vattenbrist minskar, medvetenheten kring vatten som resurs ökar och städer kan 
expandera utan oproportionellt dyra investeringar av vattenverk och ledningsnät. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa kli-
matförändringarna. Åtgärden bidrar även till klimatanpassning och mål i den regionala vat-
tenförsörjningsplanen. 

Kostnad och finansiering 
Åtgärden behöver finansieras genom projektansökan eller att en eller flera verksamheter 
bär enskilt eller tillsammans kostnaden. Kostnaden för ett operativt verktyg (modell) i digi-
talt format beräknas till cirka 1,8 milj. kr. 

III. SAMORDNING AV KOMMUNERNAS ENERGIPLANER 

Syfte och mål 
Syftet och målet är att vara ett stöd för kommunerna att upprätta och utveckla sina energi-
planer som de enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering är skyldiga att upprätta. 

Bakgrund  
En energiplan ska finnas i kommunen enligt lag.  
Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) säger bland annat: 
1 §   Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en sä-
ker och tillräcklig energitillförsel. 
3 §   I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och använd-
ning av energi i kommunen. I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i 
planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vat-
ten och andra resurser. 
8 §   Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan ska en strategisk miljöbedömning göras, beslut fattas, information lämnas samt 
övervakning och samordning ske enligt 6 kap. 9–19 och 46 §§ miljöbalken.  
Frågan om huruvida planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska avgöras i 
ett särskilt beslut enligt 6 kap. 7 och 8 §§ miljöbalken efter att kommunen har gjort en 
undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till den bestämmelsen. En sådan undersökning behöver inte göras och ett sådant beslut 

295



REMISSVERSION MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 2021–2025 
 
 

 57 

behöver inte fattas om frågan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom föreskrifter 
som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2017:1031). 
 
För de flesta kommuner ingår detta i miljö- eller klimatstrategi eller liknande moment. Det 
finns dock ett behov av att se över hur det ser ut och öka samarbetet mellan kommunerna i 
dessa frågor.  

Genomförande 
I åtgärden kommer en sammanställning av status på energiplaneringen att kartläggas. 
 

a) Insamling av de kommunala energiplanerna. 
b) Sammanställning av synergier samt uppfyllandet av lagkraven. 
c) I samråd med kommunerna ta fram utvecklingsbehov och samarbetsmöjligheter. 
d) Upprätta en plan för samordning. 

Effekt  
Ett ökat samarbete inom länets kommuner kring de kommunala energiplanerna.  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och produktion. Miljökvalitetsmål 
God bebyggd miljö.  

Kostnad och finansiering 
Finansiering kan sökas till exempel hos Energimyndigheten. 

IV. TILLVARATA RESTPRODUKTER OCH RESTFLÖDEN INOM INDUSTRIN 

Syfte och mål 
Målet är att identifiera potential till och skapa samarbeten för att tillvarata restprodukter 
och restflöden inom den tillverkande industrin.  

Bakgrund 
Energianvändningen inom industrin motsvarar idag en knapp fjärdedel av länets energian-
vändning. Ett smart sätt att effektivisera användning av material eller energi är genom in-
dustriell symbios. Genom samarbete mellan industriföretag kan överskott av material eller 
energi från en verksamhet användas som råmaterial i ett annat företag. Detta samarbete kan 
ske mellan två företag eller ske i ett större nätverk. Att minska behovet av både råvaror och 
avfallshantering är en grundläggande del i den cirkulära ekonomin. 

Genomförande 
Åtgärden kan genomförs i steg a) och därefter steg b). 
a) Genomföra en potentialstudie i länet för att uppskatta möjligheterna för industriell sym-
bios. 
b) Genomföra workshops med industriföretag, anordna kunskapshöjande aktiviteter, stärka 
förutsättningar för samarbetsplattformar och mötesplatser som ska stärka möjligheterna till 
industriell symbios i länet.  
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Effekt  
Den önskade effekten är en industri som ser nya möjligheter i industriell symbios. Indu-
strier där det skapas samarbeten för att tillvarata restprodukter och avfall som kan bli till en 
tillgång, resurs eller insats hos någon annan. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa kli-
matförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö.  

Kostnad och finansiering 
Finansiering genom beviljat projektmedel. 

V. LAGRING OCH SMART STYRNING AV EL  

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att möjliggöra ett 100 procent förnybart elsystem samt ta höjd för och 
anpassa elsystemet till ett ökat framtida el- och effektbehov genom att främja efterfråge-
flexibilitet samt lagringsmöjligheter av el i Jönköpings län. 

Bakgrund 
Fler sektorer förväntas använda en större andel elenergi framöver jämfört med idag; exem-
pelvis som substitution av andra energibärare inom industrin samt fler elfordon inom trans-
portsektorn. Detta ställer högre krav på att elsystemet kan hantera ett ökat behov av över-
föringskapacitet och effektuttag i elnätet. Samtidigt ska elsystemet vara 100 procent förny-
bart till år 2040, vilket innebär att ett ökat behov av överföringskapacitet och eleffekt ska 
kunna tillgodoses trots större inslag av förnybara, intermittenta energikällor. Trots att det i 
dagsläget inte är så påtagliga problem med kapacitetsbrist i länet är utmaningar att vänta 
och bör därför hanteras proaktivt.  
 
För att förhindra framtida kapacitetsbrist i länet bör möjligheten att minska effektbehovet 
ses över, jämte en utbyggnad och förstärkning av elnätet för att avhjälpa kapacitetsbrist. Ef-
fektbehovet kan minska genom ökad efterfrågeflexibilitet och genom lagring av el, exem-
pelvis genom värmeenergi i en varmvattenackumulator eller elenergi i batterier.  

Genomförande 
Inom programperioden kan aktörer på olika sätt bidra till ökad samverkan mellan stora 
energianvändare (såväl offentliga som privata), kommunala och regionala nätbolag samt fö-
retag som möjliggör mer flexibel elanvändning och lagring. 
 
På lite längre sikt behöver en marknad för effekt etableras (eller beaktas inom befintliga sy-
stem) där utbudet av och efterfrågan på tillgänglig effekt från olika sorters aktörer prissätts i 
realtid. På så sätt får elkunder ersättning för att vara flexibla. Det ger en mer effektiv an-
vändning av elnätet och det möjliggör även helt nya affärsmodeller för lagring och styrning 
av el. 
 
Exempel på åtgärder för ökad effektflexibilitet är: 

• laststyrning inom industrin avseende energiintensiva processer och elpannor m m 
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• laststyrning av värmepumpar inom bostadssektorn 
• lastbalansering av elbilsladdning 
• lagring av el i batterier eller genom vätgas 
• nyttja tillgänglig effekt från reservkraft och kraftvärme 
• styrning av elproduktion från vindkraft 

Effekt  
Åtgärden förväntas leda till ett mer robust och flexibelt elsystem som kan möta ett ökat el- 
och effektbehov såväl som en ökad elproduktion från förnybara, variabla energikällor samt 
minskade effekttoppar bland länets energianvändare. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion.  

Kostnad och finansiering 
Finansiering genom sökt och beviljat stöd. 

VI. BÄTTRE KÄNNEDOM OM KAPACITETEN I LÄNETS ELNÄT  

Syfte och mål 
Få bättre kännedom om kapaciteten i lokala- och regionala elnät samt framtida kapacitets-
problem. 

Bakgrund 
Kapacitetsbristen i länet är i dagsläget inte så stor men med mer förnybar energi, fler elfor-
don, fler energikonverteringar till el och ökad efterfrågan på el kommer kapacitetsbristen 
att öka.  
 
I vissa delar av landet, främst i storstadsregionerna, är kapacitetsbristen redan ett problem. 
Elnätsbolagens skyldighet att ansluta elektriska anläggningar till elnätet kan i vissa fall inte 
fullgöras och industrier nekas därmed att öka sin nätanslutning och exploatering av nya bo-
stadsområden riskerar att gå i stå om de inte kan nätanslutnas.  
 
I Jönköpings län är problemen i dagsläget koncentrerade till landsbygden där elnäten är 
sämre dimensionerade och där avstånden mellan anslutningspunkterna är stora. För att få 
en bättre kännedom om hela länets nuvarande och framtida nätkapacitet behöver länets 
nätägare, kommuner och länsstyrelse samarbeta för att ta fram scenarier över hur det kom-
mande behovet kan se ut och vilka möjligheter som finns. Nulägesanalysen över hur situat-
ionen ser ut i länet kan användas för att skapa regionala samarbeten och ligga till grund för 
framtida projekt eller beslut om investeringar.  

Genomförande 
Ett samverkansprojekt mellan länets elnätsbolag, kommuner, Region Jönköpings län och 
Länsstyrelsen. En aktör behöver samordna och driva projektet framåt. Elnätsbolagen och 
kommunerna tar till exempel fram scenarier och analyser för deras nät för kommande 
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ökningar, vilka brister som finns idag. Informationen sammanställs på övergripande nivå 
för att inte röja känslig information. 

Effekt  
Den önskade effekten är ett Jönköpings län är förberedd inför framtida behov av ökad ka-
pacitet i elnäten. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och pro-
duktion.  

Kostnad och finansiering 
Finansieras genom sökt och beviljat stöd.  

VII. ÖKAT SAMARBETE OCH VÄGLEDNING FÖR NÄRINGSLIVET 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att stärka näringslivet i deras arbete med klimat och energi. Målet är att 
företag minskar sina växthusgasutsläpp, ökar andelen förnybar energi, bedriver ett systema-
tiskt och strukturerat energieffektiviseringsarbete samt bidrar med nya affärslösningar. 

Bakgrund 
Näringslivet har en betydelsefull roll i omställningen till ett hållbart samhälle och bidrar på 
många sätt i omställningen. Utsläpp och resursanvändning behöver minska hos varje före-
tag. För att möjliggöra energieffektiviseringar, utsläppsminskningar och nya affärslösningar 
samt affärsmodeller krävs också nya samarbeten.  
 
I klimat- och energistrategin för Jönköpings län pekas näringsliv och affärsutveckling ut 
som ett av sju fokusområden. Fokusområdet har två inriktningar: Näringslivet är resursef-
fektivt, har låg klimatpåverkan och är anpassat efter ett förändrat klimat. Den andra är: Nä-
ringslivet bidrar med affärslösningar. Att bidra till symbios, sprida goda exempel, skapa nya 
lösningar är viktiga aspekter för att gå från ord till handling och öka takten i omställningen.  
 
I strategin lyfts vikten av att aktörerna tillsammans hjälper varandra. För att stärka närings-
livet i deras arbete med klimat och energi behöver fler aktörer samarbeta för att tillsam-
mans vägleda näringslivet.    
Det kan handla om: 

• Driva nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande insatser genom bland an-
nat föreläsningar, utbildningar och workshops. Det är centralt att nå rätt företag, de 
som är förändringsinriktade.   

• Företagsspecifik rådgivning och coachning inom cirkulär ekonomi och industriell 
symbios. 

• Informationsspridning kring ekonomiska stöd samt hjälp med ansökningar. 
• Möjliggöra spridning av goda exempel om resurs- och energieffektivisering, ut-

släppsminskningar, cirkulära affärsmodeller o.s.v. Det skulle kunna ske genom ex-
empelvis klimatrådets webbplats eller annat lämpligt forum som når ut till många 
företag.  
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• Dela kunskap om hur företag kan ställa krav i upphandlingar för att öka klimatnyt-
tan. 

• Undersöka finansieringsmöjligheter för att driva ett projekt inom cirkulär ekonomi, 
klimatsmarta affärslösningar och resurseffektivitet för att kunna åstadkomma de 
förändringar som krävs inom näringslivet för att Jönköpings län ska bli ett klimat-
smart plusenergilän.  

Genomförande 
Ett samverkansprojekt mellan länets aktörer där målet är att stärka länets näringsliv som 
idag inte är aktiva i klimatrådet eller annan klimat- och miljönätverk. Deltagare i samver-
kansprojektet kan vara till exempel Region Jönköpings län (regional utveckling och Energi-
kontor Norra Småland), Länsstyrelsen, kommunerna (energi- och klimatrådgivarna och nä-
ringslivsbolagen), CSR Småland, Handelskammaren och andra samordnande näringslivsak-
törer. 

Effekt 
Ett näringsliv som arbetar systematiskt med klimat- och energifrågan.  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi för 
alla, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och pro-
duktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Frisk luft och 
God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering genom sökt och beviljat stöd. 
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Indikatorer 
I detta avsnitt listas de indikatorer som ingår i klimat- och energistrategin. I remissvers-
ionen är indikatorerna listade efter fokusområde. En komplett lista med indikatorer kopp-
lade till respektive åtgärd kommer att tas fram till slutversionen av åtgärdsprogrammet. 

MÅL TILL 2045 

Tabell 3 Mål till 2045 och tillhörande indikatorer i klimat- och energistrategin. 

Mål Indikatorer Källa 

Senast 2045 är de totala utsläppen av 
växthusgaser i länet lägre än 1 ton per in-
vånare och år. 

Sveriges konsumtionsutsläpp 
inkl. territoriella utsläpp inom 
länet 

SMED och SCB 

Senast 2045 producerar Jönköpings län 
mer energi än vi använder. Energin vi pro-
ducerar är förnybar och är minst 10 000 
GWh/år. 

1. Andel förnybar energi av 
totala energitillförseln 
2. Energianvändningen i 
Jönköpings län 

SCB och Energimyndigheten 

Klimatförändringarna möts aktivt genom 
att skapa ett samhälle som minskar sår-
barheter och tillvaratar möjligheter, för ett 
varmare, torrare och blötare län. 

Relevanta indikatorer inom 
respektive fokusområde kan 
användas för bedömning 
av målet 

 

 

Transporter och resor 

Tabell 4 Indikatorer för området transport och resor 

Indikatorer 

Växthusgasutsläpp transportsektorn 

Resvanor i Jönköpings län 

Körda mil privat och tunga transporter 

Antal tankställen per förnybart drivmedel i Jönköpings län 

Andel personbilar per drivmedel i Jönköpings län 

Samhällsplanering 

Tabell 5 Indikatorer inom området samhällsplanering 

Indikatorer 

Andelen nybyggda bostäder inom 400 m från hållplats inom tätort resp. 2 km utanför tätort 

Andelen befolkning inom tätort som bor inom 400 m från hållplats 

Antal km byggd cykelväg 

Andelen målpunkter av de prioriterade som är genomförda. 
 

Bebyggelse 

Tabell 6 Indikatorer inom området bebyggelse 

Indikatorer 

Antal och andel nybyggda flerbostadshus i trästomme 
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Energiintensitet inom bostäder 

Konsumtion och livsstil 

Tabell 7 Indikatorer för konsumtion och livsstil 

Indikatorer 

Mängd hushållsavfall per person i Jönköpings län 

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp i Jönköpings län 

Växthusgasutsläpp i Jönköpings län 

Förnybar energi 

Tabell 8 Indikatorer för området förnybar energi 

Indikatorer 

Andel förnybar el- och värmeproduktion av den totala energitillförseln 

Mängd producerad förnybar energi per energislag. 

Andel biobränsle i Jönköpings län 

Andel förnybar energi av totala energitillförseln 

Energianvändningen i Jönköpings län  

Gröna näringar och natur 

Tabell 9 Indikatorer för området gröna näringar och natur 

Indikatorer 

Energiintensitet i jord- och skogsbruk 

Växthusgasutsläpp inom jord- och skogsbruk 

Upptag av växthusgaser 

Fossila utsläpp inom jord- och skogsbruket (inkl. arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk) 

Energianvändning i jord- och skogsbruket per BRP 

Yta anlagd eller hydrologiskt restaurerad våtmark 

Näringsliv och affärsutveckling 

Tabell 10 Indikatorer för området näringsliv och affärsutveckling 

Indikatorer 

Energiintensitet i tillverkningsindustrin 

Växthusgasutsläpp inom industrin 

Andel företag som arbetar systematiskt och strukturerat med energieffektivisering 

Andel företag med miljö- eller energiledningssystem 

Energiintensitet totalt 
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Ordlista 
Ord och begrepp Förklaring 

BRP 
Bruttoregionalprodukt, den regionala motsvarigheten till Bruttonationalprodukt (BNP). 

Förnybar energi 
Vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk 
energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från av-
loppsreningsverk samt biogas. 

Effektbrist 
Med effektbrist menas den situation som kan uppstå när elförbrukningen är så hög att 
den el som produceras inte räcker till utan vi behöver importera från andra länder. 

Ekosystemtjänst 
En benämning för de produkter och tjänster vi människor får gratis av naturens ekosy-
stem och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.  

Hållbart 
Följer principer för hållbarhet – med tre dimensioner som ska samverka: ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. 

Kapacitetsbrist 
Kapacitetsbrist kan innebära två saker, antingen produceras inte tillräckligt med el el-
ler så finns det inte tillräckligt med kapacitet i elnätet för att ansluta och leverera el i 
den utsträckning som efterfrågas. 

Klimatanpassning 
Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker 
av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. 

Klimatsmart 
Innebär att vi i länet arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp av växthusgaser 
och att anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Vi gör de bästa tänk-
bara valen för klimatet. 

Koldioxidekvivalen-
ter/ CO2-ekvivalen-
ter   

Måttenhet som används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten (som 
bara koldioxid) av olika växthusgaser. 

Konsumtionsbase-
rade utsläpp 

Omfattar växthusgasutsläpp som uppstår regionalt, nationellt och internationellt på 
grund av privat och offentlig konsumtion i Jönköpings län. 

Nettoimport/export  
av el 

Skillnaden mellan mängden importerad och exporterad el under en angiven period 
(per kalenderår). 

Plusenergilän 
Innebär att länet är självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom ett överskott 
till energiomställningen. 

Territoriella utsläpp 
Omfattar utsläpp från verksamheter i Jönköpings län som geografiskt område. Även 
export är inkluderat. 

Totala växthusgas-
utsläpp 

Inkluderar utsläpp som sker inom länet samt våra utsläpp från konsumtion och resor i 
andra län och länder. Omfattar de konsumtionsbaserade utsläppen. 

Utsläpp 
Med utsläpp menas genomgående, om inget annat anges, utsläpp av växthusgaser. 

Växthusgaser 
Koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O), florkolväten (-HFC), flourkarboner (-PFC) 
och svavelhexaflourid (SF6). 
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Bilaga 1. Åtgärder listade efter aktör 
Bilaga 1 är inte ifylld i remissversionen. Till den slutliga versionen av åtgärdsprogrammet kommer här alla 
deltagande aktörer vara listade. 

Aktör, t ex Länsstyrelsen/Kommun/Klimatrådets 
aktörer 

ÅTGÄRDER PÅ STRATEGISK NIVÅ 
1. Systematiskt arbete med klimat och energi     

OMRÅDESSPECIFIKA ÅTGÄRDER 
Lista över alla åtgärder aktören åtagit sig.  
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Sveriges kommuner har stora möjligheter – och ett stort ansvar – att hjälpa till 
att mildra effekterna av coronaviruset och de införda restriktionerna för den 
svenska besöksnäringen. Visita har tagit fram följande exempel på åtgärder som 
skulle förbättra företagens extremt utsatta läge. 

 
• Införa ett stopp för uttag från företag av  

- kommunala tillsynsavgifter för bland annat. livsmedelskontroll och tillsyn 
enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter 
- kommunala avgifter vid markupplåtelser för bland annat uteserveringar 
- andra taxereglerade avgifter, t.ex. VA- och renhållningsavgifter 
- hyror för lokaler som kommunen upplåter åt företag (eller inför kraftiga 
hyresrabatter) 
 

▪ Återbetala avgifter för 2020 som företag redan har debiterats av kommunen. 

 
▪ Låt restaurangernas uteserveringar vara öppna även under hösten/vintern 

och var generös med serveringstider och uteserveringarnas ytor. 

 
▪ Korta betaltiden till företag som levererar till kommunen.  

 
▪ Skjut upp evenemang i stället för att avboka för att låta de pengar som betalats 

in stanna hos företaget. 

 
▪ Pragmatisk inställning i den kommunala tillämpningen och tillsynen av 

restriktioner 

 
▪ Tillåt att cateringföretag levererar alkohol i samband med så kallad 

microcatering, det vill säga vid servering av take away till hushåll. 

 
▪ Erbjud restauranger att leverera mat till kommunens mottagningskök 

och/eller i de matlådor etc som kommunen levererar inom ramen för sin 
hemtjänstverksamhet.  

 
▪ Ge ökade medel till utveckling av besöksnäringen, till exempel inom ramen för 

kommunens/regionens destinationsbolag. 

 
▪ Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen 

 
▪ Köp julklappar och/eller presenter/gåvor etc från lokala aktörer som till 

exempel restauranger 
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innehåll Inledning

Vårt huvudfokus har legat på förbättring av sop-
hämtningsdriften vilket resulterade i en entrepre-
nörsöverlåtelse i delar av verksamhetsområdet. En 
hel del av vårt fokus har också legat på att förbere-
da införandet av fastighetsnära insamling i Vagge-
ryds kommun. Trots att Corona pandemin har inne-
burit en del extra arbete har SÅM varit förskonade 
från sjukfrånvaro och driftstörningar kopplade till 
pandemin.

Överlåtelse av entreprenadavtal

Vi har haft stora driftproblem med sophämtningen 
under 2019-2020. Under våren framställde Nordisk 
återvinning (NÅ) en förfrågan till SÅM om att överlåta 
delar av sitt avtal till sin underentreprenör MJ Åkeri 
AB, vilket är möjligt enligt entreprenadavtalet. SÅM 
godkände framställan och från och med 1 juni 2020 
har MJ Åkeri AB ett eget identiskt avtal som NÅ med 
SÅM där man tagit över ansvaret för sophantering i 
Värnamo och Vaggeryds kommuner. 

NÅ gjorde även en framställan om att överlåta delar 
av sitt avtal till sin underentreprenör JRAB kring han-
tering av underjordsbehållare och containers. SÅM 
godkände även den framställan och från och med 
1 maj 2020 har JRAB ett identiskt avtal som NÅ haft 
kring hantering av underjordsbehållare och contai-
ners inom hela GGVV-området. Överlåtelserna har 
förbättrat sophämtningsdriften, men det finns fortfa-
rande ytrymme till regional förbättring. 

 En körtursomläggning har genomförts, för att yt-
terligare förbättra driften. Vi har dessutom ökat ser-
vicegraden för våra abonnenter genom att erbjuda 

SMS-avisering vid drifstörningar i sophämtningen. 
SMS-verktyget möjliggör selektiv information till de 
som berörs av en driftstörning vilket resulterat i mindre 
antal samtal från upprörda abonnenter.

Framåtblick

Fastighetsnära insamling 

Införandet av FNI i Vaggeryd ligger framför oss, även 
om kommunikationskampanjen för FNI är fullt igång. 
Mellan 1 oktober och 25 oktober kommer närmare 
4500 ägare av småhus och fritidshus i Vaggeryd att ges 
möjligheten att välja abonnemang med FNI. Införandet 
ska sedan genomföras i början av 2021. 

 Mellan april 2019 och mars 2020 har vi samlat in 
2261 ton matavfall i Gislaved, Gnosjö och Värnamo 
kommuner. Detta matavfall har sedan skickats vidare 
för att omvandlas till biogas och biogödsel. Mängden 
avfall som går till förbränning har minskat och vi ser 
fram emot ytterligare minskning i och med införandet 
av FNI i Vaggeryds kommun. 

 Vi har genomfört en utvärdering av FNI-systemet 
och  en standardiserad kundundersökning (Svensk av-
fallshantering 2020) med mätning av våra abonnenters 
nöjdhet, attityder och beteenden. Vi inväntar resulta-
ten från båda undersökningarna.

Planering för enhetlig utformning av ÅVC:er 

En projektlista med prioriteringsordning har skapats. 

för samordning av våra ÅVC:er. Syftet är att enhetlig-

het vad gäller sådant som utformning av skyltar, av-

lämningsflöde, regler och riktlinjer och skapa likvärdiga 

möjligheter till återbruk i alla fyra kommunerna. 
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Bakgrund

SÅM tog över det kommunala ansvaret för insamling 
och hantering av hushållsavfall den 1 januari 2018. 
SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö, och är ett 
kommunalförbund som gemensamt bildats av Gisla-
ved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner.

Uppdrag

SÅMs uppdrag är att ansvara för renhållningen 
(sophämtning, slamtömning, materialbehandling, 
gröntippar och återvinningscentraler) i Gislaved, 
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på 
en hållbar framtid, och att vi tillsammans kan göra 
skillnad. Vi vill öka servicegraden till våra abonnenter, 
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, samt förbättra 
förutsättningarna för att ta vår region högre upp i den 
så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, 
återanvändning och återvinning. Vi arbetar strategiskt 
och målinriktat för att minska avfallet i vår region. Det 
avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning 
som möjligt återanvända eller återvinna för att på så 
sätt bidra till en framtid som håller länge.

Organisation

SÅM är ett kommunalförbund, vilket kan beskrivas 
som en kommun i miniformat. Vårt högsta beslutande 

organ är vår direktion, som består av två ledamöter 
och två ersättare utsedda av respektive kommuns 
kommunfullmäktige. Direktionens ledamöter och 
ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 
januari året efter ordinarie val till fullmäktige ägt rum.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina 
ledamöter ordförande och vice ordförande med två års 
uppdrag. Uppdraget som ordförande respektive vice 
ordförande cirkulerar mellan medlemskommunernas 
ledamöter. Direktionen beslutar om förbundets större 
inriktningsfrågor (vad), medan tjänsteorganisationen 
utför uppdragen (hur). Direktionen utser även en 
förbundsdirektör som verkställande tjänsteman.

Ordinarie ledamöter i SÅMs direktion under gällande 
mandatperiod är: Ordförande: Kristin Hästmark (M), 
Gnosjö kommun, vice ordförande: Gert Jonsson (M), 
Vaggeryds kommun, Gottlieb Granberg (M), Värnamo 
kommun, Marie Johansson (S), Gislaveds kommun, 
Carina Johansson (C), Gislaveds kommun, Markus 
Kauppinen (S), Gnosjö kommun, Azra Muranovic Mu-
jagic (S), Värnamo kommun, Kenth Williamsson (S), 
Vaggeryds kommun.

SÅM har idag totalt 27 tillvidareanställda, varav 12 är 
stationerade på kontoret i SKillingaryd och 15 på åter-
vinningscentralerna ute i kommunerna. Vissa tjänster 

Om SÅM
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inom ekonomi, upphandling, IT och personal köps lö-
pande in från Vaggeryds kommun. 

Ekonomi och budget

SÅM är en egen organisation med eget organisations-
nummer. Den kommunägda mark som används för 
verksamheten i form av återvinningscentraler, om-
lastningsstationer och gröntippar arrenderas av SÅM. 
Varje kommun har tecknat borgen för SÅMs lån för-
delat utifrån befolkningsmängd.

Kommunalförbundet finansieras genom renhållnings-
taxan och har en egen budget som under en treårspe-
riod förväntas generera ett nollresultat. Verksamhets-
budget för 2020 samt investeringsbudget gällande 
2019-2022 finns upprättad.

Förbundets budgetprocess är uppdelad i helår och 
tertial, där rapporter för respektive period godkänns 
av direktion och respektive kommuns kommunfull-
mäktige innan publicering.

Renhållningsordning 2018-2022

SÅMs verksamhet styrs i stora drag av den renhåll-
ningsordning som varje kommuns kommunfullmäkti-
ge beslutar om. Under hösten 2017 genomfördes ett 
omfattande arbete där samtliga medlemskommuner 
samarbetade i att ta fram en gemensam renhållnings-
ordning för år 2018-2022. I detta dokument finns för-

utsättningar, statistik, regler och mål för avfallsverk-
samheten beskrivna. 

Renhållningsordningen, som består av dels avfalls-
plan dels föreskrifter, har även ställts ut i respektive 
kommun för offentlighetens möjlighet att lämna syn-
punkter och tycka till kring dess innehåll. Renhåll-
ningsordningen godkändes i respektive kommunfull-
mäktige under våren 2018. 

Förbundsdirektion

Förbundsdirektör

Driftchef Återvinningscentraler

Avfallsanläggningar 

Gislaved-Gnosjö

Avfallsanläggningar 

Värnamo

Avfallsanläggningar 

Vaggeryd
Ingenjörer & kvalité Kommunikation Kontaktcenter

Planerings- och utvecklingschef

Organisationsschema 
SÅM har idag totalt 27 tillsvidareanställda, varav 12 är stationerade på kontoret i Skillingaryd och 15 är verksamma på de åtta 
återvinningscentraler som är placerade ute i de olika kommunerna. Vissa tjänster inom ekonomi, upphandling, IT och personal 
köps in av Vaggeryds kommun. 
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Verksamhetsmål 

I renhållningsordningen nämns nio övergripande mål, 
varav de tre första ses som prioriterade för förbun-
dets verksamhet. För varje mål finns ett antal åtgär-
der presenterade, vilka avser att ange de insatser 
som krävs för att uppnå målen. 

Målen i avfallsplanen utgör en tydlig inriktning för vårt 
arbete, och det är beaktandet av dessa som genom-
syrar de beslut vi tar och som leder verksamheten 
framåt.

Övergripande mål 1

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska 
minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad 
återanvändning.

Övergripande mål 2

Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre 
på att källsortera och materialåtervinningen ska öka.

Övergripande mål 3

Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål 
uppnås.

Övergripande mål 4

Källsorteringen av farligt avfall ska öka.

Övergripande mål 5

Standard och service på ÅVC inom GGVV samt till-
gänglighet och förutsättningarna för att lämna grovav-
fall till återanvändning ska förbättras.

Övergripande mål 6 
Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurs-
effektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av 
farliga ämnen.

Övergripande mål 7

Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta 
och riskkvalificerade.

Övergripande mål 8

Nedskräpning ska minska.

Övergripande mål 9

Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfalls-
mängder, öka återanvändning och återvinning, an-
vända miljövänliga material och omhänderta farligt 
avfall på rätt sätt.
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Måluppfyllelse

De övergripande målen mäts och följs upp löpande 
enligt den tidsangivelse som finns i renhållningsord-
ningen. Slutavstämning görs i samband med planpe-
riodens slut år 2022.

 Mellan 1 januari och 31 augusti 2020 har följande 
arbete genomförts för att vidta åtgärder i enlighet 
med satta mål: 

Övergripande mål 1

Via införandet av 4-facks kärl i villor, samt matavfallin-
samling i flerbostadshus minskar mängden hushålls-
avfall som går till förbränning. De åtta första månader-

na 2020 har mängden avfall som går till förbränning 
minskat med drygt 4 500 ton vid en jämförelse med 
2018 då FNI inte var infört i GGV.

 Vi har fortsatt utveckla våra kommunikationskana-
ler framför allt genom ökad aktivitet på sociala medier  
där vi ger konkreta tips på hur avfallsmängden kan 
minskas, genom kommunikativ återkoppling  till våra 
abonnenter om vikten och nyttan med källsortering 
och inspirerar med goda exempel. De uppmaningar 
om att följa SÅM på sociala medier har ökat antal föl-
jare på både Facebook, och Instagram.

 Vi har genomfört olika kommunikationskampanjer 
(sommarutskick, FNI kampanj och mindre kampanjer 
på sociala medier). 

 Vi fortsätter att nätverka med de andra kommuni-
katörerna i kommunikationsnätverket för GGVV-regi-
onen. 

 Vi arbetar med att förbättra våra sorteringsanvis-
ningar. 

 Arbetet fortgår med avfallsplanegruppen beståen-

de av representanter från samtliga medlemskommu-
ner. Vi träffas och diskuterar avfallsplanen regelbun-
det och ser hur vi kan samarbeta i arbetet kring våra 
mål. 

 Vi fortsätter att utveckla upphandlingsmallar (fram-
för allt inom transporter) för att det vi upphandlar ska 
vara så miljövänligt som möjligt. 

Övergripande mål 2

För att skapa bättre förutsättningar för våra abonnen-
ter att sortera sitt avfall och öka andelen återvunnet 
material har fastighetsnära insamling införts i tre av 
våra kommuner. Vi har förberett införandet av Fastig-
hetsnära insamling (FNI) i Vaggeryd under året. Själva 
införandet sker under 2021. FNI-systemet innebär en 
ökad service gentemot våra medborgare i villa och 
fritidshus genom att förpackningar och tidningar nu 
hämtas direkt i anslutning till hemmet.

 Via införandet av 4-facks kärl ökar mängden mate-
rial som går till återvinning från hushållsavfall. Under 
de åtta första månaderna av 2020 har mängden ma-
terial som samlats in i GGV och gått till materialåter-
vinning uppgått till 1 858 ton. 

Övergripande mål 3

FNI-införandet som genomförts i tre av våra kommu-
ner, samt det pågående införandet av utsortering av 
matavfall i flerfamiljshus och verksamheter i samma 
kommuner innebär att en stor del av hushållens ma-
tavfall nu tas tillvara och används för produktion av 
biogas och biogödsel.

 Matavfallet skickas idag till Tekniska Verken i Lin-

313



8

köping där man producerar biogas av matavfallet. I 
processen skapas även en näringsrik biogödsel som 
ersätter konstgödsel i lantbruket. Avtalet gäller t.o.m 
2022 med möjlighet till 2 års förlängning. Under årets 
åtta första månader samlades det in 1 737 ton matav-
fall i GGV. 

 Samtliga insamlingsfordon drivs till hundra procent 
av fossilfria, förnyelsebara drivmedel.

Övergripande mål 4

Ett första steg har skapats med elektronikboxen för 
de abonnenter som har 4-facksinsamling. Där kan 
abonnenten lämna glödlampor, batterier och små-
elektronik vid bostaden, boxen töms samtidigt som 

ordinarie tömning av 4-fackskärlen. Under årets åtta 
första månader har vi tömt 9 536 boxar med en total-
vikt av ca 8,10 ton.

Övergripande mål 5

På flera av våra ÅVC-anläggningar finns det idag möj-
lighet att lämna material för återbruk, men planering 
för utvecklig av våra ÅVC-anläggningar pågår.

Övergripande mål 6

Diskussioner förs med våra medlemskommuner om 
att hitta bra lösningar för omhändertagande av av-
loppsslam från enskilda avloppsanläggningar.

Övergripande mål 8

Samtliga fyra kommuner är medlemmar i Håll Sverige 
Rent samt i Städa Sverige. Kommunerna arbetar även 
med att delta i nationella satsningar som initieras av 
dessa organisationer.
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Väsentliga händelser under jan-aug 2020

Entreprenörsöverlåtelse

Under våren framställde Nordisk återvinning (NÅ) en 
förfrågan till SÅM om att överlåta delar av sitt avtal 
med SÅM till sin underentreprenör MJ Åkeri AB, vilket 
är möljigt enligt entreprenadavtalet. SÅM godkände 
framställan och från och med 1 juni 2020 har MJ 
Åkeri AB ett eget identiskt avtal som NÅ med SÅM 
där man tagit över ansvaret för sophantering med 
tvåfacks- och fyrfacksbilar i Värnamo och Vaggeryds 
kommuner. 

NÅ gjorde även en framställan om att överlåta delar 
av sitt avtal till sin underentreprenör JRAB kring 
hantering av underjordsbehållare och containers. 
SÅM godkände även den framställan och från och 
med 1 maj 2020 har JRAB ett identiskt avtal som 
NÅ haft kring hantering av underjordsbehållare och 
containers inom hela GGVV-området. 

  

Skyltsystem till gröntippar

Vi har tagit fram ett flerspråkigt skyltkoncept för våra 
gröntippar och börjat placera ut på en del anlägg-
ningar inom verksamhetsområdet. De nya skyltarna 
är framtagna i enlighet med SÅM:s grafiska profil och 
ersätter gamla skyltar som respektive kommun tidi-
gare satt upp. Förutom de sedvanliga informations-
skyltarna har även en skylt om invasiva främmande 

växtarter tagits fram, vilket i tid synkroniserats med 
Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighet-
ens kampanj för att minska spridningen av invasiva 
arter, vilken lanserades under juni 2020.

Nyinvestering i biogas-sopbilar

I linje med biogasöverrenskommelsen har vi  
förhandlat fram med våra entreprenörer NÅ och MJ 
Åkeri om nyinvestering i biogas sopbilar. I dagsläget har 
respektive entreprenör ett fordon vardera som går på 
biogas. När Vaggeryds kommun inför Fastighetsnära 
insamling och MJ Åkeri tar över entreprenaden där 
tillkommer ytterligare en gasbil.   

Omorganisation

En omorganisation kring tjänsten ÅVC-chef har 
genomförts i mitten av augusti. Vår tidigare ÅVC-
chef gick in i rollen som utvecklingsingenjör under 
planerings- och utvecklingschefen. Detta för att 
dels stärka upp vår  projektorganisation och initialt 
även för att ersätta vår kvalitetssamordnare som är 
på föräldraledighet. Utvecklingsingenjören arbetar 
i tätt samarbete med nya drifchefen som anställts 
för att huvudsakligen arbeta med att genomföra 
avfallsplanens mål som rör våra anläggningar och 
ansvara för driftsfrågor, planering och personalfrågor. 

Förvaltningsberättelse
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Genom att dela upp ÅVC-administrationen i en tydli-
gare driftchefsroll med högre närvaro på anläggning-
arna kombinerat med en utvecklingsingenjör som 
planerar arbetet och driver utvecklingen så kommer 
utvecklingskapaciteten att öka avsevärt. 

Förhandlingar kring kvällsskift

Förhandlingar om schemalagda kvällsskift har 
genomförts med våra entreprenörer. Chaufförsbristen 
som finns generellt i Sverige har gjort att det är svårt 
att få tag på chaufförer som vill köra kvällsskörning. 
Dessutom har klagomål på störning från abonnenter 
förekommit, vilket vi lyssnat på och försökt minimera 
mängden schemalagda skiftkörningar. Kvällstid blir 
därmed potentiell reservtid vid sjukfrånvaro och 
fordonshaveri. Vi har redan nu förhandlat för att 
förebygga skiftkörning i Vaggeryds kommun. 

Flera stora upphandlingar avklarade

Upphandlingar gällande omhändertagande av 
materialet, transporter till behandlingsanläggningar 
och hyra av containrar till återvinningscentralerna och 
liknande för omlastningsstationerna är nu avklarade. 
Upphandlingar gällande behandling av material, för 
omlastningsstationerna var klara sedan tidigare, 
men nu är även containerhyra och transporter 
färdigupphandligade. 

Vad det gäller flytande avfall, så kallat slam, är 
förfrågningsunderlag utskickat för anbudsgivning. 

Coronas påverkan på vår verkssamhet

Coronaviruset och den pågående pandemin 
har märkbart påverkat verksamheten på våra 
återvinningscentraler och gröntippar. Permitteringar 
och rekommendationer om att stanna hemma även 
vid lindriga symptom har gjort att många abonnenter 
haft tid att renovera sina bostäder, rensa ut och ansar 
sina trädgårdar. Mängden besökare och mängden 
inlämnat material har ökat. Mer inlämnat material är ju 
verkligen positivt för miljön, men innebär också högre 
kostnader för oss. Då vi inte har några begränsningar 
gällande hur mycket material vi tar emot per hushåll, 
har kostnaderna ökat för behandling av material och 

transporter. Materialet vi normalt säljer vidare har 
samtidigt sjunkit i värde, eftersom efterfrågan inte 
är lika hög. Efterfrågan har sjunkit delvis på grund av 
att fenomenet med ökad mängd insamlat material är 
jämn över landet, men också för att flera industrier 
inte har samma tillverkningstakt som innan pandemin.
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I övrigt har Corona pandemin hittils inte påverkat drif-
ten negativt. Vi valde att pausa Ge & Ta verksamhe-
terna, på de ÅVC:erna som har det, av säkerhetsskäl.  

Två kundunderssökningar

Under perioden har två enkätundersökningar skickats 
ut till ett urval av våra abonnenter. En standardiserad 
kundundersökning (Svensk avfallshantering 2020) 
med mätning av våra abonnenters nöjdhet, attityder 
och beteenden har genomförts av Rangola Verksam-
hetsutveckling AB. Den andra kundundesrökningen  
som genomförts av Utredarna står SÅM själva som 
avsändare för och är en utvärdering av FNI i Gislaved, 
Gnosjö och Värnamo kommuner. Vi inväntar resulta-
ten av båda undersökningarna. 

Uppdatering av renhållningstaxan

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och 
Värnamo kommun är miljöstyrd sedan införandet 
av FNI. Miljöstyrd taxa innebär att det billigaste 
abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar 
vår miljö, vilket i detta fall är FNI. Vi kalkylerar med 
en taxehöjning på 3-4% till 2021 och då kommer 
samma priser och taxekonstruktion gälla för alla fyra 
kommunerna eftersom FNI då införs även i Vaggeryd.

Förberedelser inför FNI i Vaggeryds kommun

Omfattande förberedelser inför val av sopsystem och 
Införande av Fastighetsnära insamling i Vaggeryds 
kommun. Stor investering i kärl och tillbehör till in-

förandet har gjorts, och kommunikativa insatser har 
påbörjats.

Initiering av biokolsutredning

I avfallsplanen är ett av målet att utreda förutsättning-
arna att anlägga biokolsanläggning i anslutning till nå-
gon av våra anläggningar för trädgårdsavfall. Vi har 
avsatt pengar i budgeten och nu påbörjat utredning-
en av förutsättningar i GGVV-regionen.

Omläggning av alla turer

I samband med att sommarbonnemangen startades 
gjordes en omläggning av alla turer. Detta efter ett 
optimeringsarbete av vår entreprenör NÅ som en för-
bättring för chaufförer och logistik. 

SMS-avisering vid driftstörningar i sophämtningen

Vi har ökat servicegraden för våra abonnenter 
genom att erbjuda SMS-avisering vid drifstörningar i 
sophämtningen. SMS-verktyget möjliggör snabb och 
selektiv informationsdelgivning till de abonnenter 
som berörs av en driftstörning.

Kompetensförsörjning

Vi fortsätter arbetet med att säkra upp kompetensför-
sörjningen så att samtliga anställda på våra återvin-
ningscentraler har de behörigheter och utbildningar 
som krävs.
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Borgensåtagande och lån

I förbundsordningen framgår att kommunalförbundet 
SÅM får uppta lån, samt att om borgen krävs av kre-
ditgivare, ska samtliga kommunmedlemmar gå i bor-
gen för lånet eller leasingavtalet. 

 Vissa kreditgivare kräver därtill ett regressavtal som 
klargör medlemskommunernas hantering av den fi-
nansiella risken, det vill säga hur man avser fördela 
den solidariska borgen sinsemellan. Ett regressavtal 
har således tecknats mellan kommunalförbundets 
medlemskommuner, där respektive kommuns pro-
centuella andel av förbundets totala invånarantal av-
gör andel i förbundets tillgångar och skulder.

Periodens resultat

Intäkter

Perioden visar på högre intäkter än budgeterat. Detta 
beror huvudsakligen på:

- Bra utsortering hos hushållen ger mer intäkter för 
FNI-material.

- Det stora inflödet av material på våra anläggningar , 
har trots sämre priser givet ett plusresultat mot bud-
geterat.

Kostnader

- Kostnaderna för insamling av renhållning har ökat 
då fler ansluter sig till FNI

- Det stora inflödet av material på våra anläggningar, 
gör att våra kostnader för transporter och behandling 
ökat.

Avskrivningar

- Avskrivningarna är lägre än budgeterat då vi valt att 
skjutit på  vissa investeringar under året.

Räntor

- Räntorna på våra lån budgeterades till en högre 
räntesats.

Omvärldsanalys

Insamling från hushåll

2018 tog Sveriges regering ett beslut gällande ut-
veckling och förtydligande av producentansvaret 
för förpackningar och tidningar, med syfte att skapa 
enklare, mer lättillgängliga insamlingssystem för hus-
hållen. Regeringsbeslutet innefattar även kravet att 

Tabell: Totalt borgensåtagande fördelat per kommun.

Borgensförbindelser, Mnkr Borgenslimit Skuld 2020-08

Solidarisk borgen för samtliga kommuner, låneförbindelser 250,0 143,0

Solidarisk borgen för samtliga kommuner, checkräkningskredit 20,0

Totaltsumma 270,0 143,0

Gislaveds kommuns andel (34 %) låneförbindelser 85,0 48,6

Gislaveds kommuns andel (34 %) checkräkningskredit 6,8

Totalsumma Gislaveds kommun 91,8 48,6

Gnosjö kommuns andel (11 %) låneförbindelser 27,5 15,7

Gnosjö kommuns andel (11 %) checkräkningskredit 2,2

Totalsumma Gnosjö kommun 29,7 15,7

Värnamo kommuns andel (39 %) låneförbindelser 97,5 55,8

Värnamo kommuns andel (39 %) checkräkningskredit 7,8

Totalsumma Värnamo kommun 105,3 55,8

Vaggeryds kommuns andel (16 %) låneförbindelser 40,0 22,9

Vaggeryds kommuns andel (16 %) checkräkningskredit 3,2

Totalsumma Vaggeryds kommun 43,2 22,9
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kommuner ska tillhandahålla ett system för att samla 
in utsorterat matavfall från hushåll och transportera 
bort det separat senast den 1 januari 2021. 

Vid årsskiftet 2021 var det tänkt att kravet om bo-
stadsnära insamling av förpackningar och tidning-
ar samt matavfall skulle börja gälla. Kravet innebär 
bland annat att det åligger producenterna att erbjuda 
fastighetsnära förpackningsinsamling, samt att det är 
producenterna som ska stå för alla kostnader förknip-
pade med insamling och återvinning av förpackningar 
och tidningar. 

 Kravet innebär också att förpackningsvfallet från 
och med 1 januari 2021 ska samlas in av ett insam-
lingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket. Na-
turvårdsverket avslog i maj FTI:s (Förpackning och 
tidningsinsamlingen) och TMR:s ansökan för att bli till-
ståndspliktigt insamlingssystem (TIS) för förpackning-
ar istället för att begära komplettering. Skälet till att 
Naturvårdsverket avslod ansökningarna är att inget 
av insamlingssystemen når upp till de krav som finns 
på att kunna samla in förpackningar från 60 procent 
av bostadsfastigheterna i Sverige. Det innebär att det 
är högst oklart hur det blir med den bostadsnära in-
samlingen av förpackningsavfall under 2021. Beslut 
ska fattas efter sommaren 2020.

 Regeringen meddelade den 25 juni i pressmedde-
lande att den avser att senarelägga ikraftträdandet av 
reglerna för insamling av matavfall och att beslut om 
detta planeras att fattas efter sommaren 2020. Något 
beslut har i skrivande stund ännu inte fattats men vi 
följer noga utvecklingen. 

Den 1 juli 2020 kom remissen ”Kommunalt ansvar för 
insamling och materialåtervinning av returpapper” 
där regeringen valt att slopa producentansvaret för 
returpapper. Principen att förorenaren betalar, från-
gicks med motiveringen att tidningsbranschen har en 
svår ekonomisk situation med anledning av coronavi-
ruset. Efter 1 januari 2022 kvarstår därmed kraven på 
utsortering av returpapper och det utsorterade pap-
peret ska lämnas i kommunens insamlingssystem så 
att det kan materialåtervinnas. Vi tillhandahåller redan 
den möjligheten i och med Fastighetsnära insamling-
en (FNI) så för SÅM:s del innebär remissen att vi även 
behöver tillhandahålla ett system för övriga abonnen-
ter, som exempelvis till de som bor i flerfamiljshus. 

Förbränningsskatt införd

Regeringbeslutet om skatt på avfallsförbränning träd-
de i kraft den 1 april 2020. Skattenivån i första ske-
det låg på 75 kr/ton men kommer stegvis att trappas 
upp till 125 kr/ton avfall 2022. Förbränningsskatten 
som införts som ett styrmedel kommer avservärt att 
påverka oss som avfallsorganisation genom ökade 
kostnader för förbränningen. Regeringens motivering 
med förbränningsskatten är att uppnå en mer resurs-
effektiv och giftfri avfallshantering, och att Sverige ska 
uppnå sina miljömål och vara en förebild för andra 
länder.  

Personalredovisning

SÅM har idag totalt 27 tillvidareanställda, varav 
12 stationerade på kontoret i SKillingaryd, 15 på 
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återvinningscentralerna ute i kommunerna. Införandet 
av FNI och matavfallsinsamling har krävt, och kommer 
fortsättningsvis att kräva stora personalresurser, 
och vi har även extra stöd via bemanningsföretag i 
kontaktcenter vid behov. 

Omorganisation

En omorganisation kring tjänsten ÅVC-chef har ge-
nomförts i mitten av augusti. Vår tidigare ÅVC-chef 
gick in i rollen som utvecklingsingenjör under plane-
rings- och utvecklingschefen. Detta för att dels stärka 
upp vår  projektorganisation och initialt även för att 
ersätta vår kvalitetssamordnare som är på föräldrale-
dighet. Utvecklingsingenjören arbetar i tätt samarbe-
te med nya drifchefen som anställts för att huvudsak-
ligen arbeta med att genomföra avfallsplanens mål 
som rör våra anläggningar och ansvara för driftsfrå-
gor, planering och personalfrågor. 

 Genom att dela upp ÅVC-administrationen i en tyd-
ligare driftchefsroll med högre närvaro på anläggning-
arna kombinerat med en utvecklingsingenjör som 
planerar arbetet och driver utvecklingen så kommer 
utvecklingskapaciteten att öka avsevärt. 

Föräldraledigheter

Två anställda gick hem för föräldraledighet och er-
sattes av vikarie. Under perioden gick även kvalitets-
samordnaren hem för föräldraledighet, men utan 
ersättare. En del av den kvalitetssamordnarens ar-
betsuppgifter fördelades internt till utvecklingsingen-

jör, miljöingenjör och kommunikatör. Då ingen vikarie 
anställts för kvalitetssamordnaren beräknas arbetet 
med SÅM:s organisationsstruktur minska på tempo. 
Sammanlagt har vi tre tillsvidare anställda som är för-
äldralediga vid periodens slut. 

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hus-
hållning, I budgeten ska anges mål för verksamheten 
som är av betydelse för detta krav. För SÅM innebär 
det att de prioriterade målen är styrande. I budgeten 
ges de ekonomiska förutstättningarna. Dessa för-
utsättningar anger takten i vår strävan mot att upp-
fylla målen. Grundläggande för en god ekonomisk 
hushållning är en ekonomi i balans och en välfung-
erande uppföljning och utvärdering av ekonomi och 
verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För 
att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste 
det för verksamheten finnas ett samband mellan mål, 
medel och kvalitet. 

För att vår verksamhet utifrån tillgängliga resurser 
ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriete-
rade målen är det viktigt att ansvar och befogenheter 
fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen är 
ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga 
ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler di-
mensioner än den egna kärnverksamhetens behov 
och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå ge-
mensamma mål ska engagemang och kompetens tas 
tillvara i organisationens olika delar. 

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste in-
täkterna vara i balans med kostnaderna.

Antal anställda* Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare- 
anställda

12 15 27

Visstidsanställda** 2 1 3

Totalt 14 16 30

Årsarbetare*** 13,65 16,0 29,65

*Antal anställda 2020-07-31

** Ersättare för föräldralediga 

*** Tjänstgöringsgrad omräknat till heltid

Sjufrånvaro Kvinnor Män Totalt

Antal timmar 652 1334 1986

Sjukfrånvaro % 2,41 3,80 3,20

Sjukfrånvaro över 60 
dgr %

17,70 44,46 35,68
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Resultaträkning 

Finansiell information SÅM
Mnkr Not Prognos 2020 2020-08 2019-08

Verksamhetens intäkter 1 94,0 63,5 54,2

Verksamhetens kostnader 2 -84,3 -56,6 -51,6

Avskrivningar 3 -7,7 -5,1 -2,7

Verksamhetens nettokostnader 2,0 1,8 -0,1

Finansiella intäkter 4 0,2 0,1 0,0

Finansiella kostnader 5 -0,7 -0,4 -0,1

PERIODENS RESULTAT 1,6 1,5 -0,2

Balansräkning

Mnkr Not 202008 201908

TILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 36,1 37,5

Maskiner och inventarier 7 70,4 72,8

Immateriella anläggningstillgångar 8 0,3 0,4

Aktier och andelar 0,0 0,0

Långfristiga fordringar 9 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 106,8 110,7

Förråd 10 0,0 0,0

Kortfristiga fordringar 11 19,7 19,9

Likvida medel 12 33,7 25,9

Summa omsättningstillgångar 53,4 45,8

SUMMA TILLGÅNGAR 160,2 156,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Årets resultat 13 1,5 -0,2

Övrigt eget kapital 0,4 -0,5

Summa eget kapital 1,9 -0,7

AVSÄTTNINGAR 14 1,1 0,9

SKULDER

Långfristiga skulder 15 143,0 143,0

Kortfristiga skulder 16 8,6 5,9

Leverantörsskulder 16 5,6 7,5

Summa kortfristiga skulder 14,2 13,4

Summa skulder 157,2 156,4

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 160,2 156,6

321



16

 

Mnkr Not 202008 201908 2019

Periodens resultat 1,5 -0,2 0,9

Ej likviditetspåverkande poster 0,5 2,7 5,1

Övriga likviditetspåverkande poster -1,2 -16,2 1,2

I anspråkstagna avsättningar 0,0 0,0 0,0

Förändring kortfristiga fordringar 0,6 2,3 2,5

Förändring kortfristiga skulder 5,7 29,1 -28,8

Kassaflöde från löpande verksamhet 7,1 17,7 -19,1

Investering materiell anläggningstillgång -0,6 -60,7 -63,8

Investering finansiell anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0

Erhållna investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde investeringsverksamheten -0,6 -60,7 -63,8

Förändring av långfristiga skulder 0,0 -41,2 43,0

Förändring av långsiktiga fordringar 0,0 43,0 0,0

Kassaflöde finansieringsverksamheten 0,0 1,8 43,0

PERIODENS KASSAFLÖDE 6,5 -41,2 -39,9

Likvida medel vid periodens början 27,2 67,1 67,1

Likvida medel vid periodens slut 33,7 25,9 27,2

Kassaflöde
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Notförklaringar

Not 1 
Verksamhetens intäkter, Mkr

Delår 202008 Delår 201908

Försäljningsmedel 3,9 0,9

Taxor och avgifter 59,2 52,2

Övriga intäkter 0,4 1,1

Summa 63,5 54,2

Not 2 
Verksamhetens kostnader, Mkr

202008 201908

Anläggnings-, underhållningsmaterial, inventarier 0,3 0,2

Köp av verksamhet 33,4 31,4

Personalkostnader 9,9 9,6

Lokal- och markhyror 0,9 1,1

Övriga verksamhetskostnader och tjänster 12,1 9,3

Summa 56,6 51,6

Not 3 
Avskrivningar

202008 201908

Återvinningscentraler och övriga anläggningar 1,2 0,8

Maskiner och inventarier 3,8 1,9

Immateriella anläggningar 0,1 0,0

Summa 5,1 2,7

Not 4 
Finansiella intäkter, Mkr

202008 201908

Ränteintäkter 0,1 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0

Summa 0,1 0,0

Not 5 
Finansiella kostnader, Mkr

202008 201908

Räntekostnader 0,4 0,1

Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0

Summa 0,4 0,1
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Not 6 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

202008 201908

Mkr Nettovärden

Redovisat anskaffningsvärde 54,4 24,0

Ack. Avskrivningar -17,2 -15,8

Investeringar 0,1 30,1

Försäljningar 0,0 0,0

Utrangeringar 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0

Omklassificering av anläggningar 0,0 0,0

Årets pågående investeringar 0,0 0,0

Årets aktivering av pågående investeringar 0,0 0,0

Avskrivningar -1,2 -0,8

Redovisat värde vid årets slut 36,1 37,5

Pågående investeringar vid årets slut 0,0 0,0

Summa redovisat värde vid årets slut 36,1 37,5

Anskaffningsvärde 54,5 54,1

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -18,4 -16,6

Bokfört värde 36,1 37,5

Bokfört värde pågående investeringar 0,0 0,0

Summa bokfört värde 36,1 37,5

Not 7 
Maskiner, inventarier, fordon

202008 201908

Mkr Nettovärden

Redovisat ansk. värde vid årets början 81,1 48,1

Ack. Avskrivningar -7,4 -3,6

Investeringar 0,5 30,2

Försäljningar 0,0 0,0

Utrangeringar 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0

Omklassificering av anläggningar 0,0 0,0

Finansiella leasingavtal (bilar) 0,0 0,0

Avskrivningar -3,8 -1,9

Redovisat värde vid periodens slut 70,4 72,8

Anskaffningsvärde 81,5 78,3

Ackumulerad avskrivningar och nedskrivningar -11,2 -5,5

Summa bokfört värde 70,4 72,8
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Not 8 
Immateriella anläggningstillgångar

202008 201908

Mkr Nettovärden
Redovisat värde vid årets början 0,4 0,0

Ack avskrivningar -0,1 0,0

Investeringar 0,0 0,4

Avskrivningar -0,1 0,0

Redovisat värde vid perioden slut 0,3 0,4

Anskaffningsvärde 0,4 0,4

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -0,1 0,0

Summa bokfört värde 0,3 0,4

Not 9 
Långfristiga fordringar, Mkr

202008 201908

Övriga fordringar 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0

Not 10 
Förråd

202008 201908

SÅMs förråd Vaggeryds kommun 0 0

Övrigt förråd 0 0

Summa 0 0

Not 11 
Kortfristiga fordringar, Mkr

202008 201908

Kundfordringar Vaggeryd 0,6 0,5

Kundfordringar Värnamo 1,6 1,5

Kundfordringar Gnosjö 0,4 0,4

Kundfordringar Gislaved 1,4 1,8

Interimsposter 15,5 14,6

Övriga fordringar inkl moms 0,2 1,1

SUMMA 19,7 19,9

Not 12 
Likvida medel, Mkr

202008 201908

Skattekonto 0,5 0,0

Bankmedel 33,2 25,9

SUMMA 33,7 25,9

Not 13
Eget kapital, Mkr 

202008 201908

Årets resultat 1,5 -0,2

Övrigt eget kapital 0,4 -0,5

SUMMA 1,9 -0,7
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Not 14
Avsättningar, Mkr

202008 201908

Pensioner 0,7 0,6

Löneskatt 0,4 0,3

SUMMA 1,1 0,9

Not 15
Långfristiga skulder, Mkr 

202008 201908

Långfristigt lån 143,0 143,0

Övrigt 0,0 0,0

SUMMA 143,0 143,0

Not 16 
Kortfristiga skulder

202008 201908

Leverantörsskulder 5,6 7,4

Moms 0,0 0,0

Arbetsgivaravgifter 0,3 0,3

Personalens källskatt 0,3 0,3

Semesterlöneskuld 0,5 0,5

Övriga interimsskulder 7,5 4,8

Övertagna anläggningar 0,0 0,0

SUMMA 14,2 13,3
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Investeringsredovisning, Tkr

ID Akt Investeringar* Investeringsutgifter 
202001-202008

Investeringsutgifter 
201901-201908

906 ospec investeringar 0,0 30,2

7000 Summa Vaggeryd 0,0 30,2

ingen Investering Värnamo 0,0 92,9

901 Renovering fordonsvåg 0,0 0,0

902 FNI-införande 0,0 24 086,1

903 Omlastningscentral 0,0 27 486,4

904 Ledningar FNI 12,3 774,4

905 Ledningar Stomsjö ÅVC 12,3 595,0

906 ospec investeringar 8,8 0,0

7001 Summa Värnamo 33,3 53 034,7

ingen Investering Gnosjö 0,0 0,0

902 FNI-införande 0,0 1 403,9

906 ospec investeringar 17,1 0,0

7002 Summa Gnosjö 17,1 1 403,9

ingen Investering Gislaved 0,0 2 713,6

902 FNI-införande 0,0 1 940,5

903 Omlastningscentral 0,0 792,3

906 ospec investeringar 30,0 143,7

7003 Summa Gislaved 30,0 5 590,1

ingen Investering gemensam 0,0 676,3

902 FNI-införande 0,0 0,0

7004 Summa gemensam 0,0 676,3

ingen Matavfallsprojekt flerfamilj 94,8 30,8

907 Matavfallsinsamling 375,5 0,0

7005 Summa Matavfallsprojekt 
flerfamilj

470,4 30,8

Totalsumma investering 550,8 60 766,0
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Gislaveds kommun
Korta fakta

• Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 34%. Gislaveds kommun upp-
bär därmed 34% av förbundets totala gemensamma kostnader.

• Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhan-
dahållande och drift av gröntippar, återvinningscentraler i Mossarp och i Smålands-
stenar, samt säsongsambulerande ÅVC i Reftele, Burseryd och Hestra.

Viktiga händelser jan-aug 2020

• Fortsatt införande av utsortering av matavfall för flerfamiljshus och verksamheter.

• Entreprenörsbyte på våren gällande storbehållare.

Resultaträkning

Mnkr Not 202008 201908

Verksamhetens intäkter 22,7 19,2

Verksamhetens kostnader -18,6 -17,7

Avskrivningar -2,1 -1,4

Verksamhetens nettokostnader 1,9 0,1

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT 1,9 0,1
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Gnosjö kommun
Korta fakta

• Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 11%. Gnosjö kommun uppbär 
därmed 11% av förbundets totala gemensamma kostnader.

• Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhan-
dahållande och drift av gröntippar samt återvinningscentraler i Gynnås och i Nyhem.

Viktiga händelser jan-aug 2020 

• Fortsatt införande av utsortering av matavfall för flerfamiljshus och verksamheter.

• Entreprenörsbyte på våren gällande storbehållare.  

Resultaträkning

Mnkr Not 202008 201908

Verksamhetens intäkter 7,3 6,0

Verksamhetens kostnader -6,6 -6,1

Avskrivningar -0,8 -0,5

Verksamhetens nettokostnader 0,0 -0,6

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 1,0

PERIODENS RESULTAT 0,0 -0,6
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Vaggeryds kommun
Korta fakta

• Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 16%. Vaggeryds kommun upp-
bär därmed 16% av förbundets totala gemensamma kostnader.

• Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhanda-
hållande och drift av gröntippar, återvinningscentralen i Vaggeryd, samt årlig grovsop-
sinsamling på åtta platser i kommunen.

• Det nya avfallssystemet FNI (fastighetsnära insamling) kommer att införas under år 
2021.

 
Viktiga händelser jan-aug 2020 

• Förberedelser inför FNI införande.

• Den årliga grovsopsinsamlingen är framflyttad på obestämd tid, pga corona pande-
min. 

Resultaträkning

Mnkr Not 202008 201908

Verksamhetens intäkter 7,5 7,1

Verksamhetens kostnader -8,4 -6,9

Avskrivningar 0,0 0,0

Verksamhetens nettokostnader -1,0 0,2

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0

Summa finansnetto 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT -1,0 0,2

330



25

Vaggeryds kommun Värnamo kommun
Korta fakta

• Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 39%. Värnamo kommun uppbär 
därmed 39% av förbundets totala gemensamma kostnader.

• Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhanda-
hållande och drift av gröntippar,  insamling av trädgårdsavfall, samt återvinningscen-
traler i Stomsjö, Bredaryd och Rydaholm. 

Viktiga händelser jan-aug 2020 

• Entreprenörsöverlåtelse gällande sophämtning och tömning av storbehållare.

• Fortsatt införande av utsortering av matavfall för flerfamiljshus och verksamheter.

Resultaträkning

Mnkr Not 202008 201908

Verksamhetens intäkter 23,0 19,9

Verksamhetens kostnader -19,9 -18,1

Avskrivningar -2,1 -0,8

Verksamhetens nettokostnader 1,0 1,0

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT 1,0 1,0
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SÅM
SÅM gemensamma intäkter och kostnader

Mnkr Not 202008 201908

Verksamhetens intäkter 2,9 2,1

Verksamhetens kostnader -3,0 -3,0

Avskrivningar 0,0 0,0

Verksamhetens nettokostnader -0,1 -0,9

Finansiella intäkter 0,1 0,0

Finansiella kostnader -0,4 0,0

PERIODENS RESULTAT -0,4 -0,9
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Kommentarer till rekommendationer från Rå-
det för kommunal redovisning
R2 Intäkter från avigfter, bidrag och försäljning
En inkomst redovisas med det belopp som bolaget 
fått eller kommer att få. En inkomst redovisas nor-
malt som intäkt först när samtliga av följande villkor 
är uppfyllda: Inkomsten är möjlig att beräkna på ett 
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelar som är förenliga med transaktionen kommer 
att tillfalla bolaget samt de eventuella utgifter som 
uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd 
av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

R3 Redovisning av immateriella tillgångar
Linjär metod tillämpas för avskrivningar. Varje in-
vesteringsprojekt använda nyttjandeperiod utgör 
bedömnings¬grund för avskrivningens längd. Re-
dovisning av ackumulerade avskrivningar i not till 
balansräkningen sker separat enligt bruttometod. 

R4 Materiella anläggningstillgångar
Linjär metod tillämpas för avskrivningar. Varje in-
vesteringsprojekt använda nyttjandeperiod utgör 
bedömningsgrund för avskrivningens längd. Re-
dovisning av ackumulerade avskrivningar i not till 
balansräkningen sker separat enligt bruttometod. 
Komponentavskrivning tillämpas på vissa övertagna 
investeringar samt på alla nyinvesteringar.

R6 Nedskrivningar
Ingen nedskrivning av anläggningstillgång har skett 
under året.

R7 Redovisning av lånekostnader
Rekommendationen efterföljs. Lånekostnader be-
lastar resultatet för delårsbokslutet. Upptagna lån 
redovisas som långfristig skuld.

R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser
Inga ansvarsförbindelser finns.

R10 Upplysningar om pensionsmedel och pensions-
förpliktelser
Rekommendationen efterlevs helt. Kommunen köper 
värderingshjälp från Skandia för att erhålla rätt av-
sättning och ansvarsförbindelse.
Upplysningar enligt rekommendationen lämnas i not 
till balansräkningen. Redovisning sker enligt rekom-
mendationer för avsättningar.

R13 Redovisning av kassaflöden
Bolaget följer rekommendationen att redovisa en 
kassaflödesanalys som utmynnar i en förändring av 
likvida medel och uppdelad i olika sektorer.

Informationer från rådet för kommunal redo-
visning
Ankomstregistrering av leverantörsfakturor
Samtliga leverantörsfakturor mottas centralt av 
ekonomienheten i Vaggeryds kommun. Ankomstre-
gistrering sker direkt. Administration av leverantörs-
fakturor köps som tjänst från Vaggeryds kommun.

Egna upplysningar
- Löner, semesterersättningar och övriga löneförmå-
ner har redovisats enligt kontaktmetoden.
- Semesterlöneskuld avseende månadsavlönade 
periodiseras löpande månadsvis och har skuldbok-
försts.
- Personalomkostnadspålägg har interndebiterats 
med 40,15%.
- Fördelning av resultatposter har skett med hjälp av 
beslutat kvotfördelning i de fall posterna inte dirkt 
kunnat hänföras till respektive kommun. Kvotför-
delningen är Vaggeryd 16%, Värnamo 39%, Gislaved 
34%, samt Gnosjö 11%.

Redovisningsprinciper
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1. Nämndens uppdrag enligt 
reglemente 
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 

helhetsansvar att leda, styra och följa upp kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med 

ledningen av den kommunala verksamheten och arbetar med strategiska frågor, stöd och 

övergripande samordning av förvaltningarnas verksamhet. Kommunstyrelsen har 

uppsiktsplikt över nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska 

övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer 

som kommunfullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs samt att medlen används på 

ett ändamålsenligt sätt.  
 

1.1 Organisationsbeskrivning 

 
 

 
1.2 Uppdragets omfattning 
 

Kommunledningsförvaltningen är en komplex förvaltning med åtta olika 

verksamhetsområden som inom sig i sin tur har många specialitetsfunktioner. Dessutom finns 

det tre olika politiska ansvar som påverkar nämligen, överförmyndare, upphandlingsnämnd 

och kommunstyrelse. I takt med att krav på effektiviseringar, besparingar och samordningar 

ökar, så ökar också förvaltningens ansvar att leda och stödja kommunens utveckling mot 

visionen - Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. Nästa år är det 14 år kvar 

att nå dit. 

 

HR-avdelningen leder och samordnar utformningen av styrande dokument inom HR-

området, samt har ett övergripande ansvar för kommunens HR-system. HR-avdelningen leder 

och samordnar även det kommunövergripande trygghets- och säkerhetsarbetet. Avdelningen 

är uppdelad i tre enheter, Löneenheten, HR-enheten och Trygghets- och säkerhetsenheten. 

Löneenhetens uppdrag är att ge administratörer och chefer förutsättningar så att rätt lön 

Kommun-
styrelse

Kommun-
direktör

Ekonomi-
avdelning

Kansli-
avdelning

HR-
avdelning

Utvecklings-
avdelning

Mark- och 
exploaterings 

avdelning

Campus 
Värnamo

Upphandlings-
avdelning

Överförmyndar-

kansli
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betalas ut i rätt tid. HR-enhetens uppdrag är att stödja chefer genom strategiskt HR-arbete, 

tolka lagar och avtal inom området. Trygghets- och säkerhetsenhetens uppdrag är att utarbeta 

övergripande styrdokument, utveckla metoder inom säkerhetsområdet och utgöra ett stöd till 

verksamheterna. 

 

Campus Värnamo upprättar egen verksamhetsplan. 

 

Ekonomiavdelningen arbetar kommunövergripande och verkar rådgivande i ekonomiska 

frågor till kommunstyrelsen och förvaltningarna. Exempel på verksamhetsområden är att 

upprätta budget, förvalta och utveckla budgetprocessen, löpande redovisning, utdatasystem, 

upprätta redovisningar, ekonomiska sammanställningar och uppföljningar samt bokslut för 

kommunen och koncernen.  

 

Upphandlingsavdelningen ansvarar för inköps- och upphandlingsverksamheten, 

avtalsuppföljning, e-handel och leverantörsfakturor. Avdelningen ansvarar även för att 

samordna kommunens inköpsbehov och tillvarata marknadskonkurrensen. Avdelningens 

verksamhetsplan lämnas in av upphandlingsnämnden. 

 

Kommunkansliet ansvarar för diarieföring, ärendeberedning, protokollskrivning, 

dokumenthantering och annan administrativ service till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Kommunkansliet ansvarar även för kommunens övergripande 

kommunikation såsom informationstidning, webb, intranät, mediefrågor och 

kriskommunikation. Kommunkansliet administrerar de allmänna valen och ansvarar för 

arkivfrågor. Kommunkansliet ansvarar även för juridiskt stöd, rådgivning och information till 

kommunens nämnder och förvaltningar. Sedan 2019 ingår överförmyndarkansliet i 

kommunkansliet.  

 

Överförmyndarnämnden upprättar egen verksamhetsplan. 

 

Utvecklingsavdelningen arbetar samlat för Värnamo kommuns vision, och med utveckling 

och strategi. Arbetet kompletterar och stödjer förvaltningarnas verksamheter. 

Utvecklingsavdelningens verksamhetsområden är bland annat att utveckla landsbygdens 

förutsättningar, bistå vid ansökningar om extern finansiering, förvalta och utveckla 

kommunens styrning med mål och resultat. Vidare att ta fram underlag såsom 

befolkningsstatistik, omvärldsanalys och prognoser, samordna intern kontroll, samordna 

utvecklingen av kommunens beslutsstödsystem. Avdelningen samordnar och driver även 

frågor inom digitalisering, näringslivsutveckling och övergripande infrastrukturfrågor, 

destinationsutveckling, hållbarhetsfrågor inom ramen för de globala målen i Agenda 2030, 

energisamordning samt energirådgivning.  

 

Mark- och exploateringsavdelningen erbjuder mark- och exploateringstjänster och 

fastighetsjuridisk kompetens. Avdelningen företräder kommunens intressen så att avtal, 

exploatering och markanvändning bidrar till att utveckla kommunens attraktivitet för 

verksamheter och boende. Avdelningen ansvarar även för köp och försäljning av mark, 

upprättande av exploaterings- och markavtal, genomförandefrågor, 

bostadsförsörjningsprogram, exploateringsprogram med mera. Avdelningen hanterar 

servituts- och fastighetsbildningsfrågor samt drift av kommunens markreserv.  
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2. Verksamhetsåren 2021 - 2023 
 

2.1 De kommande åren, inklusive strategier och metoder 
 

Ekonomiavdelningen ser ett behov av en översyn av rutiner och processer. När nya 

användarmanualer samt webbguider tas fram och processer ska dokumenteras och beskrivas 

kommer systemet Infocaption att användas.  

Det finns ett behov av översyn för hur kommunen arbetar med system för internbudget och 

prognos. Idag görs prognoser i Hypergene och budget registreras i ekonomisystemet 

Raindance.  

Värnamo kommun bytte 2019 ekonomisystem. I samband med detta skedde en översyn av 

kodplanen. Ytterligare en översyn av kodplanen behöver göras, bland annat av 

ansvarsstrukturen. Då flera delar av olika typer av data från kommunens verksamheter samlas 

i utdatasystemet Hypergene har det konstaterats att det saknas en övergripande 

organisationsmodell och ansvarsstruktur som gäller för alla förvaltningar. Innan det nya HR-

systemet införs kommer därför en gemensam organisationsmodell därför tas fram. 

 

För att frigöra tid sker en förändring av kommunens kravverksamhet under 2020 som 

påverkar verksamheten på kort och lång sikt. Från och med 1 april 2020 sköts krav- 

verksamheten, från påminnelseutskick till långtidsbevakning, av ett inkassobolag.  

 

Kansliavdelningens kommunikationsenhet planerar för kompetensutveckling av 

verksamheterna inom sociala medier, krisberedskap och tillgänglighet.   

 

Delaktighet och insyn mellan förvaltningar kan utvecklas för att skapa bättre förutsättningar 

för samordning. De långsiktiga planeringsprocesserna på 10-15-20 års sikt ska utvecklas. 

Förvaltningarnas utmaningar och behov kan inte hanteras var för sig. För att möta framtidens 

utmaningar krävs samordning, samverkan, nytänk och en förståelse för andra förvaltningars 

utmaningar. Kopplingen mellan ledningsmodell och modell för det motiverande ledarskapet 

ska göras tydligare. De båda modellerna behöver båda hantera alla stegen i styrkedjan.   

 

Överförmyndarnämnden upprättar egen verksamhetsplan. 

 

Upphandlingsavdelningen ser att sedan 2015 har andelen avtal och upphandlingar ökat med 

11%. För avtalsförlängningar ses en ökning på 96%. Kommunen gör även fler Förnyade 

Konkurrentutsättningar (FKU) och hanterar Dynamiska Inköpssystem (DIS) som innebär 

ökade möjligheter för fler företag att kunna leverera tjänster och varor till kommunen.  

 

Planen för upphandling innehåller strategier inom områdena hållbarhet, social hänsyn och 

innovativa lösningar. Avtalskategorisering används för att frigöra resurser till att arbeta mer 

strategiskt.  

 

Upphandlingsavdelningen kategoriserar alla ramavtal utifrån den etablerade Kraljic-modellen.  

Projektet 100 % e-handel fortsätter även under 2021. En delredovisning ska ske till 

kommunstyrelsen i maj 2021. 

Upphandlingsnämnden lämnar egen verksamhetsplan. 

 

Utvecklingsavdelningen ser att insatser för ökad delaktighet och medborgardialog behöver 

utvecklas. Utvecklingsavdelningen är ansvarig för det sammanhållande arbetet kring 
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medborgardialog. I detta arbete ska kunskapen höjas internt för hur delaktighet för olika 

målgrupper tänks in i ett tidigt skede.  Landsbygdsdialogerna som 2020 gick in på sin andra 

runda fortsätter 2021. Fokus kommer vara på att få delaktighet från en bredare målgrupp och 

att kommunicera resultat och process både internt och externt. De fysiska åtgärderna på 

orterna får ett mindre fokus medan sociala frågor får ett större utrymme. Som en del i arbetet 

med landsbygdsutveckling planeras en satsning på att få nya ägare till hus som stått tomma 

länge. 

 

Ett nytt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna lokaler där de bedriver ideell 

föreningsverksamhet införs från och med 2020 och budgetramen har utökats med 500 000 

kronor för detta. 

 

En integrering av strukturen för Agenda 2030 i målstyrningsmodellen skulle kunna vara ett 

steg framåt i hållbarhetsarbetet. På så sätt kan utmaningarna kopplat till social-, ekologisk-, 

och ekonomisk hållbarhet hanteras långsiktigt. Hållbarhetsaspekter bör också tydligt tas med 

redan i det tidiga planeringsskedet av framtidssatsningar som exempelvis en ny skola eller 

andra investeringar.  Kommunens miljöarbete och identifierade åtgärder behöver få 

genomslag i nämnder och förvaltningar, och tas in i budgetarbetet. Miljö är ett utpekat 

förbättringsområde för kommunen, bland annat från SCB:s rekommendationer utifrån 

medborgarundersökningen 2019. 

 

Kommunens webb ska också utvecklas med avseende på redovisning av måluppfyllelse, 

resultat och kvalitetsarbete. 

Ett arbete för att lyfta Värnamo som plats för etablering av företag, planeras för 2021. 

Ambitionsnivån styrs av tillgängliga resurser.  

Destinationsenheten lyfter arbetet med destination Värnamo för både besökare och dagens 

invånare genom platsvarumärket för Värnamo.  Samverkan med andra aktörer såsom 

Värnamo City ska utvecklas. Kommunens olika orter ska lyftas fram på en ny 

destinationsweb för att enklare kommunicera orternas attraktivitet.  

 

Mark- och exploateringsavdelningen kommer under 2020 ta fram en ny 

bostadsförsörjningsplan som går i samklang med kommunens utveckling. 

Avdelningen kommer också att fortsatt arbeta för en smidigare dialog med 

tomtköpare. 
 

Den 1 januari 2020 bildades HR-avdelningens trygghets- och säkerhetsenhet. Att bilda 

enheten är en del i att höja nivån vad gäller trygghet och säkerhet, säkerhetsskydd, 

informationssäkerhet och krisberedskap och samla kommunens kompetens i dessa frågor. 

Medborgarundersökningen pekar på vikten av att lägga mer fokus på trygghetsskapande 

åtgärder. Den nya enheten har en viktig roll i att stötta verksamheterna i deras arbete utifrån 

den risk- och sårbarhetsanalys som gjorts. Informationssäkerhet påverkar alla, därför behöver 

medvetenheten öka i organisationen. Medborgarundersökningen visade att det 

brottsförebyggande arbetet är viktigt för att öka tryggheten bland medborgarna. Arbetet med 

att bygga upp ett civilt försvar pågår i landet och i Värnamo kommun.  

 

För att kunna leverera en god service och tjänster med god kvalitet är arbetet med 

kompetensförsörjning en nyckelfråga. Värnamo önskar fortsätta växa. Det ställer krav på 

kommunens organisation att möta de ökande behoven. Detta sker samtidigt som det råder 

brist på utbildade medarbetare att rekrytera inom många av våra yrkesgrupper i Värnamo 

kommun.  
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Sjukfrånvaron har minskat något men Värnamo kommun ligger fortfarande bland de 

kommuner i länet med högst sjuktal. Detta pekar på att den satsning som görs 2020 behöver 

fortsätta under kommande år.  

 

HR-avdelningens arbete med att förbättra uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, bland annat till nämnder och styrelser kommer att fortsätta under 

kommande år. 

 

Särskilda medarbetardagar permanentas och genomförs vart annat år med start 2021. 

 

Beslutsstödsystemet Hypergene är ett viktigt verktyg för styrning och uppföljning. Ytterligare 

steg behöver tas så att systemet sammanhållet och på ett enkelt sätt presenterar information 

avseende verksamhet, personal, ekonomi, kvalitet och målstyrning. Kopplingen mellan 

ledningsmodell och det motiverande ledarskapet ska tydliggöras.  

 

Verksamhetsutveckling skapas genom medarbetarnas inflytande och delaktighet. 

Medarbetarna har en god kunskap om verksamheten, vilket tas till vara i arbetsplatsträffar och 

andra forum. Delaktighet bidrar till engagemang som leder till bra implementering av beslut 

samt trivsel. Ett nytt samverkansavtal tecknades 2019 med alla sjutton fackliga organisationer. 

Att stärka arbetet med samverkan på alla nivåer ökar medarbetarnas delaktighet. Tiden och 

förutsättningarna för de fackliga organisationernas arbete med det nya samverkansavtalet 

behöver ses över när det under de kommande åren är fokus på att implementera 

samverkansavtalets alla delar.  

 

Policy - Värnamo kommun som arbetsgivare, är grunden för en god arbetsmiljö och för att 

trygga kompetensförsörjningen. Där arbetar HR-avdelningen ständigt med värdegrunden och 

medarbetarskapet. Arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande insatser behöver prioriteras för att 

trygga kompetensförsörjningen, för att minska sjukfrånvaron och för att ha en hållbar 

organisation. Under åren 2020–2022 avsätts 300 000 årligen till arbetet för att minska 

sjukfrånvaron, arbetet kommer ske under benämningen hälsosamma arbetsplatser. En del i 

detta är att se över chefers förutsättningar att göra ett bra arbete. Detta är ett arbete som pågår 

på förvaltningarna men som behöver fortsätta även kommunövergripande. 

En stor utmaning är den upphandling av HR-system som pågår. Verksamheterna involveras i 

processen så att systemet möter organisationens utmaningar och behov. 

 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, 

omsorgsnämnden och medborgarnämnden arbeta fram en modell där barn och ungdomar i 

riskgrupper med förebyggande insatser får en bättre situation. En samlad redovisning av 

modellen ska ske till kommunstyrelsen senast 2021-08-31. 

Kommunfullmäktige har gett barn och utbildningsnämnden och 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att starta ett projekt liknande ”Alla på banan” för att 

öka språkkompetensen bland personalen, inom den kommunala verksamheten, där 

utbildningen bör inriktas mot yrkessvenska. Medel till utbildningen ska tas ur medel avsatta 

för verksamhets- och kompetensutveckling samt att projektets finansiering och projektplan 

redovisas senast februari 2021 till kommunstyrelsen. 
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2.2 Digitalisering 
 

Kansliavdelningen ansvarar för dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution som 

används av alla förvaltningar förutom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningarna kan 

använda Evolution för dokumentation som inte rör enskilda ärenden, t.ex. verksamhetsrutiner 

och andra generella dokument. Med hjälp av Evolution kan dokumenten enkelt publiceras på 

Nettan och kommun.varnamo.se. Målsättningen är att fler förvaltningar ska börja använda 

dokumenthanteringsfunktionen.  

Under år 2021 kommer e-signering av protokoll och avtal att införas inom alla förvaltningar. 

Detta sker genom en modul i Evolution. Dokumenten blir spårbara och det blir möjligt att se 

var i processen ett dokument befinner sig. Det är mycket positivt om förvaltningarna utnyttjar 

alla de funktioner Evolution erbjuder. Den ökade användningen av Evolution medför dock en 

ökad arbetsbelastning för systemansvarig.  

 

E-arkivet drivs av Region Jönköpings län och Värnamo kommun betalar årligen en avgift för 

detta. För att få utdelning för denna avgift är det viktigt att kommunen kommer igång med e-

arkiveringen. I princip all dokumentation som skapas inom kommunen är digital. Det är då 

naturligt att även arkivera dokumentationen digitalt i ett e-arkiv. Inom de närmsta åren 

kommer flera stora IT-system att bytas ut inom kommunen. Detta innebär att mycket 

dokumentation behöver arkiveras. För att få e-arkivfunktionen att fungera på ett bra sätt krävs 

ett samarbete mellan kommunens arkivfunktion, IT-funktion och förvaltningarna. Detta arbete 

har påbörjats men behöver prioriteras ytterligare, både avseende tid och resurser.  

 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019. Lagen 

syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med 

funktionsnedsättning. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa kommunens webbplats (inkl. 

appar och dokument som sprids via dessa) enligt de nya reglerna har påbörjats.  

 

Överförmyndarkansliets digitala diarie- och ärendehanteringssystem kommer att utvecklas 

med flera digitala tjänster. Bland annat kommer gode män och förvaltare att kunna lämna 

redovisningar digitalt. Olika typer av e-tjänster, tex ansökan om tillstånd från 

överförmyndaren, kommer att utvecklas. Kansliet kommer att börja använda 

informationstjänsten Navet där folkbokföringsuppgifter kan hämtas elektroniskt.  

 

Vid ekonomiavdelningens översyn av de ekonomiska processerna är det viktigt att titta på 

frågan om att automatisera vissa arbetsuppgifter. 

 

Kommunens och upphandlingsavdelningens elektroniska handel ska användas i syfte att 

förbättra och säkerställa de interna inköpsprocesserna genom att beställare vid 

beställningstillfället får tillgång till korrekt information om avtalsleverantörer, avtalsprodukter 

och priser. Effekter som ökad avtalstrohet och minskad handläggningstid beräknas innebära 

stora besparingar för kommunen. En ökad andel elektroniska beställningar möjliggör analyser 

som visar på nya upphandlingsområden och ger en bättre priskontroll och översyn av 

avtalsartiklar.  

En del i att effektivisera inköpsprocessen är att införa e-signering vid delegationsbeslut och 

avtalstecknande men också en digital hantering av kontrakt och beställningar vid 

objektsupphandlingar.  

 

HR-avdelningen ser över processer och arbetssätt för att minimera hanteringen av manuella 

underlag utanför HR-systemet och genom införande av olika appar för att underlätta för 
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användarna. Ett led i upphandlingen av HR-system är robotisering av vissa processer. I 

samband med det ska tillses att teknik och resurser i form av kunskap finns inom kommunen. 

 

Utvecklingsavdelningens har tagit fram en plan för gemensamma strategier för 

digitalisering. Denna plan beskriver Värnamo kommuns strategier för att stödja 

verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Planen hanterar 

de kommande årens prioriterade satsningar för att underlätta den digitalisering som 

verksamheterna genomgår. En viktig del är att arbeta vidare med en gemensam 

styrmodell, PM3, för digitalisering.  En utvärdering av pågående projekt PM3 görs 

och kan innebära vidare satsning på fler objekt inom ramen för ledningssystemet. 

Projektet fortsätter även under 2021.  

 

Arbetet med Hypergene som redskap kommer att fortsatt vara omfattande för att 

användningen ska bli mer effektiv och värdeskapande. Fler e-tjänster kommer att tillkomma 

för att minska administrationen i handläggningsärenden.  

Kontakten med besökare sker till stor del via webben och via kommunens Infopoints. Nästa 

steg blir att digitalisera mer genom att den nya destinationswebben varnamo.se skapas och 

kommuniceras. Värnamo som plats behöver bli mer synligt i sökmotorer och på internet 

generellt.  

 

3. Framtida utveckling och utmaningar 
 

Utvecklingsavdelningen ser att arbetet med vision samt styr- och ledningsmodell ständigt 

behöver återaktualiseras och föras dialog kring. Detta arbete behöver drivas både i den 

externa kommunikationen men också i kopplingen till interna processer som exempelvis 

modellen för det motiverade ledarskapet. Uppdragsgivaren/politikens och kommunledningens 

efterfrågan kring uppföljning och analys är här central. Kommunen behöver hela tiden arbeta 

med förenkling, förtydligande och att ha fokus på att processerna ska tillföra värde för de vi är 

till för. 

 

En utmaning i tider av tidspress och besparingar i den kommunal verksamheten är att få 

kärnuppdragen samhällsutveckling, demokratiuppdraget och välfärdsproduktion att gå hand i 

hand och ömsesidigt förstärka varandra.   

 

Kommunen har en roll i att skapa delaktighet från medborgarna och skapa förutsättningar för 

insyn och påverkan. Delaktighet från olika kategorier medborgare är viktigt för att hålla ihop 

samhället, minska effekterna av de ökade klassklyftorna och stärka tilltron till 

samhällskontraktet. Unga människors tillit och förtroende för beslutsfattare är sjunkande. Ett 

långsiktigt arbete för att vända denna trend är viktigt för samhällets sammanhållning.  

 

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige, i samband med att budget för 2021 antogs, fått 

ett uppdrag att ta fram ett ungdomspolitiskt program inför budget 2022 samt utreda tillsättning 

av en tjänst som ungdomssamordnare i nära samarbete med medborgarförvaltningen. 

 

Kommunen ska också vara en kraft i samhällsutvecklingen inom ramen för de globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det kan röra sig om till exempel hållbart resande, biologisk 

mångfald, näringslivets förutsättningar, integration och digitalisering. Inriktningar för detta 

arbete kan tas fram av nyckelpersoner på förvaltningen och beslutas politiskt, men kräver 

insatser från alla förvaltningar och roller.  
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Mark- och exploateringsavdelningen ser ett fortsatt stort behov av bostäder och 

verksamhetsytor i framför allt Värnamo centralort. Utmaningen består internt inom 

kommunen i att minska ledtiderna i planläggnings- och projekteringsfaser. 

 

Förtätning av Värnamo stad utgör en stor utmaning där för små exploateringstal riskerar att 

minska exploatörernas intresse för Värnamo och därmed bromsa tillväxten av staden. 

Samtidigt med en förtätning följer behovet av park- och mötesplatser som är tillgängliga, 

trygga och av tillräcklig storlek och kvalitet så att den ökande befolkningens behov kan 

tillgodoses.  

 

En annan utmaning är att hålla ihop stadens utbyggnad och låta den växa inifrån och ut. Detta 

för att skapa attraktiva bostäder med god tillgänglighet till befintlig infrastruktur.  Inte 

tillskapa enklaver i stadens krans-områden som gör det oattraktivt och infrastukturmässigt 

dyrt att försörja. Kommunen behöver diskutera och göra ställningstaganden kring hantering 

och exploatering av jordbruksmark.   

 

HR-avdelningen bedömer att utmaningen med att trygga kompetensförsörjningen kommer att 

bestå. Det pågår en diskussion i samhället i dag kring livslångt lärande och omställning till 

nya yrken och arbetsuppgifter. Vissa funktioner kommer att kräva högre bemanning, helt nya 

tillkommer samtidigt som andra kräver lägre bemanning, kanske beroende på tex robotisering 

eller digitalisering.  

  

Utvecklingen i samhället driver på behovet av att arbeta med säkerhetsfrågorna på ett mer 

samordnat sätt samt ur olika och fler perspektiv. Det är ett brett område som bland annat 

innehåller förebyggande arbete mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, säkerhetsskydd, 

informationssäkerhet, internt skydd, förebygga hot och våldssituationer, stå emot organiserad 

brottslighet, otillåten påverkan och korruption. Kapacitet kan även behövas för att möta flera 

påfrestningar samtidigt eller under lång tid. Som exempel kan nämnas pandemi och 

översvämning.  

 

Ekonomiavdelningen och Värnamo kommun bytte ekonomisystem och kodplan 2019. Ett av 

de områden där en mer genomgripande översyn skall göras är hur vi arbetar med system för 

budget och prognos. 

  

Ett område där ekonomer inom Värnamo kommun lägger ned mycket tid i är 

anläggningsregistret. Det är ett register över kommunens anläggningstillgångar med 

information om  bland annat anskaffningstidpunkt, gjorda avskrivningar, utrangeringar och 

försäljningar. Här kommer ekonomiavdelningen se över processen för att se om det går att 

effektivera arbetet.  

 

En översyn av ekonomisk information behöver ske för att stödja de som har ekonomiskt 

ansvar. Detta i syfte att förstärka analys- och prognosarbetet. 

 

Upphandlingsavdelningen föreslår en förstudie vad gäller kommunens inköpsorganisation 

som bland annat ska kartlägga vilken tid som förvaltningarna lägger på avrop, beställningar, 

direktupphandlingar och allmänna inköp- och avropsfrågor.  
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4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal 

4.1 Nämndens mål  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Nämndsmål: 
Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till en strategisk utveckling i Värnamo kommun.  
 
Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva 
verksamheten med rätt kvalitet och resurseffektivitet.  

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023 

Andel av utvalda nyckeltal för 
målkriterier (hållbarhet 
attraktivitet, tillväxt och trygghet) 
som utvecklas i positiv riktning 
jämfört med 2015.  

50%  

 
55%  62%  63%  63% 

Förvaltningarnas avvikelse från 
budget. Antal med underskott 
/sammanlagt underskott. 

5/-26,1  
3/-20 

 
0/0 

 
0/0 

 
0/0 

Medarbetarengagemang (HME) 
för KLF avdelningar. Index 0-100 

80  82  84 

Utfall av kvalitativt nöjdhetsmått 
med utrymme för öppna 
kommentarer från Workshop 
resultat vid årsskiftet ** 

- 

 
Delvis 

uppfyllt 
I hög grad 

uppfyllt 
Helt 

uppfyllt 
Helt 

uppfyllt 

Antal förvaltningar som under 
året har minst 27 inloggningar i 
Hypergene per användare 

4 6 8 8 8 

* * Deltagande från förvaltningarnas ledningsgrupper samt strateger eller motsvarande vid förvaltningar och KLF. Femgradig 
skala: Helt uppfyllt till Ej utvärderat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för 

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer 
och säkrar verksamhetens kvalitet. 
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser. 
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna. 
   
Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram. 
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Nämndsmål:  
Externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.  
 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023 

KKiK* mått 2. Hur stor andel av 
medborgarna som tar kontakt 
med kommunen via telefon får ett 
direkt svar på en enkel fråga?  

65% 70%  75%  85%   

KKiK mått 3. Hur stor andel av 
medborgarna uppfattar att de får 
ett gott bemötande när de via 
telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen?  

88%  
 

91%  94%  94%   

Hur nöjd är du med invånarnas 
möjligheter att påverka inom de 
kommunala verksamheterna? (0-
10)**  

 7,0  7,2  7,4  7,6 

Medarbetarundersökning HME 
(Hållbart Medarbetar 
Engagemang) Styrning  

82  83  85 

Utfall av kvalitativt nöjdhetsmått 
med utrymme för öppna 
kommentarer från Workshop 
resultat vid årsskiftet *** 

- 

 
Delvis 

uppfyllt 
I hög grad 

uppfyllt 
Helt 

uppfyllt 
Helt 

uppfyllt 

Antal avslutade omröstningar för 
medborgarinitiativ/antal som gått 
vidare politiskt 

 
28 / 18 

 

 
30 / 20 

 
35 / 25 

 
40 / 30 

 
40 / 30 

*KKiK: Kommunens kvalitet i korthet, resultat kommunledning.  
**Frågan ställs i samband med landsbygdsdialog  
* * *Deltagande från förvaltningarnas ledningsgrupper samt strateger eller motsvarande vid förvaltningar och KLF. Femgradig 
skala: Helt uppfyllt till Ej utvärderat. 

 

 

 

 

 

 

 

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.   Vi vill att medborgare och 
medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling. 

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare. 

- Medborgare får svar på sina frågor 
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete 

  
Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras 
sammanhållet.  

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning 
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet 
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Nämndsmål: 
Kommunstyrelsen skapar i samverkan med näringsliv och övriga förvaltningar goda förutsättningar 
för arbetsgivare och egna verksamheter att rekrytera, och inom egna organisationen 
kompetensutveckla och behålla personal.  
 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023 

Utfall av kvalitativt nöjdhetsmått 
med utrymme för öppna 
kommentarer från Workshop 
resultat vid årsskiftet * 

- 

 
Delvis 

uppfyllt 
I hög grad 

uppfyllt 
Helt 

uppfyllt 
Helt 

uppfyllt 

Medarbetarundersökning: 
Hållbart medarbetarengagemang 
HME, Ledarskap  

78    81  82 

Medarbetarundersökning: 
Hållbart medarbetarengagemang 
HME, Motivation  

81  83  84 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, 
andel (%) av befolkning. 

2,9 ≤ 2,9 ≤ 2,6 ≤ 2,6 ≤ 2,6 

* Deltagande från förvaltningarnas ledningsgrupper samt strateger eller motsvarande vid förvaltningar och KLF. Femgradig 

skala: Helt uppfyllt till Ej utvärderat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. 

Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar. 

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering 
för alla arbetsgivare i kommunen. 
Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara. 
 
Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsplats.  
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Nämndsmål:  
Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen för att Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan 
inom områdena resande och energianvändning.  

 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023 

Andel åtgärder (alla förvaltningar) 
i Plan för Värnamo kommuns 
miljöarbete där åtgärder har 
verkställts inom fastställda 
tidsramar. 

30% 
genomfört 

(16 st)  
53%  

påbörjat  
(28 st)  
17%  

 ej påbörjat 
(9 st)  

38%  
genomfört 

(25 st)  
 
 
 

12%  
 ej påbörjat 

(8 st) 

Öka 
genom-
förande-
grad  
och minska 
ej påbörjat 
2%-enheter  

Öka 
genom-
förande-
grad  
och minska 
ej påbörjat 
2%-enheter  

Öka 
genom-
förande-
grad  
och minska 
ej påbörjat 
2%-enheter  

Andel åtgärder för KLF i Plan för 
Värnamo kommuns miljöarbete 
där åtgärder har verkställts inom 
fastställda tidsramar. 

30%  
genomfört  

(3 st)  
50%  

påbörjat  
(5 st)  
20%   

ej påbörjat  
(2 st)  

38%  
genomfört  

 
 
 
 
 

12%  
 ej påbörjat  

Öka 
genom-
förande-
grad  
och minska 
ej påbörjat 
2%-enheter  

Öka 
genom-
förande-
grad  
och minska 
ej påbörjat 
2%-enheter  

Öka 
genom-
förande-
grad  
och minska 
ej påbörjat 
2%-enheter  

Antal körda km/årsarbetare (alla 
förvaltningar) med privat bil i 
tjänsten * 

142 km/åa  

 
105 km/åa  

 
Minska 
med 2%  

Minska 
med 2%  

Minska 
med 2%  

Antal körda km/årsarbetare för 
KLF med privat bil i tjänsten * 

250 km/åa  
 

210 km/åa  
 

Minska 
med 2%  

Minska 
med 2%  

Minska 
med 2%  

Utfall av kvalitativt nöjdhetsmått 
med utrymme för öppna 
kommentarer från Workshop 
resultat vid årsskiftet ** 

- 
 

Delvis 
uppfyllt 

I hög grad 
uppfyllt 

Helt 
uppfyllt 

Helt 
uppfyllt 

* Detta är exklusive anställningsform 5 vilket avser, förtroendevald, tolk, familjehem, valförättare, uppdragstagare 
* * Deltagande från förvaltningarnas ledningsgrupper samt strateger eller motsvarande vid förvaltningar och KLF. Femgradig 
skala: Helt uppfyllt till Ej utvärderat. 

 

  

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 

 

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig.  Vi ska skapa goda 

förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan. 

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och 

bedriva verksamhet klimatsmart. 

  
Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning. 
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4.2 Ekonomi  
 

4.2.1 Driftbudget 2021 samt –plan 2022-2023 

DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget 

Nettobelopp i tkr utan decimal 2018 2019 2020

Budget

2021

Budget

2022

Budget

2023

Nämnd- och styrelseverksamhet 6 647 7 465 7 163

Stöd till politiska partier, partistöd 1 155 1 155 1 180

Övrig politisk verksamhet 1 240 1 246 1 251

Allmänna val 932 351 0
Fysisk/teknisk planering, Mark- och 

exploatering 0 2 553 3 027

Bostadsförbättring, Bredbandsbidrag 1 127 1 268 1 250

Näringslivsinsatser 2 791 3 465 3 296

Turistverksamhet 1 584 919 2 857
Gator/vägar samt broar, 

Infrastruktursatsningar 52 407 500

Bidrag fritidsverksamhet 455 449 455
Övriga insatser till vuxna, 

Brottsförebyggande rådet 10 1 85

Lantegendomar 0 -271 -150

Kollektiv- och länstrafik 1 526 807 285

Gemensamma lokaler, övrigt 7 439 10 357 10 325
Kommunledningsverksamhet 

Adminstration 34 710 35 533 33 399

Kommunikation och marknadsföring 1 813 1 838 1 875

Överförmyndarverksamhet 1 165 1 403 1 488

Kommunledningsverksamhet Övrigt 12 278 11 343 11 414

Personalbefrämjande åtgärder 4 813 3 955 3 813

Facklig verksamhet 1 499 1 658 1 854

Upphandlingsverksamhet 0 5 854 7 293
Ersättning till Servicenämnden för 

Kontakcenter 3 204 3 693 0
NETTOKOSTNAD, 

Kommunstyrelsen exkl. Campus 84 440 95 449 92 660 94 791 92 553 92 751  
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4.2.2.Investeringsbudget 2021 samt –plan 2022-2025 
 

Projektnamn/Projektgruppering Budget Plan Plan Plan Plan

Belopp i tkr utan decimal

Projektblad 

nr

2021 2022 2023 2024 2025

Ks anslag för investeringsavvikelser 

och mindre til lkommande invest. KS 005 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Förstudier, förprojektering fördelas 

efter Ks beslut KS 006 500 500 500 500 500

Inventarier och it-utrustning KS 001 344 344 360 360 360

HR-system, upphandling KS 002 5 067 945

HR-system, utveckling KS 003 90 90 90 90 90

Utdatasystem/Beslutsstöd gemensamt KS 004 180 180 180 180 180

Utveckling av webbplats KS 012 153 150 150 150 150

Vidareutveckling Evolution KS 017 90 90 60 60 60

Läsplattor ti l l  förtroendevalda, samtl 

nämnder KS 015 45 225 180 45 225

Ekonomisystem inkl e-handel KS 011 250 200

Ekonomisystem, utveckling KS 018 90 90 90 90 90

Upphandlingsystem KS 019 180

Inköpsanalyssystem KS 020 360

Projekt i  samarbete med MSB KS 021 1 105

Totalsumma Kommunstyrelsen 

exkl. Mark- & exploatering

och Campus 10 454 4 814 3 610 3 475 3 655  
 

Projektnamn/Projektgruppering Budget Plan Plan Plan Plan

Belopp i tkr utan decimal Projektblad nr 2021 2022 2023 2024 2025

Mark och exploatering utgifter 80 300 72 000 39 500 47 500 23 000

Mark och exploatering försäljning, 

inkomster -30 000 -31 000 -43 000 -43 400 -49 000 

Totalsumma Mark -& exploatering 50 300 41 000 -3 500 4 100 -26 000  
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4.3 Nämndens HR 

 

 2018-12-31 2019-12-31 Förändring 

Tillsvidareanställda, antal 66 79 +13 

Tillsvidareanställda, årsarbetare 66 79 +13 

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 5 8 +3 

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 5 8 +3 

Andel kvinnor, % 71,2 62,0 -9,2 
procentenheter 

Sysselsättningsgrad, % 99,96 100 +0,04 
procentenheter 

 

 2018-12-31 2019-12-31 Förändring 

Övertid, tkr 149 149 Oförändrat 

Övertid, timmar 298 303 +5 

Mertid, tkr 7 26 +19 

Mertid, timmar 28 111 +83 

Timlön, tkr 238 522 +284 

Timlön, timmar 1577 3539 +1 962 
 

 2018-12-31 2019-12-31 Förändring 

Sjukfrånvaro, % 2,20 1,51 -0,69 
procentenheter 

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 0,75 0 -0,75 
procentenheter 

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr 326 363 +37 
 

 2018-12-31 2019-12-31 Förändring 

Personalomsättning, %  10,7 16,9 +6,2 
procentenheter 

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 4,3 11,7 +7,4 
procentenheter 

Pensionsavgångar, antal faktiska 3 3 Oförändrat 
 

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder) 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Antal 0 1 2 2 4 
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5. Sammanfattning 
 

Kommunledningsförvaltningen ska stödja kommunstyrelsens ledning av kommunens 

verksamheter mot visionen Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. Det ska 

ske inom målkriterierna Hållbarhet, Attraktivitet, Tillväxt och Trygghet. Inom 

mandatperioden styrs prioriteringarna dessutom av de övergripande målen Klimat, 

Delaktighet, Kompetensförsörjning och Kvalitet.  

 

Förvaltningen jobbar utifrån de resurser som tilldelats med hög professionalitet och 

engagemang samt god samverkan mellan avdelningar, förvaltningsledning och 

förtroendevalda. 

 

Utmaningar för landets kommuner är att långsiktigt kunna finansiera det ökade behovet av 

välfärdstjänster. För kommunledningsförvaltningens avdelningar bör utöver detta arbete även 

förmågan utvecklas att möta översvämningar och pandemier, sänka sjukskrivningstal, stärka 

ledar- och medarbetarskap, skapa resurser för systemadministration som en följd av 

digitalisering. Många digitaliseringsinitiativ tas inom förvaltningen. Därutöver behöver 

målstyrningsförmågan öka i kommunorganisationen samt ytterligare resurser skapas för att 

möta arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov. Stora samhälleliga utmaningar som i 

mycket landar på kommunledningsförvaltningen att hantera är att implementera arbetet med 

de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tex att ställa om för minskade klimatnegativa utsläpp, 

hantering av klimatförändringar, levnadsvanor, jämställdhet och mer jämlika ekonomiska 

villkor. Det finns en tydlig bild bland avdelningarna om behov av utbildningsinsatser som 

stöd till förvaltningarna, inte sällan kopplade till digitala verktyg såsom e-signering, e-avtal, 

Hypergene, Evolution, nytt HR-system, kommunikationsverktyg, Defgo, e-arkiv och e-arkiv. 

 

För en ökande befolkning enligt visionen behövs hållbara bostadsområden och planberedskap. 

Exploatering av jordbruksmark kan hanteras i en värderingsnyckel och därmed bli en 

vägledning i den framtida utbyggnad av staden.  

 

Sammanfattningsvis är behoven stora och den utveckling som sker ska hålla sig inom de 

ekologiska och ekonomiska ramarna. Detta för att Värnamo kommun ska vara en attraktiv och 

trygg kommun som växer på ett hållbart sätt. 

   
 

373



Ärendenummer: 2020KC62043
Utskriftsdatum: 2020-12-22

Ärenderubrik

Informationstillfällen om pågående arbete med vägledning inom program vattenmiljö och vattenkraft
 
Ärendebeskrivning
 
Hej
 
Havs‐ och vattenmyndigheten bjuder in till informationsträffar för att berätta om Program
vattenmiljö och vattenkraft 2020‐2022 och några projekt inom programmet. Informationen vänder
sig till bransch, intresseorganisationer, länsstyrelser och andra myndigheter.
 
Via denna länk når ni information om bakgrund och beslut om nationell plan för omprövning av
vattenkraften för moderna miljövillkor.
 
Informationstillfällen
 
4 februari 13‐16
informerar vi om vårt arbete med vägledningar för kraftigt modifierade vatten och
samverkansprocessen
 
8 februari 9‐12
informerar vi om vårt arbete med vägledningar om Natura 2000
 
11 februari 13‐16
informerar vi om vårt arbete med vägledningar om miljöövervakning och ekosystembaserad lax‐
och ålförvaltning
 
Länkar till sidor för att anmäla sig till respektive träff finner ni i texten ovan (understruken).
 
 
Välkomna till anmälan
 
 
 
 

Ann Lundström
Verksamhetsstrateg
Ledningsstaben
+46106986830

Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Box 11930, SE-404 39 Göteborg,
ann.lundstrom@havochvatten.se
www.havochvatten.se
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https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/evenemang/kalender/kalender/2021/externt-kalendarium/2020-12-18-informationstraff-arbete-med-vagledningar-for-kraftigt-modifierade-vatten-och-samverkansprocessen.html
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mailto:ann.lundstrom@havochvatten.se
https://www.havochvatten.se/


 
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs

mer på www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see

www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

Kundinfo

Förnamn: 
Efternamn: 
Personnummer: 
Gatuadress: 
Postnr:

Ort: 
Hemtelefon: 
Mobiltelefon:
Arbetstelefon: 
E-post: ann.lundstrom@havochvatten.se
Traktnamn:
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Ärendenummer: 2020KC62464
Utskriftsdatum: 2020-12-22

Ärenderubrik

Länsstyrelsen i Jönköpings läns yttrande Utredning nya stambanor. LST dnr 341-9707-2020
 
Ärendebeskrivning
 
Hej!
 
Länsstyrelsens yttrande över utredning för nya stambanor bifogas.
Er beteckning: TRV 2020/85985
 
Vänliga hälsningar
 
Leila Aalto
Samhällsplanerare

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Direkttelefon 010-223 64 43
www.lansstyrelsen.se/jonkoping
 
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
 
 

Kundinfo

Förnamn: 
Efternamn: 
Personnummer: 
Gatuadress: 
Postnr:

Ort: 
Hemtelefon: 
Mobiltelefon:
Arbetstelefon: 
E-post: Jonkoping@lansstyrelsen.se
Traktnamn:
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YTTRANDE
 

Datum
2020-12-22
 

Beteckning
341-9707-2020
 

Sida 1/3

Trafikverket
synpunkterru205@trafikverket.se

Leila Aalto
Samhällsbyggnadsenheten
010-2236443

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Synpunkter på Trafikverkets underlag 
angående nya stambanor för 
höghastighetståg 

Er beteckning: TRV 2020/85985

Utgångspunkt för yttrandet
Länsstyrelsen i Jönköpings län lämnar synpunkter på det underlag som 
Trafikverket har tagit fram inom regeringsuppdraget för alternativ som ryms 
inom en investeringsram på 205 miljarder kronor. Innehållet presenterades 
med ett PM, daterat 2020-10-26, och på hearingar i november 2020 och har 
senare kompletterats med ytterligare ett utredningsalternativ enligt ett PM 
daterat 2020-12-01. 

Länsstyrelsen yttrar sig utifrån det generella uppdraget att främja länets 
utveckling.  

Synpunkter på underlaget

ÖVERGRIPANDE
Länsstyrelsen anser att samtliga utredningsalternativ som tagits fram ger 
betydligt sämre förutsättningar för utvecklingen av länet i förhållande till 
jämförelsealternativet. 

LÄNETS FÖRUTSÄTTNINGAR
De nya alternativen innebär för Jönköpings län att Tranås station utgår helt, 
att Värnamo station i vissa alternativ utgår och ersätts av en kopplingspunkt 
till befintlig regionaltågsbana samt att Jönköpings station i alla alternativ 
utom det som tillkommit i kompletteringen förläggs i ett externt läge. 
Utöver detta reduceras möjligheterna att trafikera höghastighetsbanan med 
regional trafik mer eller mindre i de olika alternativen. 

Jönköping län har idag stora brister både i det regionala järnvägsnätet men 
också när det gäller järnvägsförbindelser till grannlän och 
storstadsområdena. I många relationer är tåget inte konkurrenskraftigt 
gentemot personbilsresor eftersom restiderna är för långa. I andra relationer 
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är det kapacitetsbrist, vilket innebär en låg turtäthet som är svår att påverka. 
Stora delar av länets arbetsmarknad är inte tillgänglig med järnväg, vilket 
innebär att det är svårt att ställa om samhällets transporter i en mer hållbar 
inriktning. Vidare innebär bristerna i transportsystemet att näringslivets 
utveckling bromsas eftersom det är svårt att kompetensförsörja länets 
företag. 

STORA KOSTNADER MEN UTEBLIVNA EFFEKTER
En utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg har setts som en 
framtida möjlighet för att stärka och utöka arbetsmarknadsregionerna. De 
bantade alternativa förslagen som nu har presenterats innebär fortfarande 
en stor kostnad för skattebetalarna men ger inte den förväntade effekten för 
länet när det gäller utökade pendlingsmöjligheter och regional utveckling. 
Förslagen gynnar främst storstadsregionerna i systemets ändpunkter men 
ger inte tillräcklig effekt för resten av systemet. 

En minimering eller total avsaknad av regional trafikering på 
höghastighetsspåret drabbar Jönköpings län hårt med tanke på de brister 
som finns i systemet idag. 

Borttagna stationslägen och externa stationslägen, både inom länet och i 
angränsande län, minskar också starkt de positiva effekter som länets 
aktörer hittills har räknat med. Det gäller både hållbar utveckling av städer 
och landsbygd, förväntad bostadsbyggnation och näringslivets utveckling. 
Externa stationslägen förlänger restiderna till målpunkter i stationsorterna 
och minskar attraktiviteten för den planerade stambanan. 

STORA INTRÅNG
Länsstyrelsen bedömer också att med den valda tekniken i 
utredningsalternativen, med spår på bank istället för på betongpelare, skulle 
den nya stambanan utgöra ett stort intrång på privat mark och en kraftig 
barriär i landskapet för vilt och människor. 

KOMPLETTERANDE ALTERNATIV 
Även om det kompletterande alternativet ger en station i Jönköping i ett 
mer centralt läge i enlighet med kommunens planering, innebär borttagna 
stationer och avsaknaden av regional trafikering alltför stora negativa 
konsekvenser i förhållande till jämförelsealternativet. Kostnaderna riskerar 
att överskrida de positiva effekter som det kan innebära för regionens 
utveckling.  

EFFEKTER
Inför beslut om inriktning för fortsatt planering för nya stambanor behöver 
det finnas underlag som visar vilka effekter de olika alternativen ger. Det 
gäller till exempel koldioxidutsläpp och samhällsekonomiska effekter. 
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Bakgrundsinformation
Regeringen gav den 25 juni 2020 Trafikverket i uppdrag att redovisa 
uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor. 
Regeringens angivna utgångspunkter för regeringsuppdraget är att 
Trafikverket ska beskriva olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ 
som ryms inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor (2017 års 
prisnivå), ökar kapaciteten för person- och godståg i den totala 
järnvägsanläggningen, samt ger korta restider som främjar en tydlig 
överflyttning av resor från flyg till tåg. Trafikverket presenterade i oktober 
tre utredningsalternativ som har potential att möta dessa utgångspunkter. 
Vid Trafikverkets hearingar i början av november framkom samstämmiga 
synpunkter om att utredningsalternativen inte ger tillräckliga förutsättningar 
för starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling som nuvarande 
systemutformning. För att ge regeringen ett bredare underlag, och fånga 
synpunkterna från hearingarna, har Trafikverket tagit fram ett 
kompletterande utredningsalternativ. Utredningsalternativet har potential att 
bättre möta de regionala behoven än övriga utredningsalternativ. 
Alternativet kommer inte rymmas under 205 miljarder men till en lägre 
kostnad än nuvarande systemutformning. Kostnader, effekter och 
konsekvenser av de olika alternativen kommer att beskrivas i Trafikverkets 
slutredovisning till regeringen 28 februari 2021. Trafikverket kommer inte 
att förorda något alternativ, utan slutredovisningen kommer att utgöra ett 
brett underlag för en politisk beredning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Helena Jonsson med samhällsplanerare 
Leila Aalto som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Region Jönköpings län
Tranås kommun
Aneby kommun
Jönköpings kommun
Vaggeryds kommun
Värnamo kommun
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tisdag 2020-12-22 09:32
Inkommande mail

Till: synpunkterru205@trafikverket.se; info@vaggeryd.se; tranas.kommun@tranas.se;
kontaktcenter@varnamo.se; info@aneby.se; regionen@rjl.se; kommunstyrelse@jonkoping.se; 
Från: Jonkoping@lansstyrelsen.se
Skickat: 2020-12-22:09:32

Bilagor: Länsstyrelsen i Jönköpings läns yttrande(16055763).pdf;

Länsstyrelsen i Jönköpings läns yttrande Utredning nya stambanor. LST dnr 341-9707-2020
Hej!
 
Länsstyrelsens yttrande över utredning för nya stambanor bifogas.
Er beteckning: TRV 2020/85985
 
Vänliga hälsningar
 
Leila Aalto
Samhällsplanerare

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Direkttelefon 010-223 64 43
www.lansstyrelsen.se/jonkoping
 
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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tisdag 2020‐12‐22 11:48
Tjänsteanteckning

Handläggare: Anna Sofia Eek

Enligt yttrandet är detta skickat till Värnamo kommun för kännedom, bör därför skickas till
kommunledningsförvaltningen.
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