
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2021-02-16  1(2) 

 
Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen 

Dag, tid: 2021-02-16, kl. 09:30 – ca 11.00 

Plats: Kf-salen 

Övrigt: Deltagande digitalt via Video Meet 

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Beslutsärenden 
 Val av justerare   

1 Intern kontroll 2020 för kommunstyrelsen KS.2020.16  

2 Vattenskyddsföreskrifter och vattenskyddsområden 
för Ljusseveka vattentäkt 

KS.2020.627  

3 Motioner, godkännande av kansliremisser   

4 Medborgarinitiativ, godkännande av kansliremisser   

Anmälan delegation 
5 Redovisning av delegationsbeslut KS.2021.75  

6 Personalutskottets protokoll KS.2021.32  

Ärenden från utskottet 
7 Anvisning av medel för projekt - Renovering av 

duschar och omklädningsrum i Borgenstugan  
Värnamo  231017 

KS.2021.70  

Beredningsärenden 
8 Motion - Jämställd fördelning av ekonomiska stöd KS.2020.581  

9 Köpekontrakt gällande kv. Sjukstugan i Värnamo KS.2021.57  

10 Köpekontrakt fastigheten Graniten 6 KS.2021.73  

11 Intern kontroll, redovisning 2020, samtliga nämnder KS.2020.697  

12 Revisionsrapport - Granskning av verkställande av 
kommunfullmäktiges beslut 

KS.2020.646  

13 Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering KS.2021.74  
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14 Översyn av GIS-verksamhetens tillhörighet KS.2021.72  

15 Plan för att succesivt bygga ett IT-center KS.2020.55  

Informationsärenden 
16 Kommundirektören informerar KS.2021.12  

17 Covid-19 KS.2020.215  

18 Meddelanden KS.2021.71  

19 Övriga ärenden   

 
 

Hans-Göran Johansson 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 
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Intern kontroll 2020 för kommunstyrelsen  
 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden redovisas 
resultatet över utförd intern kontroll avseende kontrollområden och 
kontrollmoment i den omfattning som fastställts i 
internkontrollplan.  

Kommunstyrelsen beslutade den 2020-02-18 KS 2020.16 
kontrollområden som skulle utgöra intern kontrollplan för 2020. 
Resultatet presenteras i utredning nedan.  

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av 
utförd intern kontroll 2020 

att    tillstyrka av kommunledningsförvaltningen föreslagna 
åtgärder samt 

att   överlämna ärendet till kommunens revisorer 

 

 

Vidar Albinsson Ulf Svensson 
Utvecklingsstrateg Kommundirektör 
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Utredning 

 

Avdelning Kontrollområde Resultat Åtgärd 

Gemensamma 
kontroll-
områden 

Risk att rutinen för 
förvaltningsgemensam 
rutin för register för 
personuppgiftsbehandling 
inte följs. 

MEX-avdelningens hantering 
av personuppgifter i avtal 
sker i verksamhetssystemet 
Miljöreda (blivande Custor) 
som Samhällsbyggnads-
förvaltningen har ansvaret 
för. Därför har MEX-
avdelningen inget eget 
GDPR-register. Eftersom 
avdelningen arkiverar allt 
utefter fastigheter, förutsätter 
det att personer är knutna till 
en fastighet. 
 
Upphandlingsavdelningen har 
funnit att vissa register som 
tillhör Serviceförvaltningen 
är registrerade i Evolution 
som tillhörande 
Upphandlingsavdelningen.  
 
Arbetet med personuppgifts-
behandlingarna vid 
Kansliavdelningen utvecklas i 
rätt riktning men är inte i fas 
än. En mall har skapats för 
medarbetare på kansliet för 
personuppgiftshantering.  
 
Campus har efter inventering 
av GDPR-register funnit ett 
register som inte är registrerat 
i Evolution. 
 
Utvecklingsavdelningens 
GDPR-register är i ordning 
och uppdaterat. 
 
Ekonomiavdelningen 
konstaterar att rapporter som 
innehåller personuppgifter är 
hårt behörighetsstyrda. 
Endast ett fåtal personer har 
rättighet. 
 

Avtal som skrivs, sker i 
dokument som hanteras i 
akter, i ett arkivrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande register har flyttats 
till Serviceförvaltningen: 
 Fordonsregister 
 Körjournaler ABAX 
 Hyra bil 
 Skadeanmälan, fordon 
 
Åtgärden föreslås kvarstå 
2021 för kansliavdelningen. 
 
 
 
 
 
 
Campus: Arbete är inplanerat 
för att säkerställa att ett 
aktuell GDPR-register finns i 
Evolution innan året är slut. 
 

Gemensamma 
kontroll-
områden  

Risk att kommunens 
hemsida samt intranät 

Fyra riktlinjer samt en policy 
tillhörande HR-avdelningen 
har slumpmässigt valts ut. 

Åtgärden för såväl hemsida 
som intranät föreslås 
kvarstå 2021. 
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inte är uppdaterad med 
rätt information. 

Brister, som åtgärdats, 
upptäcktes vid hälften av 
styrdokumenten.   
 
Merparten av stickprov på 
Utvecklingsavdelningens 
sidor på hemsidan var utan 
anmärkning. Brister har 
noterats i sidor på Nettan. 
Bristerna har varit länkar som 
inte fungerar samt fel 
kontaktperson. Bristerna är 
åtgärdade.  
 
Innehåll, texter och länkar 
tillhörande upphandlings-
avdelningen är väl 
uppdaterade. 
 
Kansliavdelningen har 
undersökt sex slumpvalda 
sidor under varje ingång på 
kommun.varnamo.se. För att 
sidan ska godkännas måste 
den ha varit uppdaterad en 
gång de senaste sex 
månaderna. 
Hälften av sidorna var inte 
uppdaterade senaste sex 
månaderna. 
Motsvarande undersökningen 
gjordes även för intranätet 
Nettan. Samtliga fem 
slumpvis utvalda sidor fanns 
vara icke godkända.  
 
Ekonomiavdelningen har 
gjort en genomgripande 
översyn av intranätet. Detta 
arbete pågår när det gäller 
den externa hemsidan. 
 
Vid kontrolltillfällen var 
Campus information aktuell 
och länkar fungerande. 
 
Rutin finns vid Mark- och 
exploateringsavdelningen 
med autopåminnelse från 
respektive förvaltnings-
ansvarig om att hemsidor ska 
uppdateras kontinuerligt 
under året.  
 

 
 
 
 
Åtgärden för såväl hemsida 
som intranät föreslås 
kvarstå 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärden för såväl hemsida 
som intranät föreslås 
kvarstå 2021. 
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Ekonomiavd Risk att inte alla 
registreringar i 
ekonomisystemet loggas. 
Försvårar spårbarheten. 

På stickprov av händelser i 
kundreskontran går det att 
följa de händelser som skett 
för en kundfaktura. En 
historik kring vem som gjort 
vad och tidpunkten för detta. 
Däremot saknas en 
strukturerad rapport där alla 
händelser i kundreskontran är 
loggade. 
 

Leverantören är kontaktad så 
att en rapport kan skapas ifrån 
systemet med möjlighet att se 
alla loggade händelser på ett 
strukturerat sätt.  
För att säkerställa denna 
rapport föreslås 
kontrollområdet kvarstå 
under 2021. 

Ekonomiavd Risk att fel person 
godkänner till exempel 
utbetalningar till 
leverantör 

Ekonomiavdelningen har 
tagit stickprov på 
utbetalningar som gjorts via 
utanordningar genom kassan. 
Samtliga utanordningar 
innehöll korrekt beslutsattest.  
Om en persons 
beslutsattesträtt upphör under 
löpande verksamhetsår så kan 
en sådan utbetalning ändå 
genomföras om 
ekonomiavdelningen inte fått 
vetskap om en sådan 
förändring.   

I ekonomisystemet Raindance 
finns regelverk uppsatta bl a 
kring beslutsattest. Där 
registreras förändringar under 
året direkt i systemet. Att göra 
utbetalningar via kassan skall 
enbart ske i undantagsfall. 

HR-avd Risk att medarbetare 
röjer eller utnyttjar en 
uppgift som omfattas av 
sekretess. 

Kontrollen visar att 10 av 20 
kontrollerade akter innehåller 
sekretessförbindelse. HR-
avdelningen gjorde en insats 
med information och 
uppmaningar till 
förvaltningarna efter 2018 
och 2019 års intern kontroll, 
om att sekretessförbindelser 
ska finnas för samtliga 
anställda inom kommunen. 
Resultatet av den interna 
kontrollen visar att denna 
insats inte gett någon märkbar 
förbättring/ökning av antalet 
sekretesshandlingar som finns 
i akterna, även för 
nyanställda. 

Ett omtag behöver göras 
2021 kring hanteringen av 
sekretessförbindelser. 

HR-avd Risk att flextimmar som 
är högre respektive lägre 
än 40, hanteras olika i 
förvaltningarna. 

Vårens avstämning visar att 
chefer beviljat ett fåtal 
undantag samt att rutinen 
avseende begäran av 
undantag fungerar. 

Förslag till KS att det även 
2021 genomförs avstämning 
av flexsaldon två gånger per 
år som åtgärd i 
internkontrollen. 

HR-avd Risk att medarbetare inte 
anmäler bisyssla och att 
arbetsgivaren därmed inte 
kan bedöma bisysslans 
inverkan på 

Varje chef ansvarar för att 
frågan tas upp vid varje 
medarbetarsamtal. 
Medarbetare har enligt 
Allmänna Bestämmelser 

Påminnelse i nyhetsbrev till 
chefer att bisysslor ska 
registreras i Heroma. 

6



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-19   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.16
  

  

 5 (8) 

medarbetarens arbete i 
Värnamo kommun. 

skyldighet att på eget initiativ 
anmäla bisyssla till 
arbetsgivare. Denna 
bestämmelse gäller inte 
lärarnas avtalsområde. 
Kartläggning under 2020 
visar att 171 medarbetare har 
anmält bisyssla i Heroma. 
(KLF 19, TF 30, SBF 11, SF 
11, KUF 4, BUF 46, OMS 
43, MBF 7).  

Säkerställ att definitionen av 
bisyssla är samma och känd 
av chefer och medarbetare. 

HR-avd Risk att inrapportering av 
pensionsgrundad lön inte 
sker i rätt tid samt risk att 
felaktig pensions-
grundande lön 
inrapporteras till 
pensionsbolaget. 

1. Översyn av rutinen för 
inrapportering av 
pensionsfilen har gjorts. From 
2020 hanteras ärendet i Nilex 
för att säkerställa och 
dokumentera att pensionsfilen 
skickats till 
pensionsadministratören.                                                                      
2. Stickprov för 5 
medarbetare har gjorts för att 
jämföra pensionsgrundande 
belopp i Heroma med det 
belopp som är levererat till 
pensionsadministratören. 
Avvikelser fanns för 2 
personer med differansen 44 
kr respektive 338 kr på 
helårsbasis.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Ett ärende är skickat till 
leverantören avseende 
avvikelserna. Beroende på 
CGI:s svar kan detta leda till 
att ytterligare åtgärder 
behöver vidtas. 

HR-avd Risk att medarbetarnas 
löner inte betalas ut i rätt 
tid. 

Dokumentationen görs via 
ärendehanteringssystemet 
Nilex, via en fastställd 
checklista med aktiviteter. 
Intern kontroll har gjorts för 
mars, maj och juli. HR-
avdelningen konstaterar att 
den nya rutinen följs i 
lönekörningen samt att det är 
enkelt att följa vem som gjort 
vad och när.  

Den nya rutinen med 
Nilexärende skapades efter 
kommunrevisionen 2019 och 
den interna kontrollen 2020 
visar att rutinen följs. 
Ingen åtgärd behövs! 

HR-avd Risk att inte 
dataskyddsförordningen, 
GDPR, efterlevs. 
 

HR-avdelningen är ansvarig 
för cirka 75 behandlingar i 
Evolution. Vissa behöver 
kompletteras med 
konsekvensanalyser, då de 
innehåller känsliga 
personuppgifter.                                                    

Fortsatt arbete i Evolution i 
syfte att identifiera eventuella 
behandlingar som saknas. 
Under våren 2021 komplettera 
personuppgiftsbehandlingar 
som innehåller känsliga 
personuppgifter, med 
konsekvensanalyser.  
Föreslås kvarstå i 
interkontroll för 2021! 

HR-avd Risk att personuppgifter 
kommer i orätta händer. 

Genomgång har gjorts av 
HR-avdelningens 

Kontakta 
upphandlingsavdelningen 
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leverantörsavtal. Några av 
avtalen saknar PUB-avtal. 

samt berörda leverantörer där 
PUB-avtal saknas. 

Utvecklingsavd Risk att diarieföring av 
handlingar inte utförs 
enligt rutin, vilket kan 
leda till att handlingar i 
framtiden inte går att 
hitta. Detta kan leda till 
skada för kommunens 
verksamheter och är 
negativt ur 
demokratisynpunkt.  
 

Det finns brister i kunskaper 
om vad som ska diarieföras 
och hur man gör vilket 
medför att handlingar som 
borde ha diarieförts inte har 
blivit gjorda. 

Utbildning kommer ske på 
APT under 2021. Vidare ses 
behovet av en 
avdelningsspecifik rutin över 
och tas fram om inte 
övergripande rutiner anses 
tillräckliga. 

Utvecklingsavd Risk att ärenden från 
kontaktcenter besvaras 
försent. 

Lätt tydbart underlag för 
utvärdering är svårt att få 
fram ur systemet Artvise. 
44% av inkomna ärenden har 
gått vidare till specialist- 
gruppen. Sammanlagt 40 
ärenden via e-post eller 
telefon, har hanterats av 
gruppen. Av dessa har 14 
besvarats inom 1 dag, 4 
besvarats mellan 2–4 dagar, 
16 ärenden besvarats inom 5 
till 10 dagar och 6 har 
besvarats mellan 11 och 29 
dagar. 

 

Upphand-
lingsavd 

Risk för brister i rutin för 
upphandlingsprocessen 
vilket kan leda till brister 
i överlämning av avtal 
mellan upphandlare.  
 

Under 2020 har 
Upphandlingsavdelningen 
arbetat med att ta fram rutiner 
för upphandlingsprocessen. 
Arbetet är i slutfasen och 
implementering av ny rutin 
kommer att ske innan 
årsskiftet 2020/2021. 

Kontrollmomentet följer 
med till intern kontrollplan 
2021. 

Upphand-
lingsavd 

Risk för brister i 
information till 
(ny)anställda.  
 

Intervjuerna med nyanställda 
beskriver att informationen i 
pärmen har varit till hjälp för 
att få korrekt information. 
Pärmen innehåller dock 
mindre fel och är i vissa delar 
inte helt tydlig. 
 
Alla beskriver att 
informationen på Nettan är 
bra.  
 
Informationsbrev från chef är 
bra men behöver komma med 
vid fastslagna intervaller. 

Uppdatera 
introduktionspärmen med 
inspel från nyanställda.  
 
Information som ska 
presenteras på Nettan ska 
tydliggöras på APT.  
 
Fastställ plan för 
informationsbrev.  
 

Kommunkansli Risk för brister i 
tillgänglighet till PDF-

I arbetet med att uppfylla 
reglerna om tillgänglighet har 

Webbansvarig och 
kommunikationsansvarig har 
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filer som publiceras 
digitalt.            

ett stort antal PDF-filer 
ersatts med text i HTML-
format, vilket innebär att 
informationen är tillgänglig. 
Protokoll och kallelser till 
politiska möten, liksom 
styrdokument, görs enligt 
mallar i Evolution, som gör 
dem tillgängliga. Undantag är 
dagordning och lista över 
medverkande ledamöter, som 
inte uppfyller kraven.  
Vi jobbar på det, men har inte 
hittat någon lösning. 
Översiktsplanen är publicerad 
som en tillgänglig PDF-fil. 
Övriga PDF-filer på 
webbplatsen är inte 
tillgängliga, och uppfyller 
alltså inte lagen. 
 

upprättat en plan för hur vi 
ska ersätta otillgängliga PDF-
filer med ett tillgängligt 
format. Troligen kommer vi 
även att ta beslut om att 
avpublicera ett antal PDF-
filer. Inga nya, otillgängliga 
PDF-filer publiceras på 
webbplatsen (undantag kan 
göras, webbansvarig beslutar i 
så fall om det). 
I tillgänglighetsredogörelsen 
för webbplatsen informerar vi 
om att det förekommer PDF-
filer som inte är tillgängliga 
på webbplatsen. 
 

Campus Risk att kontaktuppgifter 
till samarbetspartners 
(näringsliv, kommun, 
högskolor) inte är 
uppdaterade 

Databasen hålls uppdaterad. 
Internkontroll på kontakt-
uppgifter för samarbets-
partners har genomförts vid 
fyra tillfällen.  
 

Vid stickproven uppdateras 
inaktuella kontakteruppgifter 
samt att inaktuella kontakter 
raderas.  

Campus Risk för brister i rutiner 
för rekryteringsprocessen 
inför utbildningsstarten 
2020 

Den rutin som införts för att 
öka svarsfrekvensen på 
marknadsenkäten som de 
studerande fyller i har gett 
gott resultat. 
Marknadsenkäten har 
analyserats och kommer att 
ligga till grund för beslut om 
val av marknadskanaler och 
målgruppsanpassning inför 
kommande 
rekryteringsarbete. Arbete 
med revidering av strategisk 
marknadsplan har genomförts 
och färdigställts under året. I 
den operativa 
marknadsplanen har 
förtydliganden gjorts kring 
olika processer i 
marknadsföringsarbetet.  

Processerna ligger nu till 
grund för det fortsatta arbetet 
inför kommande års 
rekrytering av studerande till 
utbildningarna.  

Campus Risk för brister i rutiner 
för diarieföring 

Verksamheten har inga 
rutiner gällande diarieföring 
av inkommande post. 

Arbete pågår för att 
fungerande rutiner ska införas 
innan år 2020 är slut. 

 

Riskbedömning   
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Samtliga kontrollpunkters riskvärde, avseende sannolikhet och 
konsekvens har bedömts, och framgår i ärende KS 2020.16
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-02-02  

Justerare 

§ 48 Dnr: KS.2020.16 
 
Intern kontroll 2020 för kommunstyrelsen, 
redovisning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden redovisa 
resultatet över utförd intern kontroll avseende kontrollområden 
och kontrollmoment i den omfattning som fastställts i 
internkontrollplan.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 februari 2020, § 64 
kontrollområden som skulle utgöra intern kontrollplan för 2020. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 19 januari 
2021 kommunstyrelsen besluta 
att    godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av 

utförd intern kontroll 2020 
att    tillstyrka av kommunledningsförvaltningen föreslagna 

åtgärder samt 
att    överlämna ärendet till kommunens revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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2021-01-18 Dnr ALL.2020.3941

Samhällsbyggnadsförvaltningen remissvar på förslag 
till nya föreskrifter och VSO för Ljusseveka vattentäkt 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, 

att ta Samhällsbyggnadsförvaltningen remissvar som sitt eget och inte 

inkomma med några erinringar på förslaget.  

Bakgrund 
Värnamo kommun har inlett arbetet med att ta fram ett tekniskt underlag 

som ska ligga till grund för beslut om vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för sin huvudsakliga vattentäkt, Ljusseveka. 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 12 december 2020 fått förslag till nya 

vattenskyddsområden och föreskrifter på remiss av kommunstyrelsen. 

Eventuella synpunkter ska vara kommunstyrelsen till del senast den 1 

februari 2021. 

Ljusseveka är belägen i Värnamo stads nordöstra del. För Ljusseveka 

vattentäkt finns ett befintligt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 

beslutade före miljöbalkens införande. Nuvarande vattenskyddsområde 

berör stora delar av stadens norra och centrala delar.  För att stärka skyddet 

för vattentäkten ur ett långsiktigt perspektiv har kommunen nu för avsikt att 

se över och uppdatera befintligt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 

enligt nuvarande lagstiftning.  

Parallellt med detta arbeta håller kommunen på att ta fram en fördjupad 

översiktsplan för Värnamo stad som ska redogöra för kommunens 

utveckling de kommande två decennierna. En av de huvudsakliga 

planeringsprinciperna är att staden ska förtätas. I en mer tät och 

sammanhållen stad minskar avstånden, ger ett ökat underlag för hållbara 

trafikslag, optimerar befintlig infrastruktur och stadsnära naturmiljöer och 

jordbruksmark kan besparas exploatering. Förtätning och omvandling inom 

befintlig stadsutbredning är bland annat därav ett viktigt verktyg för att 

uppnå en hållbar och attraktiv utveckling. Enligt kommunens vision bor det 

40 000 invånare i kommunen 2035. Stor del av befolkningstillväxten 

förväntas tillkomma i Värnamo stad och detta enligt förslag till fördjupad 

översiktsplan genom att främst utveckla stadens befintliga infrastruktur.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och bygglovsavdelningen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Stadens utveckling måste samtidigt vägas mot en rad andra allmänna 

intressen och förtätning har även en bortre gräns där den inte längre bidrar 

till en attraktiv och hållbar utveckling.  

Utredning 
En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för 

ett samhälles fortlevnad och utveckling. Vattentäktens huvudman har 

skyldighet att säkra vattnets kvalitet. Detta innebär att skyddet av 

vattentäkten kan komma i konflikt med andra verksamheter och 

samhällsutveckling genom de restriktioner som vattenskyddsområdet 

föreskriver.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill framhålla att det är viktigt att 

föreskrifterna för vattenskyddsområdets, VSO utbredning och indelning i 

zoner ska stå i proportion till den nytta föreskrifterna ger för vattentäkten 

samt ställas i relation till områdets utveckling. Detta är av särskilt stor 

betydelse då en stor del av Värnamo stad berörs av förslaget till nytt VSO. 

Utifrån det tekniska underlaget, föreskrifterna och avgränsningarna av 

zonindelningen bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen inte att dessa 

kommer vara ett hinder för stadens utveckling. Den eventuella 

begräsningen ligger istället i kommunens/huvudmannens bedömning av 

vilken risk som är acceptabel. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en stor 

förståelse för att huvudmannen vill undvika all form av utbyggnad inom 

vattenskyddsområdet men ur ett samhällsbyggnadsperspektiv ska även de 

fördelar och nyttor som utveckling bidrar till vägas mot den eventuella 

risken.  

De nya föreskrifterna kommer däremot innebära en förändring och ökad 

arbetsbelastning för förvaltningen på grund av att vissa verksamheter 

kommer kräva anmälning och tillstånd och i vissa fall att villkor sätts upp. 

Tidigare har länsstyrelsen hanterat delar av detta arbete men som nu 

kommer tillfalla samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. För 

planavdelningen kommer de nya föreskrifterna att behöva hanteras i plan- 

och bygglovsprocessen vilket i sig kan komma betyda behov av 

utbildningsinsats och en utveckling av hur man jobbar med frågan idag.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att de konsekvenser som 

förslag till nytt VSO med föreskrifter kommer innebära för verksamheten 

är små och att dessa inte kommer inverka negativt på stadsutvecklingen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga erinringar mot planförslaget. 

/Emma Nordstrand 

Planeringsarkitekt  
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Yttrande över förslag till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Ljusseveka vattentäkt 
  
Mark- och exploateringsavdelningen avger härmed i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 2020-12-01 vårt yttrande över föreliggande förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Ljusseveka vattentäkt. 

 

Vi ser positivt att förslaget synes balanserar de befintliga risker som finns idag inom 

skyddsområdet och de framtida risker som kan föranledas av bland annat exploatering 

för stadens utbyggnad.  

 

Vattenskyddsområdet täcker in stora delar av den centrala staden. Enligt förslaget är det 

efter tillstånd möjligt att utföra markarbeten, såsom t.ex. schaktning för bostäder, 

ledningar och gator. Vi tar fasta på detta, att förslaget efter tillståndsprövning kan 

möjliggöra nya byggnationer inom vattenskyddsområdet. Att inte förbjuda exploatering 

inom området ligger i linje med översiktsplanen, att kommunen ska hushålla med sina 

mark- och vattenresurser, och ställningstaganden om bland annat förtätning. 

 

Förslaget öppnar upp för ett nordligt utvecklingsstråk i den fördjupade översiktsplanen 

över Värnamo. Vi ser därför att kommunen kan, efter väl avvägda detaljplanearbeten, 

möjliggöra för ny byggnation inom skyddsområdet, t.ex. genom en utökning av det 

bostadsområde som just nu planeras i södra Ljusseveka, norr om Prostsjön, och central 

förtätning vid bland annat Bangårdsgatan.  

 

Även om exploateringar inom vattenskyddsområdet på grund av försiktighetsåtgärder 

och tillståndsprövningar kan bli dyra, kan de likväl vara samhällsekonomiskt lönsamma. 

Vår förhoppning är att kommunen som VA-huvudman och tillsynsmyndighet kommer 

att medverka konstruktivt vid detaljplaneprocesser och tydligt ställa de krav som 

vattenskyddsområdet kräver för att erforderliga tillstånd ska kunna ges. Det är 

kommunen i egenskap av förvaltare av sitt markinnehav som inledningsvis bedömer om 

en exploatering kan bedömas vara attraktiv och ekonomisk försvarbar. Slutligen är det 

kommunen genom sitt planmonopol som, efter en väl avvägd planprocess, vid 

antagandet av en ny detaljplan avgör om en exploatering till slut ska möjliggöras. 

 

Enligt förslaget förbjuds nya anläggningar för lagring av och utvinning av värme- och 

eller kylenergi från berg inom skyddsområdet. Kommunen bör inför framtida 

planläggningar inom skyddsområdet utreda möjligheten att genom sitt energibolag bygga 

Kommunledningsförvaltningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 

 

Kommunstyrelsen 
 
kommun@varnamo.se 

17



  
2021-02-01 

  2 ( 2 ) 

  

 

    

 

ut fjärrvärmenätet alternativt hitta andra tekniska lösningar för att sörja för goda och 

hållbara energilösningar i nya etableringar. 

 

I övrigt ansluter vi oss till samhällsbyggnadsnämndens yttrande på förslaget. 
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Sammanfattning 

Värnamo stads vattenförsörjning baseras på uttag av grundvatten från en utbredd 

isälvsavlagring som återfinns under stora delar av Värnamo tätort. Vattentäkten benämns 

Ljusseveka och har sedan mitten av 1960-talet utgjort Värnamos huvudvattentäkt. 

Förutom Värnamo samhälle försörjer Ljusseveka idag bland annat även orterna Kärda, 

Forsheda och Bredaryd med dricksvatten. 

Grundvattenmagasinet består av en isälvsavlagring som löper i nord-sydlig riktning längs 

Lagan. Magasinet avgränsas i öster och väster av höga berglägen. Den djupt belägna 

isälvsavlagringen består huvudsakligen av genomsläppliga jordarter såsom sand och 

grus. Ovan denna avlagring återfinns inom större delen av området ställvis mäktiga 

issjösediment bestående av finare jordarter såsom sand, silt och lera. 

Vattenkvaliteten i vattentäkten är god och stabil över åren. Järn- och manganhalterna är 

relativt höga och vid höga vattennivåer i Lagan kräver vattnet en mer genomgripande 

vattenbehandling. Bekämpningsmedel och klorerade kolväten har detekterats i råvattnet 

över åren. Halterna av nitrat och klorid är låga och föranleder ingen åtgärd. 

Markanvändningen i närområdet till Ljusseveka utgörs av främst av bebyggd stadsmiljö, 

tätortsnära industriområden samt jord- och skogsbruk. Vägar och järnväg upptar en 

förhållandevis begränsad yta men omfattar bland annat två större järnvägslinjer och 

transporter med farligt gods. 

En övergripande riskbedömning har genomförts. De identifierade risker som förekommer 

inom avrinningsområdet idag eller kan komma att förekomma i framtiden och bedöms 

som störst är: 

• Risker kopplade till miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. 

• Risker kopplade till täktverksamhet och markarbeten. 

• Risker kopplade till kemikaliehantering i bebyggd miljö. 

Med hänsyn till att Ljusseveka är en allmän huvudvattentäkt är skyddsvärdet högt. För att 

stärka skyddet för vattentäkten och säkra råvattentillgången ur ett långsiktigt perspektiv 

har ett förslag på nytt skyddsområde med nya skyddsföreskrifter utarbetats utifrån de 

hydrogeologiska förhållandena samt resultatet av riskbedömningen. Förslaget innebär en 

revidering av idag gällande vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 
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1 Inledning 

Som underlag till ansökan om fastställande av vattenskyddsområde och skydds-

föreskrifter för Ljusseveka grundvattentäkt har Sweco, på uppdrag av Värnamo kommun, 

upprättat föreliggande tekniska underlag. 

Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter redovisas i detta tekniska 

underlag med bilagor. 

1.1 Styrande dokument  

Detta tekniska underlag har upprättats med följande styrande dokument som huvudsaklig 

grund: 

• Checklista, Havs- och vattenmyndigheten, 2018-10-18 (HaV, 2018). 

• Handbok om vattenskyddsområde 2010:5, utgåva 1, februari 2011 

(Naturvårdsverket, 2010). 

För upprättandet har relevanta delar hämtats ur följande styrdokument: 

• Vägledning om vattenskyddsområde – Havs- och vattenmyndigheten, 

remissutgåva 2019-10-04 (HaV, 2019a). 

• Principer för riskbedömning i arbetet med vattenskyddsområde – Havs- och 

vattenmyndigheten, remissutgåva 2019-10-04 (HaV, 2019b). 

1.2 Bakgrund och motiv för inrättande av vattenskyddsområde 

Enligt åtgärdsprogram 2016-2021, inom ramen för Förvaltningsplan Västerhavets 

vattendistrikt, ska kommunerna säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och 

framtida dricksvattenförsörjningen. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och 

kommuner och visar de åtgärder som ska genomföras för att miljökvalitetsnormerna 

(MKN) för distriktets vattenförekomster ska kunna följas. Bland annat behöver 

kommunerna särskilt: 

• anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som 

försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn. 

• göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens 

införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande 

föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås. 

Ljusseveka vattentäkt ingår i den ordinarie vattenförsörjningen i Värnamo kommun och 

stora delar av kommunens invånare får sitt vatten från vattentäkten. Förutom Värnamo 

samhälle försörjer Ljusseveka bland annat även orterna Kärda, Forsheda och Bredaryd 

med dricksvatten. Fler orter kan komma att anslutas, enligt Värnamo kommun (2017) 

skulle större delen av Värnamo kommun i framtiden kunna komma att få allt sitt vatten 

från Ljusseveka vattenverk. Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser 

27
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har Ljusseveka vattentäkt ett högt skyddsvärde eftersom vattentäkten är en allmän 

huvudvattentäkt (Naturvårdsverket, 2010). 

För Ljusseveka vattentäkt finns ett befintligt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 

från 1968 respektive 1986, det vill säga före miljöbalkens införande. För att stärka 

skyddet för vattentäkten ur ett långsiktigt perspektiv har kommunen nu för avsikt att se 

över och uppdatera befintligt vattenskyddsområde och befintliga skyddsföreskrifter.  

Uppdaterat vattenskydd enligt miljöbalken innebär att analysera en vattentäkts omfattning 

och utnyttjande. I detta arbete ingår att beräkna erforderligt vattenskyddsområde och 

zonindelning baserat på vattnets uppehållstid/rinntid och med hänsyn till förekommande 

risker. Som underlag vid fastställandet upprättas ett tekniskt underlag som omfattar 

förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. 

1.3 Syfte och användning av beskrivningar i denna ansökan 

Den tekniska och den hydrogeologiska beskrivning som återges i denna ansökan är ett 

underlag för beslut till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i 

Ljusseveka. Syftet är inte och kan inte vara att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt 

underlag för att bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt skyddsföreskrifterna när 

dessa föreskrifter har beslutats. Skälen är bl.a. att varje ansökan, verksamhet och plats 

utgör en unik kombination av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan 

förutses här. 

2 Områdesbeskrivning, Ljusseveka vattentäkt 

2.1 Topografi och avrinning 

Värnamo tätort sträcker sig främst i väst – östlig led och är belägen på de flacka delarna 

av kring Lagan (Figur 1). Delar av tätorten är belägen på de högre lägena i väst (180–

200 m.ö.h.) och öst (150–170 m.ö.h.). Staden delas i en ostlig och en västlig del på 

vardera sida av järnvägen. Nordväst om Värnamo ligger en höjdrygg vars högsta nivå 

ligger på ca +270 m.ö.h. Höjdryggen är relativt långsträckt i nord-sydlig riktning. En 

platåliknande höjdrygg finns även öster om Värnamo där E4:an går i nord-sydlig riktning. 

I Lagans dalgång förekommer flera grundvattenmagasin som skiljs åt av sjöar och höga 

berglägen (Figur 2). Grundvattenmagasinet där Värnamo stads vattentäkt tar sitt vatten 

ligger i ett område som sträcker sig från Klevshult i norr till deltamynningen i sjön 

Vidöstern, se utsnitt i Figur 3. I området för grundvattenmagasinet är topografin 

huvudsakligen relativt flacka i nord-västlig riktning med en svag sluttning från norr (+155 

m.ö.h.) till Lagans mynning i sjön Vidöstern i söder (+145 m.ö.h.). 

Både öster och väster om dalgången med grundvattenmagasinet finns bergsryggar med 

inslag av platåliknande formationer från vilka ytavrinning till Lagan sker (Figur 3).  
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Figur 1. Värnamo tätort med höjdkurvor á 10 m. Figuren avgränsas i norr av Karlsforsdammen 
(+153 m.ö.h.), i söder av sjön Vidöstern (+144 m.ö.h.).  
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Figur 2. Längs med Lagadalen finns flera grundvattenmagasin utpekade av SGU. Svart ram anger 
en ungefärlig sträckning på Lagandalen. 
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Figur 3. Grundvattenförekomst i jordlager i Värnamo (montage med öppna data från SGU). 
Område med lila färg anger grundvattenmagasin som överlagras av tätande jordlager. Ljusbrun 
färg anger angränsande delar av grundvattenmagasinet (SGU, 1989). Svarta pilar anger riktningen 
på bedömd grundvattenströmning vid störda förhållanden (dvs uttag av vatten i Ljusseveka). Blå 

linje anger ungefärlig utbredning av ytavrinningsområde. 
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2.2 Geologi 

Berggrunden i området består främst av gnejsiga graniter samt granodioriter, och 

kännetecknas av den större deformationszon, den s.k. protoginzonen, vilket är en zon 

som innehåller flera tydligt utbildade svaghetszoner som löper i nord-sydlig riktning. Flera 

av dessa svaghetszoner har lett till sprickdalsformationer som sedan fyllts av sediment 

från den senaste istiden. 

Området från sjön Vidöstern norrut till Karlsforsdammen ligger på en 1–2 km bred, 80–90 

m djup sänka i berggrunden. Den är till stora delar fylld av 20–40 m isälvssediment i form 

av grus och sand, avsatta vid landisens avsmältning i området. Ovan isälvsedimenten 

återfinns issjösediment bestående av sand, silt och lera (se utbredning i Figur 4a). Dessa 

issjösediment har en mäktighet om 5–20 m. Ovan issjösedimenten finns mer sentida 

sediment av sand och silt avsatta till följd av Lagans meandrande och tidvisa 

översvämningar i dalgången. Förenklade tolkningar av geologin i tvärsnitt presenteras i 

Figur 4b och Figur 4c. I markytan förekommer även torv som bildats där finare material 

såsom silt och lera underlagrar. Flera s.k. korvsjöar, spår av tidigare meanderbågar som 

snörts av, finns längs med Lagan. Dessa korvsjöar kännetecknas främst av 

svämsediment såsom sand och silt samt torv efter att sjöarna växer igen. Ett stort sådant 

område av svämsediment och korvsjöar finns strax söder om Karlsforsdammen där 

tydliga spår kan urskiljas i jordartskartan och höjddata. 

Utifrån tidigare genomförda borrningar (Viak, 1963, 1966a och 1966b samt Structor, 

2017) har isälvssedimenten en mindre mäktighet i de norra delarna (1-15 m) av området 

upp mot Karlsforsdammen där istället issjösedimenten får en större (10-40m) mäktighet, i 

de centrala delarna av området i höjd med Ljusseveka har isälvssedimenten en mäktighet 

om ca 20-30 m, här återfinns issjösedimenten i mäktigheter om 10-20 m. Söderut mot 

Apladalen och Vidöstern har isälvssedimenten en större mäktighet (30-40 m) med en 

fortsatt stor (25-40 m) mäktighet av ovanliggande issjösediment.  

I ett område väster om järnvägen finns ca 15 m mäktiga isälvssediment avlagrade i en 

nord-sydlig formation om 2 – 3 km, möjligen avsatt som en isälv mellan höjdryggen och 

en kvarliggande inlandsis. Denna isälvsavlagring står troligen i hydraulisk kontakt med de 

djupt liggande isälvssedimenten (se Figur 4b) och området har av Structor (2017) 

noterats som ett område där grovt isälvsmaterial är exponerat i markytan och därmed 

medger förutsättningar för hög grundvattenbildning. Structor (2017) har pekat ut 

ytterligare två områden i norr och söder där ytliga jordar av sand kan innebära goda 

förutsättningar för stor grundvattenbildning i de ytliga marklagren, fortsatt benämnda 

”områden med öppen akvifer”, vid dessa två områden är dock inte överensstämmelsen 

mellan Structors bedömning och SGUs jordartskarta likat tydlig. Med begreppet akvifer 

menas en geologisk bildning ur vilken vatten kan utvinnas i användbar mängd. 

Efter den senaste nedisningen bedöms det vara rimligt att anta att erosion varit den 

dominerande geomorfologiska processen i de norra delarna av området upp mot 

Karlsforsdammen och att deposition varit den dominerande processen ned mot 

Vidöstern. 
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Det finns indikationer att Lagan i de norra delarna av området från Margaretelund upp 

mot Karlsforsdammen står i kontakt med de undre isälvsavlagringarna. Detta skulle 

kunna bero på att Lagan eroderat bort delar av det finkorniga issjömaterialet och därmed 

står i kontakt med isälvsmaterialet. Detta skulle även kunna gälla korvsjöar och övergivna 

åfåror som vid högvatten skulle kunna agera som mer genomsläppliga avsnitt i de ytliga 

avlagringarna. 
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Figur 4a. Jordartsgeologisk karta över Värnamo tätort och området norr om staden tillsammans 

med områden som av Structor tolkats som öppen akvifer. ©SGU 2020.  
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Figur 4b. Profil A, se sträckning i figur 4a. Profilen visar en förenklad principskiss över geologin i 
västlig-östlig riktning. 

 

 

Figur 4c. Profil B, se sträckning i figur 4a. Profilen visar en förenklad principskiss över geologin i 
nordlig-sydlig riktning. 
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2.3 Hydrologi 

Lagan är en starkt meandrande å som har sitt ursprung uppströms kring Jönköping och 

Nässjö och mynnar nedströms i Laholmsbukten. Lagan är ett reglerat vattendrag där 

Karlsforsdammen ca 5 km norr om Värnamo används för elproduktion, dammen är 

därmed i stort styrande för flödet och nivåerna i Lagan. Området norr om Värnamo upp 

mot Karlsforsdammen där Lagan meandrar kännetecknas främst av erosionsprocesser 

medan området söder om Värnamo främst kännetecknas av depositionsprocesser och 

uppbyggnad av ett delta. Sjön Vidöstern strax söder om Värnamo har genomgått 

åtminstone två sjösänkningar, 1847 och 1863 och sjöns nivå är idag +144 m.ö.h. 

Mätningar av vattenståndet i Lagan utförs dagligen nära vattentäktsområdet sedan flera 

år tillbaka. Medelnivån mellan juni 2011 och juni 2020 ligger på +145 m.ö.h. med en 

högsta nivå på +146,5 m.ö.h. Vattennivån i Lagan samvarierar med grundvattennivåer i 

anslutning till vattentäkten, se Figur 5 där Lagans nivå jämförs med grundvattennivå i 

fyra grundvattenrör nära vattentäkten (N04, N05, N06 och N10), där N04 är lokaliserad 

inom vattentäktsområdet. Samvariationen styrker antagandet om en hydraulisk kontakt 

mellan Lagan och grundvattenmagasinet. Marknivån vid vattentäkten ligger på en 

uppschaktad bank ca 149 m.ö.h. d.v.s. ca 4 meter över Lagans medelnivå. 

Under de senaste åren har Lagan svämmat över vid flera tillfällen varvid stora markytor 

utmed ån har ställts under vatten, se exempel över översvämningens omfattning 2004 i 

Figur 6. Vid höga nivåer i Lagan påvisas en förändring i vattenkemin i vattentäkten (se 

avsnitt 3.6. 

 

 

Figur 5. Vattennivå i Lagan jämfört med grundvattennivåer i fyra grundvattenrör nära Ljusseveka 
vattentäkt under perioden juni 2011-juni 2020. Data erhållet från Värnamo kommun. 
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Figur 6. Utbredning över översvämmade områden i samband med Lagans översvämning 2004. 
Från Värnamo kommun (2006). 

 

2.4 Hydrogeologi 

Två grundvattenmagasin bedöms finnas i området, en mäktig djupare akvifer bestående 

främst av sand och grus (undre akviferen) samt en ytlig akvifer med en mindre mäktighet 

bestående av sand med inslag av finmaterial (övre akvifer). Dessa undre och övre 

akviferer skiljs åt av ställvis mäktiga issjösediment som agerar tätande (se figur 4b-4c), 

dock har troligen vissa delar av issjösedimenten varit utsatta för omfattande erosion och 

genomsläppligare delar bör finnas. 
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Undre akvifer 

Den undre akviferen består av främst sand och grus och har utifrån borrningar (bland 

annat VIAK, 1963) bedömts vara uppemot 50 m mäktig i området kring Apladalen, 

akviferen tycks ha en mer begränsad mäktighet norrut där det i området kring Ljusseveka 

påträffats mäktigheter om ca 25 m. 1,5 km norr om Ljusseveka tycks isälvsmaterialet av 

sand och grus tunnas ut desto mer och påträffas endast i mäktigheter om 3 m. 

Borrningarna som genomförts i Apladalen, Ljusseveka samt norrut i höjd med 

Margaretelund ger en begränsad bild och förståelse över bredden av avlagringen men 

avlagringen bedöms vara ca 200-400 m bred i området kring Apladalen och Ljusseveka. 

Tillrinningsområdet för den undre akviferen är troligen främst i de norra delarna av 

Värnamo norr om Margretelund samt med tillskott av vatten som infiltrerar längs 

avlagringarna i dalsidorna i väst. Infiltration av vatten längs de östra dalsidorna och 

genom issjösedimenten är okänd men även ett visst tillskott sker troligen här.  

Grundvattenytan i den undre akviferen har uppmätts i nivåer om 145 m.ö.h, kring 

Ljusseveka och Apladalen d.v.s. ca 1 m över Lagans normalvattenstånd, se även avsnitt 

2.3. 

Strax innan provpumpning av den första brunnen i Ljusseveka lodades samtliga 

observationsrör och brunnar, grundvattnets strömningsriktning var då riktad mot syd-

sydväst med en gradient om ca 0,5 ‰ (VIAK, 1963). I VIAK (1966a) bedömdes det även 

vara en grundvattengradient riktad från dalsidorna mot dalmitten där grundvattennivån 

planande ut. Under driften av brunnarna i Ljusseveka konstaterades det att 

grundvattengradienten från norr och dalsidorna ökade, söder om täkten vände flödet 

ungefär i höjd med dåvarande Värnamo bryggeri ca 2 km söderut och strömmade mot 

Ljusseveka.  

Enligt VIAK (1963) uttogs vid provpumpningen 1962 av den första brunnen i Ljusseveka 

ca 220 l/s. Vid provpumpningen kunde en påverkan urskiljas i Åkällans grundvattennivå, 

strax sydväst om Prostskogen samt i Luddö källa i höjd med Pumparegatan. Vid 

provpumpningen upphörde sedan utflödet i Åkällan helt. Källorna Luddö källa samt 

Åkällan får sannolikt sitt vatten från den grusås som ligger i Lagadalen väster om 

järnvägen. 

Efter anläggandet av den tredje brunnen i Ljusseveka utfördes en provpumpning där den 

nya brunnen pumpades med ca 50 l/s samtidigt som de två andra brunnarna var i drift 

(uttag ca 30 l/s). Härvid påvisades en avsänkning av grundvattenytan i alla fjorton 

observationsrör. En tydlig avsänkning om 0,05-0,1 m observerades i ett observationsrör i 

höjd med Margretelund ca 1150 m från uttagsplatsen (VIAK, 1986). 

Utifrån provpumpningen 1986 bestämdes transmissiviteten i grundvattenmagasinet till 

0,11 m2/s. Magasinkoefficenten (S) bestämdes till 5*10-4 vilket indikerade ett slutet 

magasin.  
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Issjösedimenten 

Issjösedimenten kan ställvis påträffas med betydande mäktigheter såsom i Apladalen där 

40 m finkorniga sediment påträffades. I området kring Ljusseveka är samma avlagring 

endast 12 m mäktig. 1,5 km norrut från Ljussevekaområdet påträffas sedimenten igen i 

större mäktigheter om ca 25 m (VIAK, 1966b). Kunskapen om den horisontella 

utbredningen av sedimenten är begränsad, men sedimenten bedöms ha fyllt upp stora 

delar av Lagadalen vid tidpunkten för issjön. Sannolikt är issjösedimenten av mindre 

mäktigheter mot dalsidorna i öst och väst där sedimenten omarbetats av våg- och 

vindprocesser och tros drapera andra isälvsformationer. 

Utifrån tidigare undersökningar och borrningar bedöms det att issjösedimenten ställvis 

eroderats ned av Lagan eller har inslag av genomsläppligare material och således 

möjliggör en viss hydraulisk kontakt med den övre och undre akviferen. Dock är 

issjösedimenten tack vare dess tätande egenskaper ett visst skydd för underliggande 

akvifer.  

Bedömningar avseende issjösedimentens hydrauliska egenskaper har genomförts i 

området kring Ljusseveka där den hydrauliska konduktiviteten modellerats till 4*10-6 – 

1*10-7 m/s (Structor, 2017).  

Övre akviferen 

Den övre akviferen har en stor horisontell utbredning men en begränsad mäktighet. 

Akviferen kännetecknas främst av mer sentida sediment avsatta från Lagans periodiska 

översvämningar och dess kvarlämnade meanderstråk. Sedimenten som avsatts är främst 

sand, silt och lera, samt organiska jordarter såsom torv som avlagrats i kvarlämnade 

korvsjöar. I de övre jordlagren har historiskt även två källor funnits, Luddö källa samt 

Åkällan. Källorna fanns vid gummifabriken samt vid Pumparegatan i Värnamo (Figur 3). 

Källorna var troligen betingade av den västra isälvsavlagringen. Påverkan på källorna har 

påvisats när provpumpningar genomfört i Apladalen och Ljusseveka. 

Inför anläggandet av en gångtunnel under Lagastigen där vägen passerar över Lagan 

utfördes hydrogeologiska bedömningar av de övre akviferen. Utifrån undersökningarna 

konstaterades att grundvattenmagasinet tillfördes vatten från Lagan (VIAK, 1975). 

Sammanfattande kring hydrogeologin: 

Två akviferer finns under Värnamo, dessa skiljs åt av issjösediment med en ökande 

mäktighet söderut från Ljusseveka ned mot Vidöstern. Ställvis har issjösedimenten 

eroderats bort av Lagan eller avsatts med en begränsad mäktighet eller med inslag av 

sand. Detta gör att det sannolikt finns en hydraulisk kontakt mellan den övre och den 

undre akviferen i området norr om Ljusseveka. Tre områden finns redovisade där grövre 

material i markytan kan medge god hydraulisk kontakt med det vattenförande 

grundvattenmagasinet från vilket vattentäkten vid Ljusseveka tar vatten.  
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2.5 Nederbörd och grundvattenbildning 

Nederbörden i området har under perioden 1981–2010 varierat mellan 600-1000 mm/år, 

årsmedelvärdet är ca 850 mm/år. Av detta kan ca 375-450 mm/år antas bilda 

grundvatten, ett teoretiskt 10-årsminimum för den grundvattenbildande nederbörden är ca 

300 mm/år (Rodhe et al., 2006). Detta är i paritet med den avrinning som anges av SMHI 

(2020) på 400-500 mm/år. Den högsta avrinningen anges för stadsmiljön där en större 

andel av nederbörden antas avrinna.  

Grundvattenbildningen till akviferen där Värnamo kommun tar sitt vatten är främst 

beroende av de öppna och genomsläppliga delarna av akviferen. Enligt Structor (2017) 

ökar dock grundvattenbildningen tydligt vid höjda ytnivåer i Lagan (över ca +145,5 

m.ö.h.), och i samband med de höga nivåerna i Lagan märks även ett tydligt påslag av 

organiskt järn i råvatten i vattenverket ungefär en månad efter höga vattenståndsnivåer. 

Detta skulle kunna bero på en ökad tryckskillnad i akvifererna och/eller en ökad 

infiltrationsyta i.o.m. att Lagan svämmar över. 

Det går således inte att utesluta att en inducerad infiltration från Lagan ger ett tillskott av 

grundvatten till vattentäkten. Structor (2017) anger att inströmning från Lagan uppstår 

som en följd av att grundvattnets trycknivå i akviferen sänks av vid vattenuttag i 

Ljusseveka vattenverk. Nära Ljusseveka förväntas ett påtagligt flöde från Lagan till 

akviferen, medan det omvända förväntas längre bort. 

Bedömningar avseende grundvattenbildning som finns presenterade i Rodhe et al., 2006 

utgår från att inga hårdgjorda ytor finns. För att kompensera för den minskning av 

grundvattenbildningen som detta ger har infiltrationskoefficienter baserat på 

projekteringsanvisningar för dagvattensystem som anges i Svenskt Vatten (2004), se 

vidare under avsnitt 6.1.1. 

2.6 Klimat 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en analys över hur klimatförändringar kan 

komma att påverka Värnamo kommun (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2020). Analysen 

bygger på SMHI:s länsanalys (SMHI, 2015) som beskriver dagens och framtidens klimat 

baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar. Resultatet av 

dessa analyser beskrivs även i kommunens översiktsplan (Värnamo kommun, 2019). 

Sammanfattningsvis beskrivs framtida klimatförändringar medföra följande scenarier för 

år 2100: 

• Mildare klimat, med varmare under sommar och vinter. Perioder med högre 

temperaturer vilket bland annat kan ge längre växtsäsong men även lägre 

grundvattennivåer. 

• Ökad mängd nederbörd under framförallt vinterhalvåret. Oförändrad mängd 

nederbörd under övrig tid. 

• Ökad frekvens av skyfall, vilket leder till större belastning på ledningsnät och 

större risk för översvämningar. 
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Grundvattenmagasinet där Ljussveka pumpar råvatten är främst beroende av den 

nederbörd som faller under vinterhalvåret. De scenarier som förutspås innebär att 

perioden för merparten av grundvattenbildningen kommer att bli kortare i och med den 

högre temperaturen och att växterna är aktiva under en längre tid. Detta kan innebära att 

grundvattenmagasinet blir mer känsligt för nederbördsvariationer under vinterhalvåret.  

En minskad tillgång på grundvatten kan innebära att kvaliteten förändras, både genom en 

koncentration av ämnen och genom att vattentäkter drar på sig omgivande grundvatten 

eller ytvatten som vanligtvis inte tillförs grundvattenmagasinet. Till exempel kan en ökad 

tillströmning av berggrundvatten eller inducerat ytvatten komma att påverka 

grundvattenkvaliteten. Störst påverkan på tillgången till grundvatten har variationen på 

nederbörden – när på året den faller, hur mycket och på vilket sätt. 

En temperaturförhöjning kommer förutom förändringar i nederbörd även att innebära 

förhöjd vattentemperatur vilket kan påverka de markkemiska processerna och därmed ha 

betydelse för vattenkvaliteten.  

2.7 Allmän grundvattenkvalitet enligt Vatteninformationssystem Sverige 

Ljusseveka vattentäkt är belägen i den grundvattenförekomst i jord (grus och sand) som 

enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har benämningen ”Värnamo-Ekeryd” (id-

nummer: WA88135799 / SE636264-139799). 

Från VISS (2020) går att läsa att 

• Den kemiska statusen bedöms som god. Det finns dock en risk för att god status 

på sikt inte uppnås eftersom startpunkten för att vända trend överskridits för 

bekämpningsmedel (BAM) och trikloreten+tetrakloreten. Dessutom har krom, 

bensen, nickel, tetrakloreten och trikloreten uppmäts i halter över riktvärdena 

inom förorenade områden inom grundvattenförekomsten. De förorenade 

områdena täcker inte hela förekomsten utan vissa delar. Antalet förorenade 

områden inom förekomsten och att E4:an går genom förekomsten har också 

bidragit till riskbedömningen. 

• Den kvantitativa statusen bedöms som god. Det finns en övervakningsstation för 

grundvattennivåer inom förekomsten. Vid övervakningsstationen har 

grundvattennivån registrerats två gånger per dygn sedan september 2014. Ingen 

betydande påverkan på grundvattennivån på grund av mänsklig aktivitet har ännu 

noterats. 

Enligt arbetsmaterial från 2020 anges vidare i VISS följande risker: 

• Diffusa källor i form av urban markanvändning samt transport och 

infrastruktur 

• Punktkällor - Förorenade områden (bland annat risk för förorening med 

PFAS) 

Med hänsyn till den geologiska beskrivningen i detta underlag ska det poängteras att det i 

VISS görs en samlad bedömning av en grundvattenförekomst med avgränsning i plan. 
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Det görs ingen skillnad på t. ex. ett övre och ett undre grundvattenmagasin, vilket kan 

vara av vikt vid bedömning av t. ex. föroreningsspridning. Vad gäller Ljusseveka så 

bedöms det finnas en hydraulisk kontakt mellan grundvattenmagasinen, varför 

bedömningarna i VISS ändå kan bedömas vara relevanta. 

3 Teknisk beskrivning 

3.1 Ägandeförhållanden 

Vattentäkt och vattenverk ligger inom en fastighet som ägs av Värnamo kommun. 

3.2 Försörjningsområde 

Vid Ljusseveka vattenverk behandlas råvatten till dricksvatten som förser drygt 23 000 

abonnenter i Värnamo och kransorterna med dricksvatten. Under de senaste åren har 

samhällena Forsheda, Bredaryd och Kärda anslutits till dricksvattenförsörjningen från 

Ljusseveka och fler orter kan komma att anslutas. 

3.3 Tillstånd och rådande vattenuttag 

För Ljusseveka vattentäkt finns en dom som reglerar vattenuttaget, A 81/196, AD 

36/1965. Domen lämnade Värnamo kommun tillstånd att inom aktuell fastighet utta 8 600 

m3/dygn (100 l/s) i genomsnitt per år, dock högst 13 000 m3/dygn (150 l/s) på ett och 

samma dygn. 

Aktuellt råvattenuttag uppgår till ca 60 l/s, se Tabell 1. Maximal förbrukning är något 

högre och ligger kring 90 l/s. Generellt är vattenuttaget högre under sommarmånaderna 

maj - augusti. Produktionen uppgår till ca 1 800 000 m3/år. 

Tabell 1. Vattenverkets ursprungliga dimensionering samt aktuell (2020) drift. 

Parameter Dimensionering Aktuell drift 

Medeldygnsproduktion 7 700 m³/dygn    Ca 5 000 m3/dygn 

Maxdygnsproduktion 10 200 m³/dygn    Ca 8 100 m3/dygn 

Processkapacitet 500 m³/h  

Folkmängd 27 000 23 000 

 

3.4 Befintligt vattenskydd 

För Ljusseveka vattentäkt finns ett befintligt vattenskyddsområde, utsträckning framgår av 

Figur 7. 

Vattenskyddsområdet har fastställts i två omgångar: 

• Inre skyddsområde fastställdes 1968. 

• Yttre skyddsområde fastställdes 1986. 
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Figur 7. Befintligt vattenskyddsområde för Ljusseveka vattentäkt Värnamo. Markanvändningen i området kring 

Ljusseveka vattentäkt; grönt representerar skogsmark, gult representerar åkermark. © Lantmäteriet. 
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3.5 Anläggningens utformning 

Anläggningen består av fyra uttagsbrunnar, ett vattenverk, en låg- och en 

mellanreservoar, oxidationsbassänger och fyra grusfilterbrunnar. En sammanställning 

över brunnarna finns i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning över tillgänglig brunnsinformation. 

Brunn Installationsår Totaldjup 

(m) 

Längd på sil-/filterrör (m) Filterdiameter 

(mm) 

1 1961 43 15 4 

2 Utformning ej känd 

3 1986 37 4 resp. 6 2 resp. 1,5 

4 Utformning ej känd 

 

3.6 Vattenkvalitet 

Tabell 3 visar värden för ett antal analyserade parametrar från råvattnet från Ljusseveka 

vattentäkt. Dataunderlaget sträcker som längst tillbaka till 1987. Vattenkvaliteten är stabil 

över åren. Råvattnet uppvisar relativt höga järn- och manganhalter. Vid höga vattennivåer 

i Lagan detekteras organiskt bundet järn i råvattnet, vilket kräver en mer genomgripande 

vattenbehandling. Nitrat- och kloridhalter som detekteras genom åren är mycket låga eller 

låga (SGU, 2013). 

Odlingsbara mikroorganismer och koliforma bakterier har detekterats vid några få tillfällen 

i råvattnet från uttagsbrunnarna. 

Bekämpningsmedel i form av 2,6-Diklorbenzamid (BAM) och klorerade kolväten (t. ex. 

trikloretylen och tetrakloretylen) har detekterats i råvattnet. 

2016 provtogs råvatten för analys av Perfluorerade ämnen. Summa 11 PFAA visade halt 

under rapporteringsgränsen (8 ng/l). 

 

Tabell 3. Värden för några parametrar i råvattnet från Ljusseveka vattentäkt (Brunn 1-3), 1987-2020. Medel- 
och medianvärde utgår från de mättillfällen då parametern detekterats i halt över rapporteringsgräns. 

Parameter Medelvärde Medianvärde Minvärde Maxvärde 

pH vid 20 C 7,4 7,5 6,6 8,2 
Alkalinitet, HCO3 128 130 64 150 
Järn, Fe (mg/l) 3,5 3,5 0,2 7,7 
Mangan, Mn (mg/l) 1,0 1,0 0,08 2,1 
Klorid, Cl (mg/l) 17 17 11 27 
Konduktivitet (mS/m) 33 33 24 40 
Radon (Bq/l) 25 13 9 145 
2,6-Diklorbenzamid (µg/l) 0,08 0,1 <0,01 0,12 
Koliforma bakterier (cfu/100 ml) 5,7 2 <1 22 
Odlingsbara mikroorganisner (cfu/ml) 35 10 <1 320 
Trikloretylen (µg/l) 1,7 1,2 <0,1 5,8 
Tetrakloretylen (µg/l) 0,7 0,1 <0,1 3,8 
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3.7 Vattenbehandling 

Råvattnet behandlas genom: 

• oxidation med efterföljande sandfilter för avskiljning av löst järn och mangan. 

• kolfilter för avskiljning av eventuellt innehåll av bekämpningsmedel och organiska 

ämnen. 

• Desinficering med UV och pH-justering med lut 

4 Planbestämmelser 

Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att använda samma 

ytor för flera ändamål, t. ex. för bebyggelse, jordbruk, väg och järnväg, industrier och 

vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett 

samhälles fortlevnad och utveckling. Vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra 

vattnets kvalitet. Detta innebär att skyddet av vattentäkten kan komma i konflikt med 

andra verksamheter genom de restriktioner som läggs på verksamheterna. 

4.1 Gällande planer 

I översiktsplanen, antagen av Kommunfullmäktige, (Värnamo kommun, 2019) framhålls 

vikten av att säkra kommunens vattenförsörjning och att den är avgörande för 

kommunens framtid. I planen står bland annat att kommunen i planering och lovgivning 

ska verka för att säkerställa pågående vattentäkter och prioriterade vattenförekomster 

från åtgärder och verksamheter som kan skada förekomstens värde för dagens och 

framtidens dricksvattenförsörjning. 

Den kommunala vattenförsörjningsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 (Värnamo 

kommun, 2017). I denna anges bland annat att Värnamo kommun, för att säkra sin 

framtida vattenförsörjning, kan: 

• säkerställa att alla vattenskyddsområden är aktuella och i enlighet med gällande 

lag  

• vidta åtgärder för att förbättra skyddet för kommunens huvudvattentäkt 

Ljusseveka  

• vidta försiktighet vid exploatering på eller nära intill prioriterade 

vattenförekomster. 

Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för delen Värnamo stad blev antagen av 

Kommunfullmäktige den 30 mars 2006. I planen anges de riktlinjer för hur staden ska 

utvecklas i framtiden. 

Fastställda detaljplaner anger olika former av bebyggelse och markanvändning. 

Huvuddelen av Värnamo stad är detaljplanelagt (Figur 8). 
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Figur 8. Översiktskarta med detaljplanerat område och s.k. buffertzon. Kartan ingår som bilaga till 

gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (Värnamo kommun, 2018). 
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4.2 Planer under arbete 

Värnamo kommun arbetar med att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen för 

Värnamo stad. Fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad kommer att precisera 

de ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen, och konkretisera dem i en mark- och 

vattenanvändningskarta. Den kommer att peka ut områden för bebyggelse av exempelvis 

nya bostäder, verksamheter, service och grönstruktur. Vidare pekar den även ut nya 

kopplingar, och tydliggör på vilka håll staden bör växa. 

Kommunens mål är att den fördjupade översiktsplanen över Värnamo stad ska antas 

under våren 2021. 

4.3 Skyddade områden och riksintressen 

Inom Ljusseveka vattentäkts tillrinningsområde finns två områden som betraktas som 

riksintresse, dels för friluftsliv och dels för naturvård (Figur 9). 

4.3.1 Riksintresse för friluftsliv  

Vidöstern ingår i Lagans vattensystem och är belägen strax söder om Värnamo. Sjön är 

belägen i Lagans huvudfåra och största djupet är noterat till 44 m. Utefter de mestadels 

sandiga och leriga stränderna förekommer rikligt med vassar. Omgivningarna är 

varierande med både odlings- och skogslandskap. Sjön har en mycket hög biologisk 

funktion och uppvisar biologisk mångfald. Den biologiska mångformigheten anses som 

tämligen hög, främst beroende på den mycket artrika fisk- och häckfågelfaunan samt den 

mångformiga strand- och vattenvegetationen. 

I värdebeskrivningen för riksintresset ges några exempel på åtgärder och verksamheter 

som påtagligt kan skada områdets värden. Några av dessa är  

• Verksamheter som enskilt eller kumulativt kraftigt försämrar vattenkvaliteten så 

att fiske och badmöjligheter påverkas negativt. 

• Exploatering som begränsar allmänhetens tillträde till stränder. 

4.3.2 Riksintresse för naturvård 

Området Lagan nedströms Hörledammen är fastställt som riksintresse för naturvård 

(NRO06056). Området kännetecknas av Lagans starkt meandrande lopp från 

Karlsforsdammen ca 3 km norr om Värnamo till sjön Vidöstern strax söder om Värnamo. 

Lagan rinner här på flacka, mäktiga sandavlagringar. Dessa består till övervägande delen 

av sandig silt. Söder om Värnamo övergår erosionslandskapet i ackumulationslandskap 

där ån flyter fram genom sina egna avlagringar på en nivå som ligger högre än 

omgivningen. 

Deltat Osudden vid Lagans utflöde i Vidöstern är en känd fågellokal. Här finns flera av de 

vanligaste and- och vadarfåglarna men också många mindre kända.  
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I registerbladet för riksintresset står att de geologiska värdena kan skadas av 

täktverksamhet, schaktningar, utfyllnader och dränering. Även dikningar och avverkning 

kan skada värdena inom vissa områden genom att de kan ge ökad och ändrad erosion. 

 

Figur 9. Översiktskarta över skyddade områden och riksintressen. 
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5 Utformning av vattenskyddsområden 

5.1 Generella motiv och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

försöka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av 

grundvattentäkter regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 

Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdenas principiella 

storlek. 

1. Grundprincipen är att vattenskyddsområdet bör utgöras av hela tillrinningsområdet till 

en vattentäkt. Varje skyddsområde som inte omfattar hela tillrinningsområdet är alltid 

associerat med en viss risk att en förorening precis utanför gränsen, som således inte 

omfattas av restriktionerna, inte hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når 

vattentäkten. Av olika skäl begränsas ibland områdets utbredning. Det kan bero på 

goda skyddsförhållanden, tillräcklig uppehållstid eller att det annars inte är skäligt att 

införa restriktioner inom så stora områden. Skyddsområdets yttre gräns kan då flyttas 

inåt mot vattentäkten, bort från vattendelaren. Riskerna utanför vattenskyddsområdet 

måste dock vara acceptabla och syftet med vattenskyddet måste uppnås. 

2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas. 

Vattenskyddsområdet ska ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet. Syftet är 

att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan erhållas inom 

ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet efter normalt 

reningsförfarande kan användas för sitt ändamål (dricksvattenframställning).  

3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än att 

eliminera den med ytterligare beredning.  

4. Grundvatten ska kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv till 

miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145). Ett vattenskyddsområde ska 

därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås med hjälp av information, 

restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken avgörs av de riskkällor och 

belastningar som konstaterats samt naturlig barriärförmåga och skyddsåtgärder.  

5. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning ska göras mellan 

det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska 

hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Förslaget till 

vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör göras, 

och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan uppnås. Med 

nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje med lagstiftarens 

intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet bakom vattenskyddet 

49



   

 
 

 

24(49) 
 
RAPPORT 

2020-10-13 

 

VATTENSKYDD, LJUSSEVEKA 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SW \\sejkgfs003\projekt\21353\13010916_vattenskydd,_ljusseveka\000\19 original\tekniskt underlag, andra koncept\tekniskt underlag_2020-10-13.docx 
 

 

inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra avvägningen mellan den 

risk man utsätter konsumenterna för samt de restriktioner som nödvändigtvis 

uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion. 

5.2 Indelning i skyddszoner 

Utformningen av vattenskyddsområdet bör grundas på kunskap om naturgivna 

förutsättningar, markanvändning och dess påverkan på råvattenkvaliteten samt 

potentiella risker som finns i tillrinningsområdet (HaV, 2019a). En uppdelning av 

skyddsområdet i olika zoner gör att högre respektive lägre krav kan ställas på 

verksamheter i olika områden beroende främst på närheten till vattentäkten. 

HaV (2019a) anger att den slutgiltiga avgränsningen av vattenskyddsområdet bör ske i 

möjligaste mån utefter identifierbara gränser i terrängen då det ska vara enkelt att 

orientera sig inom vattenskyddsområdet. Indelning i zoner bör genomföras på ett sätt där 

ett rationellt nyttjande av marken inte försvåras. Det är dock inte möjligt att för varje 

fastighet eller varje del av ett stort vattenskyddsområde anpassa områdets gränser till 

förekommande verksamheter (regeringsbeslut 14 2002/2170/F/M). 

HaV (2019a) skriver att det alltså ska övervägas om vattenskyddsområdet kan uppnå sitt 

syfte med en zon. Om flera olika zoner används bör de benämnas primär, sekundär och 

tertiär zon. Inrättande av vattentäktszon kring uttagspunkten bör undvikas av 

sekretesskäl. 

5.2.1 Primär skyddszon 

Enligt Naturvårdsverket (2010) är syftet med en primär skyddszon att minimera riskerna 

för akut förorening. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 

föroreningen når vattentäktszonen.  

5.2.2 Sekundär skyddszon  

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten (Naturvårdsverket, 2010). Den sekundära skyddszonen ska skydda 

grundvattentäkten mot sådan markanvändning och verksamhet som kan innebära risk för 

förorening av grundvattnet. 

5.2.3 Tertiär skyddszon 

Syftet med den tertiära skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som 

negativt kan påverka vattentäkter i ett långsiktigt tidsperspektiv omfattas av 

vattenskyddsområdet (Naturvårdsverket, 2010). En tertiär skyddszon kan inrättas med 

syfte att omfatta resterande delar av tillrinningsområdet för vattentäkten som inte 

omfattas av övriga skyddszoner.  
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6 Avgränsning av skyddszoner 

Proceduren för framtagande av grundvattentäktens skyddsområden går ut på att utifrån 

olika beräkningssätt definiera dess tillrinningsområde. Med stöd av beräkningsresultaten 

och de hydrogeologiska förhållandena kan gränserna för primär och sekundär skyddszon 

tas fram efter praktisk anpassning till administrativa gränser, t. ex. vägar och 

fastighetsgränser eller andra tydliga gränser i landskapet. 

Primär skyddszon definieras av en uppehållstid i grundvatten om minst 100 dygn från 

dess yttre gräns till vattentäkten. Sekundär skyddszon definieras av en uppehållstid i 

grundvatten om minst 365 dygn från dess yttre gräns till vattentäkten. 

6.1 Uppskattning av vattentäktens influensområde 

Storleken på vattentäktens influensområde och dess tillrinningsområde beror av 

grundvattenbildning, vattenuttag, grundvattenytans naturliga lutning och 

grundvattenmagasinets hydrauliska egenskaper. 

Grundvattnets strömning i isälvsavlagring där Ljusseveka vattentäkt tar sitt vatten antas 

ske huvudsakligen längs med grundvattenmagasinet mot Vidöstern, s.k. kanalströmning, 

viss strömning sker även från dalsidorna mot mitten av dalgången. 

Grundvattenmagasinet har en avlång form i syd-nordlig riktning och består av 

genomsläppligt isälvsmaterial med delvis tätande överlagrande issjömaterial.  

De höga värdena på hydraulisk konduktivitet bekräftas också av att grundvattenytans 

lutning är låg i isälvsmaterialet.  

För beräkning av minsta avstånd till primär och sekundär skyddszon har grundvattnets 

transporthastighet översiktligt beräknats. Överslagsberäkningar med utgångspunkt i 

Darcys lag (Darcy hastighet) (ekv. 1) har tillämpats för olika värden på grundvattenytans 

lutning och hydraulisk konduktivitet.  

𝑞 = −𝐾 ∙ 𝑖    (1) 

Där: q  = Darcyhastighet (m/s)  
 K = Hydraulisk konduktivitet (m/s). 
 i = Grundvattenytans lutning (-) 
 

Genom att ansätta rimliga värden på effektiv porositet kan vattnets transporthastighet 

beräknas (ekv. 2). Ekvation 2 tar hänsyn till att vattentransporten endast sker i den aktiva 

delen av grundvattenmagasinets porvolym. 

𝑣 =
𝑞

𝑛𝑒
     (2) 

Där: v  = Vattnets transporthastighet (m/s)  
 q = Darcyhastighet (m/s) 
 ne = Effektiv porositet (-) 
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För att belysa osäkerheten i transporthastigheten i isälvsavlagringen har en s.k. Monte 

Carlo-simulering utförts. Simuleringen utgörs av 1000 beräkningar av Darcys lag där 

parametrarna har varierats slumpmässigt och oberoende av varandra. Antagna 

parametervärden redovisas i Tabell 4. Parametervärdena för effektiv porositet baseras 

på tabellvärden för förekommande jordarter, för gradienten finns mätningar redovisade i 

avsnitt 2.4. Den ansatta hydrauliska medelkonduktiviteten beräknades utifrån den härleda 

transmissiviteten, resterande hydrauliska konduktiviteter beräknades utifrån tidigare 

siktdiagram från Viak (1963). Resultat av beräkningar av ekvation (2) med Monte-Carlo-

simulering redovisas i Figur 10.  

 

Tabell 4. Ansatta parametervärden vid Monte Carlo-simulering av transporthastighet med Darcys 
lag samt med metod enligt Rahman & Shadid. 

Parameter Enhet Fördelning Min Medel Max 

K m/s Lognormal 1,6·10-3 4·10-3 1·10-2 

i - Likformig 0,0005 0,001 0,002 

ne - Normal 0,20 0,25 0,30 

 

 

 

Figur 10. Monte Carlo-simulering av vattnets transporthastighet i isälvsavlagringen utifrån ekv. 2. 
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För att bedöma tillrinningsområdet uppströms (öst, väst och norr) med en större säkerhet 

används beräkningsmetod enligt Rahman & Shadid (2004) (ekv. 3) med en Monte Carlo-

simulering enligt ovan för parametrar enligt Tabell 4. Metoden tar i beaktande att 

influensområdet uppströms är asymmetriskt och därmed större än influensområdet 

nedströms uttagspunkten. 

 

𝑋 =
𝐾∗𝐻∗𝑡∗𝑖

𝐻∗𝑛𝑒
∗ √(

𝑄∗𝑡

𝜋∗𝐻∗𝑛𝑒
)    (3) 

Där: X  =avståndet uppströms (m) 
 T =hydraulisk konduktivitet (m/s) 
 t =tid (s) 
 i  =gradient vid ostörda förhållanden 
 H  =mäktighet på den vattenmättade avlagringen (m) 
 ne =effektiv porositet 
 Q  =pumpad mängd vatten (m3/s) 
  

I Tabell 5 redovisas ansatta värden på övriga parametrar nyttjade vid beräkning enligt 

ekvation (3). I Figur 11-12 redovisas beräkningsresultat. 

I Figur 10 kan t. ex. utläsas att transporthastigheten är 3 m/dygn eller lägre i 90 procent 

av de beräknade fallen. Detta kan tolkas som att transporthastigheten understiger 

3 m/dygn med 90 procents sannolikhet, givet de antagna parametervärden som 

redovisas i Tabell 4. Med detta som grund kan den primära skyddszonen (100 dagar) 

behöva en utsträckning nedströms (söderut) motsvarande 300 meter. Detta motsvarar 

återströmningsavståndet nedströms utifrån en låg gradient. Motsvarande utsträckning 

uppströms (nord, öst och väst) bör, med samma säkerhet, ansättas till ca 500 meter 

(Figur 11). 

På samma sätt bör den sekundära skyddszonen (365 dagar) omfatta en utsträckning 

nedströms (söderut) motsvarande ca 1100 meter. Motsvarande utsträckning uppströms 

(nord, öst och väst) utläses ur Figur 12 med ett avstånd om ca 1300 m. 

 

  Tabell 5. Ansatta värden vid beräkningar enligt ekvation 3. 

Parameter Ansatt värde 

Grundvattenmagasinets tvärsnittsarea, A (m2) 

Tid, t (dygn) 

Mäktighet på den vattenmättade avlagringen, H, (m) 

Pumpad mängd vatten, Q, (m3/s) 

12 000 

100 och 365 

30 

0,1 
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Figur 11. Resultat av Monte Carlo-simulering för beräkning av tillrinningsområdes längd för rinntid 
100 dygn enligt Rahman och Shadid (2004), ekvation (3). 

 

 

Figur 12. Resultat av Monte Carlo-simulering för beräkning av tillrinningsområdes längd för rinntid 
365 dygn enligt Rahman och Shadid (2004), ekvation (3). 
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De största osäkerheterna vid beräkningarna bedöms vara ansatt värde på effektiv 

porositet, medverkande och vattenförande mäktighet samt att samtliga ingående 

parametervärden har en rumslig variation i grundvattenmagasinet. Grundvattenytans 

lutning påverkas också över tiden av variation i uttag och grundvattenbildning. 

Transporthastigheten kan i enskilda lager vara betydligt högre än den beräknade 

medeltransporthastigheten. Den enskilda parameter som påverkar beräkningarna mest 

(hydrauliska konduktiviteten eller transmissiviteten) är dock utvärderad från resultat från 

provpumpningar och de övriga parametrarna kan förväntas vara skattade med rimlig 

noggrannhet. 

Givet de osäkerheter som finns i ansatta parametervärden och beräkningar bör god 

marginal tas till vid avgränsning av vattenskyddszonerna. För att med god säkerhet 

bedöma ett korrekt och rimligt avgränsat skyddsområde bedöms det att skyddsområdet 

bör avgränsas i avstånd med utgångspunkt från 90-percentilen i beräkningsresultaten 

vilket då ger ett vattenskyddsområde som sannolikt utgör ett gott skydd (Vägverket & 

Räddningsverket 1998). 

6.1.1 Vattenbalans 

Vattenskyddsområdets erforderliga area kan uppskattas genom en 

vattenbalansberäkning. Grundvattenbildning vid ett kontinuerligt uttag måste motsvara 

eller överstiga grundvattenuttaget (ekvation 4). Grundvattenbildningen för akviferen där 

Ljusseveka tar sitt vatten sker huvudsakligen genom infiltration av nederbördsvatten på 

isälvsavlagringen. Det går inte att utesluta en viss infiltration från Lagan till akviferen, 

vilket dock ej tagits hänsyn till här. För att belysa osäkerheten i grundvattenbildningen i 

isälvsavlagringen har en s.k. Monte Carlo-simulering utförts. Antagna parametervärden 

redovisas i Tabell 6. Resultat av beräkningarna redovisas i Figur 13. 

 

𝑅 ∗ 𝑎 ∗ 𝐴 = 𝑄𝑡𝑜𝑡    (4) 

 

Där:  

R =effektiv årsnederbörd (total nederbörd reducerad med avdunstningen 

(mm/år) 

a =Infiltrationskoefficent (-) 

A =infiltrationsområdets area (m2) 

Qtot =uttagen vattenmängd i vattenverket (m3) 

Tabell 6. Ansatta värden för beräkningar av vattenbalans (ekviation 4). 

Parameter Enhet Fördelning Min Medel Max 

R mm/år Normal 300 375 450 

a - Normal 0,4 0,6 0,9 

Qtot m3/år Normal 500 000 1 800 000 3 100 000 
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Figur 13. Resultat av Monte Carlo-simulering för beräkning av vattenbalans utifrån 
grundvattenbildning, ekvation (4). 

En samlad bedömning ger att det för aktuellt uttag, med beaktande av torra år med 

begränsad nederbörd samt en varierande infiltrationskoefficient, erfordras ett 

nybildningsområde med en area om minst 8-11 km2, förutsatt en plan grundvattenyta. 

Eftersom grundvattenytan har en naturlig gradient söderut är den realistiska bilden inte 

en cirkel, utan denna blir mer utdragen mot norr uppströms vattentäkten. 

6.2 Sammanfattande bedömning av gränsernas dragning 

Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden och resultaten av riskanalysen 

(avsnitt 7) föreslås en utbredning av skyddszoner enligt Bilaga 1.  

De olika sätten att beräkna avståndet till respektive skyddszon skiljer sig en del. De olika 

beräkningssätten ger en indikation av storleken på vattenskyddsområdet. Gränsernas 

lägen avgörs med ledning av dessa framräknade avstånd samt en samlad geologisk 

bedömning av området. Hänsyn har även tagits till det som framkommit i 

riskbedömningen i avsnitt 7 samt till administrativa gränser (t. ex. fastighetsgränser) i 

den mån detta har varit möjligt.  

I avsnitt 6.2.1-6.2.3 anges platsspecifik motivering till gränsdragningen enligt numrering i 

Bilaga 1. 

6.2.1 Vattentäktszon 

Vattentäktszon föreslås inte av sekretesskäl, se avsnitt 5.2. 
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6.2.2 Primär skyddszon 

• Avståndet från vattentäkten till den primära skyddszonens yttre gräns har ansatts 

till minst 500 m uppströms (nord, öst och väst) samt 300 m nedströms (söderut) 

vilket bedöms motsvara minst 100 dagars rinntid. 

• I öst (P1) har gränsen dragits längs med Ljussevekaleden och motiveras utav att 

den tidigare lertäkten i området kan innebära att skyddande lerlager tagits bort 

eller finns i en mer begränsad mäktighet här, detta kan leda till en snabbare 

transport av föroreningar ned till akviferen. 

• I norr och i väst (P2, P3 resp. P4) har gränsdragning utgått från den beräknade 

rinntiden om 100 dagar (500 m) och justerats till praktiskt tillämpbara 

fastighetsgränser. 

• I syd (P5) har gränsdragning utgått från den beräknade rinntiden om 100 dagar 

(300 m) och justerats till praktiskt tillämpbara fastighetsgränser. 

6.3 Sekundär skyddszon 

• Avståndet från vattentäkten till den sekundära skyddszonens yttre gräns har 

ansatts till minst 1300 m uppströms (nord, öst och väst) samt 1100 m söderut, 

vilket bedöms motsvara minst 365 dagars rinntid. Avstånden bedöms som rimliga 

jämfört med resultatet av provpumpningen där man vid ett uttag dubbelt så stort 

som tillståndsgivet uttag noterade att flödet vände på avståndet 2000 m från 

vattentäkten 

• Anpassning har gjorts i första hand efter fastighetsgränser i andra hand har vägar 

och andra naturliga gränser i närområdet legat till grund. 

• I norr kring Margaretelund (N2) har gränsdragningen motiverats främst utifrån att 

området genom utförda provpumpningar har påvisats ha hydraulisk kontakt med 

vattentäkten (via provpumpning) samt att det i området har bedömts finnas 

område med mer infiltrationsbenägna jordlager. Ytterligare en aspekt har varit att 

det i området finns verksamheter som kan ha påverkat vattenkemin i vattentäkten 

(se avsnitt 7.2.6). 

• Gränserna i största mån utgått från fastighetsgränser (N1 och N3) och områden 

där ytliga berglägen finns (N2) enligt SGU:s jordartskarta. 

• I öst motiveras gränsdragningen med övergången från låglänta moss- och 

torvområden (Ö3, Ö2) till ytligt liggande berghällar och blottningar. 

Gränsdragningarna har främst utgått från naturliga gränser såsom diken och 

kraftledningsgator, men även fastighetsgränser har legat till grund för dessa 

gränser, men då varit underordnade de naturliga gränserna. 

• I söder utgörs avgränsningen av det yttre skyddsområdet av Växjövägen (S2) – 

Storgatan – Köpmangatan (S1). Vid provpumpning av Ljusseveka (Viak 1963) 

påverkades brunnen hos dåvarande bryggeriet, i höjd med nuvarande Östra 
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Pumparegatan. Dragningen motiveras också av det område där det bedömts 

föreligga mer infiltrationsbenägna jordlager. 

• I väst löper gränsdragningen i huvudsak med tidigare fastställt skyddsområde 

längs med Sveavägen (V2) – Gröndalsleden (V1) och motiveras utifrån 

genomsläppligheten av de jordlager och den hydrauliska kontakten dessa har till 

den undre akviferen (Structor 2017, Viak 1963). 

• Ett område i västra delen av den föreslagna skyddszonen benämns sekundär 

skyddszon B. Detta område har bedömts omfatta öppna förhållanden där sand 

och grus förkommer ytligt eller i markytan enligt både SGU:s jordartskarta och 

enligt Structor (2017). Det bedöms därmed att eventuell grundvattentransport 

från sekundär skyddszon B har en större potential att förorena 

grundvattenmagasinet som Ljusseveka vattentäkt tar sitt vatten från. Sekundär 

skyddszon B har således utformats utifrån utifrån samstämmiga uppgifter om 

genomsläppliga jordlager samt anpassats till administrativa gränser. I de 

områden där Structors tolkning av öppen akvifer och SGUs jordartskarta inte ger 

samstämmiga uppgifter har området tolkats som slutet. 

Den sekundära skyddszonen uppgår utifrån framtaget förslag till ca 8 km2. 

Baserat på uppgifter om grundvattenbildning (avsnitt 2.5) så behöver det tillståndsgivna 

uttaget ett nybildningsområde för grundvatten som uppgår till 8-11 km2. Det föreslagna 

vattenskyddsområdets storlek bedöms därför som rimligt, då viss inducerad 

grundvattenbildning från Lagan sker samt grundvattentillrinning uppströms ifrån. 

Utifrån att den sekundära skyddszonen bedöms täcka erforderligt nybildningsområde för 

grundvatten föreslås ingen tertiär skyddszon. 

6.4 Sammanfattning 

Mot bakgrund av de hydrologiska och hydrogeologiska förhållandena samt resultatet av 

riskanalysen föreslås en primär och en sekundär skyddszon A och B för Ljusseveka 

grundvattentäkt enligt Bilaga 1.  

Den totala arean av Ljusseveka vattenskyddsområde är ca 8 km2. Av detta består den 

primära skyddszonen av knappt ca 1 km2 och den sekundära skyddszonen (A+B) av 

knappt 7 km2. 

Föreslaget vattenskyddsområde bedöms vara miljömässigt motiverat och inte vara 

orimligt stort mot bakgrund av det värde grundvattentäkten har. En uppdelning av 

skyddsområdet i olika zoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, 

samt att högre respektive lägre krav kan ställas på verksamheter i olika områden 

beroende främst på närheten till vattentäkten.  

7 Riskbedömning 

En riskbedömning har genomförts vilken omfattar de verksamheter och riskförekomster 

som bedöms utgöra beaktansvärda risker för vattentäkten. Både riskkällor som 

58



  

   

 
 

33(49) 
 

RAPPORT 

2020-10-13 

 

VATTENSKYDD, LJUSSEVEKA 

 

 

SW \\sejkgfs003\projekt\21353\13010916_vattenskydd,_ljusseveka\000\19 original\tekniskt underlag, andra koncept\tekniskt underlag_2020-10-13.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

förekommer i dagsläget eller som kan tänkas komma att förekomma inom en rimlig 

framtid, d.v.s. vad som anges i översiktsplan, tas upp. 

Med risk menas här en oönskad händelse från en verksamhet eller förhållande. Risken 

utgörs av produkten mellan konsekvensen av en störning och sannolikheten för att denna 

störning ska inträffa. 

En riskbedömning är en viktig komponent när ett skyddsområde med tillhörande 

föreskrifter ska fastställas för en grundvattenförekomst. Riskbedömningen kan ligga till 

grund för handlingsplaner med åtgärder för att minska riskerna för 

grundvattenförekomsten samt ge kommunens olika instanser god insikt om potentiella 

föroreningskällor och risker inom vattenskyddsområdet.  

Riskbedömningen baseras delvis på HaV (2019a) och utgår huvudsakligen från relevanta 

ämnen/föroreningar som detekterats i grundvattenförekomsten eller i råvattnet från 

vattentäkten och som kan vara farliga för konsumenten eller påverkar driften i 

vattenverket. Baserat på dessa ämnen/föroreningar identifieras möjliga föroreningskällor 

som kan kopplas till verksamheter och markanvändning i tillrinningsområdet till 

vattentäkten samt hur påverkan från dessa kan tänkas förändras med hänsyn till 

extremväder och klimatförändringar. En översiktlig bedömning görs av hur föroreningar 

kan spridas inom föreslaget vattenskyddsområde samt om det finns naturliga barriärer 

som behöver skyddas. Slutligen görs en bedömning av risknivåerna. 

Risker som är sammanknippade med vattentäktsverksamheten ingår inte i riskanalysen. 

Det kan till exempel handla om risk för förorening i samband med underhållsarbeten i 

anslutning till vattentäkten, infiltration av förorenat ytvatten, vattenbrist eller 

kvalitetsförsämring på grund av överuttag samt läckage av processkemikalier. Ett viktigt 

verktyg för hantering av dessa risker är kommunens egenkontroll där bland annat arbete 

med HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points eller faroanalys och kritiska 

kontrollpunkter) ingår. 

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 

skydd. En särskild riskanalys som fokuserar på risker i kris och krig rekommenderas, 

vilken bör inarbetas i kommunens beredskapsplan. Även aktsamhet beträffande 

informationsspridning om vattentäktens utformning och sårbarhet bör iakttas. 

7.1 Relevanta ämnen/föroreningar och föroreningsspridning 

Utifrån den generella beskrivningen av grundvattenförekomsten (avsnitt 2.6) och 

sammanställning av råvattenkvalitet i vattentäkten (avsnitt 3.6) görs bedömningen att 

följande ämnen/föroreningar är av betydelse ur dricksvattenperspektiv då de kan vara 

farliga för konsumenten och utgöra problem i vattenverket. 

7.1.1 Järn och mangan 

Råvattnet uppvisar relativt höga järn- och manganhalter. Järn och mangan förekommer 

enligt SGU (2013) generellt i höga halter i den svenska berggrunden och halterna 

59



   

 
 

 

34(49) 
 
RAPPORT 

2020-10-13 

 

VATTENSKYDD, LJUSSEVEKA 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SW \\sejkgfs003\projekt\21353\13010916_vattenskydd,_ljusseveka\000\19 original\tekniskt underlag, andra koncept\tekniskt underlag_2020-10-13.docx 
 

 

bedöms därför vara naturligt betingade och har dessutom varit stabila genom åren. Vid 

höga vattennivåer i Lagan detekteras organiskt bundet järn i råvattnet, vilket kräver en 

mer genomgripande vattenbehandling. 

7.1.2 Tungmetaller 

Krom och nickel har uppmätts i halter över riktvärdena inom grundvattenförekomsten. 

Ämnena förekommer normalt i grundvattnet men i låga halter. Höga halter kan detekteras 

i vissa bergarter men i grundvattnet beror de ofta på mänsklig påverkan (SGU, 2013). 

Krom fastläggs starkt till organiskt material, särskilt vid lågt pH och anaeroba 

förhållanden. 

7.1.3 Bekämpningsmedel 

Bekämpningsmedel detekteras i vattentäkten i form av 2,6-Diklorbenzamid (BAM). Detta 

ämne förekommer inte naturligt utan är en nedbrytningsprodukt av diklobenil som 

tillsammans med atrazin främst använts utanför jordbruket för att hålla t. ex. hårdgjorda 

ytor i offentlig miljö ogräsfria (SGU, 2013). Ämnet är förbjudet sedan flera år. 

Förekomsten visar att råvattnet kan påverkas av ej naturligt förekommande ämnen och 

produkter som tillförts marken genom mänsklig handling och att spridningen kan ta tid 

innan den uppmärksammas. 

7.1.4 Klorerade lösningsmedel  

Klorerade kolväten (t. ex. trikloretylen och tetrakloretylen) har detekterats i råvattnet. 

Dessa ämnen förekommer inte naturligt utan påvisar påverkan från industriell 

verksamhet. Trikloretylen och tetrakloretylen har begränsad löslighet i vatten men kan 

transporteras i egen fas i grundvattnet. Densiteten är hög och ämnena sjunker därför ofta 

djupt ner i akviferen och följer stråk med genomsläppligt material. Idag krävs särskilda 

tillstånd för användning av trikloretylen. 

7.1.5 Mikrobiologiska parametrar  

Odlingsbara mikroorganismer och koliforma bakterier har detekterats vid några få tillfällen 

i råvattnet från uttagsbrunnarna. Koliforma bakterier förekommer naturligt i mark men kan 

även indikera en påverkan från ytligt vatten eller från avföring, t. ex. via avlopp och 

naturgödsel. 

Antalet odlingsbara mikroorganismer ger en allmän uppfattning om den totala 

bakteriehalten i vattnet. Förhöjda värden kan indikera inläckage av ytvatten eller ytligt 

markvatten eller på otillräcklig vattenomsättning (SGU, 2013). 

7.1.6 Övriga ämnen 

Detekterade halter av nitrat och klorid i råvattnet vid vattentäkten påvisar ingen tydlig 

påverkan från till exempel vägsaltning och jordbruksverksamhet. 

Perflourerade ämnen har inte påvisats i råvattnet vid den provtagning som utfördes 2016. 
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7.2 Föroreningskällor  

7.2.1 Markanvändning inom vattenskyddsområde  

Inom föreslaget vattenskyddsområde (avser sekundär skyddszon) är markanvändningen 

fördelad ungefär enligt följande: 

• Vägar och järnväg, 10%. Upptar en förhållandevis begränsad yta men omfattar 

två större järnvägslinjer och transporter med farligt gods. 

• Bebyggd miljö, 20%. Återfinns framförallt väster och söder om 

vattentäktsområdet, delvis i anslutning till områden med bedömt öppen akvifer 

(Figur 3). Påverkan från bebyggd miljö har kunnat noteras i råvattnet. 

• Jord- och skogsbruk, 50%. Återfinns främst i de östra delarna av det föreslagna 

vattenskyddsområdet och domineras av skogsbruk. Från jord- och skogsbruket 

noteras ingen påtaglig påverkan på råvattnet vid vattentäkten. 

• Industriområden och miljöfarliga verksamheter, 20%. Återfinns framförallt 

uppströms vattentäktsområdet, norrut och, delvis i anslutning till områden med 

bedömt öppen akvifer. Påverkan från industriell verksamhet har kunnat noteras i 

råvattnet. 

7.2.2 Bedömning och analys av potentiella föroreningskällor 

Baserat på fördelningen av markanvändning som redovisas i avsnitt 7.2.1 och 

diskussionen kring relevanta ämnen/föroreningar i avsnitt 7.1 görs i följande delavsnitt en 

bedömning av huvudsakliga potentiella föroreningskällor som kan påverka ha påverkat 

och framöver bedöms kunna påverka vattentäkten. 

7.2.3 Vägar och järnväg 

Värnamo kommun (2017) anger att grundvattenmagasinets råvattenkvalitet bedöms 

kunna utsättas för risker från E4-ans sträckning över hela området och 

grundvattenmagasinets passage genom tre större tätorter. Detta överensstämmer med 

vad som står i VISS (2020) där det i arbetsmaterial anges att diffusa källor i form av urban 

markanvändning samt transport och infrastruktur utgör en risk för grundvattenmagasinet. 

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns följande vägar där Trafikverket har data 

över trafikmängder, se lokalisering i Figur 14: 

• E4:17, omfattar avfartsled från E4 och går sydväst till Värnamo. ÅDT 

(årsdygnstrafik) anges till 5 058 (±9%) fordon, varav 581 (±9%) tunga fordon 

(Trafikverket 2020a). 

• Väg 151, ”Ljussevekaleden”, ansluter till E4:17 och går i nordvästlig riktning 

genom föreslaget vattenskyddsområde. ÅDT (årsdygnstrafik) anges till 4 090 

(±8%) fordon, varav 600 (±10%) tunga fordon (Trafikverket 2020a).   
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• Väg 151, ansluter till Ljussevekaleden och går i nordvästlig riktning mot 

Hillerstorp. ÅDT (årsdygnstrafik) anges till 3 492 (±9%) fordon, varav 435 (±9%) 

tunga fordon (Trafikverket 2020a). 

• Väg 846, ansluter till Ljussevekaleden och går norrut förbi Margretelund. ÅDT 

(årsdygnstrafik) anges till 2 470 (±15%) fordon, varav 377 (±15%) tunga fordon 

(Trafikverket 2020a). 

Övriga vägar inom föreslaget vattenskyddsområde utgörs av gator i Värnamos tätort samt 

mindre enskilda vägar (bl a väg 561) vars trafikbelastning är okänd. 

Värnamo kommun har idag inga rekommenderade vägar för farligt gods. Enligt Värnamo 

kommun (2019) innebär det att kommunen har transport av farligt gods på alla 

genomfartsvägar och att flödet följer ”normalt lastbilsflöde”. Det transporteras utan 

jämförelse mest olja och bensin inom kommunen men även övriga farliga ämnen och där 

transport av gas innebär störst risker för människors hälsa. Gröndalsleden (se Figur 10) 

och Ljussevekaleden utpekas tillsammans med Lagastigen söder om Prostsjön som 

lämpliga transportleder för farligt gods. 

Genom Värnamo och föreslaget vattenskyddsområde passerar två större 

järnvägssträckningar, Kust till kust-banan och linjen Halmstad-Värnamo-Nässjö. 

Höghastighetsjärnväg planeras att lokaliseras utanför Värnamo tätort och berörs inte av 

föreslaget vattenskyddsområde. 

De riskkällor som kan identifieras i samband med vägar och järnväg presenteras nedan. 

Med hänsyn till omfattningen av vägar och järnvägar inom och i anslutning till föreslaget 

vattenskyddsområde bedöms samtliga vara förekommande/möjliga risker för Ljusseveka 

grundvattentäkt.  

• Olyckor med och utan farligt gods på väg/järnväg. 

Olyckor med transport av farligt gods eller med tunga fordon kan medföra att en 

större volym förorenande ämnen (främst petroleumprodukter) sprids till 

omgivningen inom en kort tid som punktutsläpp. Vägar och järnväg är i Värnamo 

lokaliserade nära områden med infiltrationsbenägna jordlager. Ljussevekaleden 

ska enligt uppgift vara anpassad utifrån vattenskyddet. Konsekvensen av en 

olycka kan vara stor, sannolikheten för att det sker bedöms vara liten. 

• Vägdagvatten 

Dagvatten från vägar utgör en diffus föroreningskälla för grundvattnet i 

närområdet. Föroreningar utgörs bland annat av restprodukter från transporter, 

d.v.s.. väg-, däck- och fordonsslitage. Vägdagvatten innehåller ofta höga halter 

av tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska 

kolväten. Vägdagvatten innehåller även föroreningar som läckt ut vid olyckor, 

varav en del stannar kvar på vägbanan och sköljs bort med dagvattnet vid nästa 

regntillfälle. Särskilt är risken stor där dagvatten inte samlas upp utan tillåts 

infiltrera på platser där infiltrationsbenägenheten i jordlagren är hög, t. ex. 

områden med isälvsavlagringar som når upp till markytan (se Figur 3).  
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Figur 14. Större vägar inom och i anslutning till föreslaget vattenskyddsområde. 
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• Underhållsarbete väg och järnväg 

Klorid från vägsalt kan utgöra en risk för en vattentäkt, då klorid rör sig lätt i 

marken med grundvattenflödet. Särskilt gäller detta inom områden med bedömt 

öppen akvifer. Uppmätta kloridhalter i råvattnet från vattentäkten tyder dock inte 

på någon påverkan från vägsaltning. 

Trafikverket arbetar med olika metoder för vegetationsreglering på järnväg t. ex. 

avverkning av träd, slyröjning, ballastrening och kemisk ogräsbekämpning. 

Normalt sett sker inte kemisk ogräsbekämpning inom känsliga skyddsområden 

såsom vattentäkter och vattendrag (Trafikverket, 2019c), varför risken bedöms 

som låg.  

• Upplag av salt, snö, asfalt och oljegrus 

Upplag av olika slag kan medföra att förorenande ämnen förs med avrinnande 

vatten till vattenförekomsten. Upplag av snö från trafikerade ytor kan innehålla 

stora mängder föroreningar och upplag av asfalt och oljegrus innehåller framför 

allt petroleumprodukter. Otäckta upplag av vägsalt riskerar att läcka ut stora 

volymer klorider vilket kan ge stora konsekvenser för vattenförsörjningen. Störst 

risk förekommer vid etablering inom områden med bedömt öppen akvifer. 

Enligt uppgifter från Värnamo kommun finns inga större upplag av salt, asfalt eller 

oljegrus inom föreslaget vattenskyddsområde. Det finns dock specifikt ägnade 

platser för snö som plogas bort från lokalgatorna och kommunal fastighetsmark i 

Värnamo. Kommunens rutin är att uppläggning på dessa platser sker endast vid 

behov och efter att tillstånd sökts stadsbyggnadsnämnden. 

7.2.4 Bebyggd miljö 

Med bebyggd miljö avses stadsmiljö och/eller bostadsbebyggelse. Av det föreslagna 

skyddsområdet upptar denna markanvändning ca 20 %. Huvuddelen av den bebyggda 

miljön återfinns inom tillrinningsområdet till vattentäkten och även i anslutning till områden 

med bedömt öppen akvifer. VISS (2020) anger att diffusa källor i form av urban 

markanvändning utgör en risk för grundvattenmagasinet.  

De riskkällor som bedöms utgöra störst risk i samband med bebyggd miljö presenteras 

nedan. 

• Exploateringsarbeten inkluderande schaktning, grävning, muddring och övriga 

underjordsarbeten. 

Omfattande maskinell schaktning, grävning, muddring och övriga 

underjordsarbeten inom vattentäkternas tillrinningsområden utgör hot mot 

vattenkvaliteten genom ökad risk för spridning av annars fastlagda ämnen samt 

ökad risk för spridning av förorenande ämnen från arbetsmaskiner, till exempel 

smörjolja och drivmedel. Risken för föroreningsspridning är störst inom områden 

med bedömt öppen akvifer. På platser där tätare jordlager bedöms finnas hänger 
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risken ihop med att det skyddande lagret penetreras, t. ex. via pålning, och 

riskerar att öppna upp nya spridningsvägar för föroreningar. 

• Kemikalier. 

Många av de produkter som används i hushåll, trädgårdar och parkanläggningar, 

såsom bekämpningsmedel, växtnäringsmedel, smörjolja, städmedel och 

målarfärg, utgör vid ovarsam hantering i större mängder en beaktansvärd risk för 

vattentäkten. Vattentäkten har konstaterats vara påverkan av bekämpningsmedel 

som har använts inom bebyggd miljö. Risken med bebyggd miljö inom 

vattenskyddsområdet behöver därför beaktas, och den bedöms vara störst inom 

områden med bedömt öppen akvifer. 

• Uppställning av fordon och fordonstvätt. 

Risken med uppställning av fordon samt fordonstvätt består i att föroreningar kan 

föras med grundvattnet till vattentäkten. Risken är som störst inom de områden 

där infiltrationskapaciteten i jordlagren är störst och där skyddande jordlager 

saknas, d.v.s. områden med öppen akvifer. Inom bebyggd miljö bedöms 

sannolikheten för att en (1) skadlig händelse som stor, men konsekvensen från 

en (1) enskild händelse bedöms som liten på grund av utspädning. 

• Anläggningar för avloppsvatten. 

Huvuddelen av markområdet inom föreslaget vattenskyddsområde är ansluten till 

det kommunala VA-nätet. I den nordöstra delen av området återfinns ett antal 

fastigheter med enskilda avloppsanläggningar. Sannolikheten för påverkan från 

befintliga enskilda avloppsanläggningar bedöms som liten baserat på att det rör 

sig om ett begränsat antal och någon påverkan vid utvärdering av vattenkemi inte 

kan konstateras. Eventuell nyexploatering förutsätts anslutas till kommunala VA-

nätet varför risken för påverkan från anläggningar för avloppsvatten bedöms vara 

liten och kan hanteras med egenkontroll. 

Avloppsledningar kan utgöra en risk för grundvattenförorening i samband med 

ledningsbrott eller läckage, vilket kan medföra spridning av mikrobiella 

föroreningar samt näringsämnen (kväve och fosfor). Risken är som störst inom 

områden med bedömt öppen akvifer. 

• Energianläggningar.  

För berg- eller ytjordanläggningar bedöms den största risken för påverkan av 

grundvattentäkten i Ljusseveka bestå av läckage av petroleumprodukter vid 

anläggningsskedet, d.v.s. delvis motsvarande risk som vid övriga markarbeten. 

Risken är som störst för anläggningar anlagda i områden med bedömt öppen 

akvifer. I områden där finkorniga jordlager överlagrar de genomsläppliga 

jordlagren är denna risken lägre förutsatt att de finkorniga jordlagren inte 

perforeras eller borttages. Här innebär dock själva brunnen att de tätande 

jordlagren penetreras, vilket ger ökad risk för föroreningstransport utmed 

foderröret. 
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Läckage av köldbärarvätska till grundvattentäkten vid drift är ytterligare innebär 

viss risk vid ytjordanläggning, särskilt inom områden med bedömt öppen akvifer. 

Denna risk föreligger inte för bergvärmeanläggning, förutsatt att brunnarnas 

foderrör genom jordlagren är täta. 

Energianläggningar som nyttjar grundvatten i jordlager innebär en tillståndspliktig 

och direkt konkurrerande verksamhet till grundvattentäkten i Ljusseveka. Både 

utförandet av anläggningen samt brunnen i sig innebär en risk för förorening av 

grundvattentäkten, se även om vattenanläggningar nedan. 

Enligt SGU (2020) finns ett flertal energibrunnar inom föreslaget 

vattenskyddsområde (Bilaga 2) och bedömningen är att fler kan komma att 

anläggas. Med hänsyn till utspädningseffekten bedöms konsekvensen av läckage 

från en (1) enskild anläggning kunna bli begränsad men betydande från ett större 

antal såsom kan uppstå i samlad bebyggelse som Värnamo stad.  

Enligt Värnamo kommun (2018) krävs idag tillstånd för inrättande av 

värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark (bergvärme, ytjordvärme), 

ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde för allmän vattentäkt. År 

2003 avgjordes flera ärenden i Mark- och miljödomstolen (t. ex. M16-03, 3080-

03) där Samhällsbyggnadsnämnden nekat fastighetsägare att installera 

bergvärme. Mark- och miljödomstolen gav nämnden rätt, men ansåg att 

riktlinjerna för energianläggningar inom vattenskyddsområden borde tydliggöras.  

• Vattenanläggningar 

Brunnar för vattenuttag ur jordlagren utgör risk för förorening i 

grundvattenmagasinet. Brunnsrör penetrerar skyddande jordlager vilket kan 

medge risk för föroreningsspridning. Konkurrerande vattenuttag påverkar 

grundvattenmagasinets uthållighet och därmed Värnamos vattenförsörjning. 

Sannolikheten för negativ påverkan bedöms idag vara låg med hänsyn till att 

befintliga större vattenuttag saknas (enligt samhällsbyggnadsnämnden). 

• Dagvatten från bebyggda ytor. 

Motsvarande riskkälla som vägdagvatten och sker främst i Värnamo tätort. 

Läckande dagvattenledningar kan innebära en risk, om än tillfällig, inom områden 

av öppen karaktär där skyddande täta jordlager saknas eller är tunna.   

7.2.5 Jord- och skogsbruk 

En grov uppskattning ger att jord- och skogsbruk utgör ca hälften av markytan inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet. Närheten till Värnamo gör dock att det är troligt att delar 

av dessa ytor över åren exploateras. 

Enligt Värnamo kommun sker idag aktivt jordbruk öster och nordost om vattentäkten. 

Även mark nordväst om Ljusseveka brukas i dagsläget men kommunen planerar att 

planlägga delar av ytorna som industrimark. Jordbruksmark kring Margretelund brukas ej. 

Jord- och skogsbruk sker även längs med Lagadalen norr om Värnamo mot 
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Hörledammen. Skogsområden återfinns inom mossområden i östra delen av föreslaget 

vattenskyddsområde. 

Värnamo kommun (2018) anger föreskrifter för spridning av gödsel utöver vad som anges 

i Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:915 och 2015:21) för spridning av 

gödselmedel. Föreskrifterna gäller inom detaljplanelagt område 

Värnamo kommun (2018) anger även krav på tillstånd för djurhållning inom 

detaljplanelagt område. 

Inom jordbruket är det framför allt ovarsam spridning av vissa bekämpningsmedel och 

växtnäringsmedel som kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Djurhållning inom 

vattenskyddsområdet skulle kunna orsaka spridning av mikrobiella patogener. Risker som 

förekommer i anslutning till skogsbruk är bland annat läckage av petroleumprodukter vid 

avverkning, ökat läckage av näringsämnen i samband med avverkning, spridning av 

gödsel i skogsmark, hantering av plantor som behandlats med bekämpningsmedel och 

användning av träskyddsmedel. Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande i 

samband med skogsbruk skulle kunna förorena grundvattnet genom läckage av bland 

annat fenoler.  

Utvärdering av råvattenkvaliteten i vattentäkten tyder inte på att det förekommer eller har 

förekommit någon omfattande påverkan från jord- och skogsbruk. Största risken för 

Ljusseveka vattentäkt bedöms varar förknippad med läckage till Lagan för vidare 

infiltration till akviferen vid höga flöden (översvämningar) samt ifall verksamheten innebär 

att skyddande jordlager schaktas ur och mer genomsläppligt material blottläggs.  

7.2.6 Industriområden och miljöfarliga verksamheter  

Uppskattningsvis en femtedel av ytan inom föreslaget vattenskyddsområde utgörs idag 

av industriområden och miljöfarliga verksamheter. Verksamheterna är lokaliserade 

framförallt uppströms i riktning norrut och västerut från vattentäkten samt i sydvästlig 

riktning. Baserat på underlag från Värnamo kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län 

visas en översikt över befintliga verksamheter i Bilaga 2. 

Vattentäkten i Ljusseveka har ett påverkansområde som därmed innefattar ett flertal 

potentiella föroreningskällor, vilket även Kemakta (2006) skriver. Även Structor (2017) 

nämner detta då man bedömer att förekomsten av klorerade lösningsmedel i vattentäkten 

skulle kunna härstamma från andra källområden än enbart Värnamotvätten. I VISS 

(2020) anges i arbetsmaterial att en av de större riskerna för grundvattenmagasinet är 

påverkan från punktkällor i form av förorenade områden. Förorenade områden, både 

klassade och ej oklassade redovisas i Bilaga 2. 

Verksamheter i form av täktverksamhet och upplag/deponier ses också som exempel på 

miljöfarlig verksamhet som kan utgöra en risk. 

Risker förknippade med industriområden och miljöfarlig verksamhet är hanteringen av 

kemikalier och avfall, markarbeten, transporter, dagvatten och förorenad mark. Spridning 

av miljöfarliga ämnen till grund- och ytvatten kan ske genom kontinuerlig 

dagvattenavrinning, genom spill och läckage, olyckor och haverier eller vid brand. 
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Föroreningsspridningen från ett upplag kan vara begränsad i omfattning men kan få 

konsekvenser för vattenkvaliteten.  

I samband med grus-/bergtäktverksamhet förekommer olika åtgärder som utgör risker för 

försämrad grundvattenkvalitet/kvantitet. Exempel på sådana åtgärder är bortledning av 

grundvatten, reducering av skyddande ytliga jordlager som ökar risken för 

föroreningsspridning till vattentäkten samt utfyllnad med förorenade massor. 

Täktverksamhet (grus, lera, sand) har funnits på flera platser inom föreslaget 

vattenskyddsområde och bedöms därför kunna ske även framöver inom områden som 

ännu ej har exploaterats. Förutsättningarna för bergtäkt bedöms som mindre men kan 

inte uteslutas i de yttre delarna av vattenskyddsområdet.  

Riskerna för negativ påverkan bedöms vara störst i området där det undre 

grundvattenmagasinet bedöms ha sitt infiltrationsområde, d.v.s. norr om Värnamo upp 

mot Karlsforsdammen, samt inom områden med bedömt öppen akvifer. 

Fler skyfall och översvämningar av mark och en högre och fluktuerande grundvattenyta 

medför en större risk för att föroreningar från land förs ut i ytvatten samt sprider sig i 

grundvattnet. Även humus och partiklar bidrar till spridning av föroreningar, eftersom 

vissa föroreningar binder till dem. 

7.3 Bedömning av risknivåer och naturliga barriärer 

7.3.1 Risknivåer 

Diskussionen och bedömningen kring olika riskkällor i avsnitt 7.2.3-7.2.6 sammanfattas i 

en översiktlig riskmatris som presenteras i Bilaga 3. 

Riskmatrisen används för att tydliggöra resultatet av riskbedömningen och bedömningen 

av huvudsakliga risker. Genom matrisen åskådliggörs den kvalitativa risk respektive 

riskkälla bedöms ge upphov till i dagsläget och i framtiden, vilket möjliggör både en relativ 

rangordning av riskerna och en absolut bedömning av riskerna samt bedömning av vilka 

kräver åtgärder för att minska/eliminera risken. I modellen har fokus legat på riskkällorna, 

alternativt dess verksamheter, men inte de platsbundna riskobjekten, eftersom dessa är 

föränderliga. 

I matrisen beskrivs risken som en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens, något 

som följer anvisningarna i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden. 

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. 

Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en 

kombination av ett antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar 

inte enbart sannolikheten för utsläppet på sin plats.  

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat. 

Bedömningen (vald konsekvensklass) baseras på vilken konsekvens en eventuell 

oönskad händelse får för vattentäkten.  
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När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas i Bilaga 3 och tilldelas på detta vis en ”riskklass”. 

Risken är indelad i fyra olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och 

riskklass 4 är den högsta riskklassen. 

Matrisen anger en anvisning av rangordningen och storleken av de identifierade 

riskkällorna, snarare än en definitiv och säker särskiljande rangordning. Resultatet kan 

användas som en lämplig grund för att bestämma skyddsföreskrifternas omfattning och 

restriktionsnivå. 

7.3.2 Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning  

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 

transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan t. ex. vara ett skyddande lerlager 

som minskar ett områdes sårbarhet. 

Grundvattentäkten i Ljusseveka ligger i en akvifer i isälvssediment med inslag av 

skyddande silt- och lerlager, dock förekommer öppna delar i akviferen där sårbarheten är 

större. Påverkan på råvattenkvaliteten vid översvämningar av Lagan har påvisat att dessa 

delar finns. De varierande förhållandena ger därmed en komplex bild, och generellt 

betraktas därför området i anslutning till vattentäkten som mycket sårbart, eftersom 

föroreningar relativt snabbt kan infiltrera till grundvattnet i de områden där öppna delar 

finns. 

7.4 Åtgärder och vattenskyddsföreskrifter 

Baserat på den utförda riskbedömningen ges nedan förslag på risker som bör hanteras 

med skyddsföreskrifter och risker som inte kan hanteras med föreskrifter. 

7.4.1 Risker som bör hanteras med skyddsföreskrifter  

Följande riskkällor föreslås hanteras med skyddsföreskrifter: 

Riskklass 3 

• Risker kopplade till schaktning, grävning, muddring och övriga underjordsarbeten 

bör reduceras med föreskrifter inom hela vattenskyddsområdet jämte andra 

åtgärder, till exempel att planering av områden görs så att behov av schaktning 

minimeras. Reglering av denna verksamhet ger skydd även för riksintresset för 

naturvård som delvis är lokaliserat inom vattenskyddsområdet. 

• Risker kopplade till kemikaliehantering bör reduceras med föreskrifter inom hela 

vattenskyddsområdet, då det finns konstaterad påverkan i vattentäkten av 

användning. Tillsyn av verksamheter är en viktig kompletterande åtgärd 

tillsammans med information till berörda. 

• Risker kopplade till miljöfarliga verksamheter regleras med skyddsföreskrifter i 

syfte att fler verksamheter ska prövas enligt gällande lagstiftning. Tillsyn är en 
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viktig åtgärd för att minska riskerna med påverkan från dessa verksamheter. 

Verksamheterna behöver utföra riskanalyser och hålla med beredskap. Fysisk 

planering är viktig i syfte att styra bort verksamheter som kan riskera 

vattenkvaliteten i grundvattenmagasinet. 

Riskklass 2 

• Risker kopplade till energianläggningar i jord, berg och grundvatten bör regleras 

med föreskrifter i syfte att verksamheten ska kunna regleras av 

tillsynsmyndigheten. Riskanalys och platsspecifik bedömning är vara viktiga 

kompletterande åtgärder.  

• Risken med grundvattenanläggningar i jordlager respektive berg regleras med 

föreskrifter. Det bedöms vara rimligt att inte tillåta anläggningar för kontinuerligt 

nettouttag av grundvatten inom vattenskyddsområdet. Riskanalys och 

platsspecifik bedömning är även viktiga kompletterande åtgärder liksom 

anslutning av enskilda anläggningar till VA-kollektivet.  

• Risker kopplade till hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsmedel 

hanteras med föreskrifter tillsammans med nationella föreskrifter och lagstiftning. 

Information bedöms vara viktigt som kompletterande åtgärd tillsammans med 

riskanalys i det enskilda fallet. 

• Risker kopplade till täktverksamhet föreslås regleras med föreskrifter. Reglering 

av denna verksamhet ger skydd även för riksintresset för naturvård som delvis är 

lokaliserat inom vattenskyddsområdet. Planering av markområden i syfte att styra 

bort denna verksamhet är ytterligare en möjlig åtgärd.  

• Upplag och deponier är verksamheter som kräver aktiv riskhantering och föreslås 

därför regleras med föreskrifter. Tillsyn är viktigt liksom fysisk planering. Havs- 

och vattenmyndigheten skriver att snö i så stor utsträckning som möjligt bör 

läggas upp på mark i närområdet för smältning och fysisk planering bör därför 

säkerställa att snöuppläggningsplatser finns i tillräcklig omfattning. 

Riskklass 1 

• Upplag av skogsprodukter. Verksamheten regleras endast för att erhålla kunskap 

om pågående verksamhet och kunna utföra tillsyn.  

• Uppställning av fordon samt fordonstvätt föreslås regleras med föreskrifter i delar 

av vattenskyddsområdet, i omfattning främst för att erhålla kunskap om 

pågående verksamhet och kunna utföra tillsyn. 

• Eventuell nyexploatering förslås anslutas till kommunala VA-nätet i syfte att inte 

öka risken för framtida påverkan på vattentäkten. I det fall nya anläggningar för 

avloppsvatten ändå inrättas bör verksamheten kunna förses med villkor och 

föreskrift sammanfaller till viss del med skrivningar i lokala föreskrifter (Värnamo 

kommun, 2018). Befintliga anläggningar faller inom ramen för löpande tillsyn.  
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• Underhållsarbete av väg och järnväg omfattar saltning och dammbekämpande 

åtgärder. Dessa föreslås regleras i enlighet med nu gällande föreskrifter. 

7.4.2 Risker som inte bör eller kan hanteras med skyddsföreskrifter  

Följande riskkällor föreslås inte eller kan inte hanteras med skyddsföreskrifter: 

Riskklass 3 

• Risker kopplade till förorenade områden kan ej regleras med skyddsföreskrifter. 

Förorenade områden som inte åtgärdas eller utreds riskerar att påverka 

grundvattnets kemiska kvalitet negativt och behöver hanteras inom ramen för 

fysisk planering och tillsyn. 

Riskklass 2 

• Risker som kopplas till olyckor med och utan farligt gods på väg/järnväg är inte 

möjliga att reglera med skyddsföreskrifter. För att minska riskerna behöver andra 

åtgärder vidtas via aktiv riskhantering. En konkret åtgärd för att minska riskerna 

för en skada på vattentäkten skulle kunna vara att leda transporter med farligt 

gods på vägar utanför vattenskyddsområdet. Fungerande beredskap, skyddande 

åtgärder och information är andra tänkbara åtgärder. Vägledning om 

beredskapsplanering för skydd av vattentäkt vid olycka med farligt gods ges av 

vägverkets handledning, publikation 2007:127 (Vägverket, 2007). 

Riskklass 1 

• Risker kopplade till vägdagvatten och dagvatten från bebyggda ytor är ej möjliga 

att reglera med skyddsföreskrifter. I första hand föreslås riskerna hanteras via 

fysisk planering, d.v.s. planering av mark för hantering av dagvatten i syfte att 

minska risken för läckage av skadligt vatten till grundvattenmagasinet. 

• Risker kopplade till djurhållning och skogsavverkning bedöms vara mindre stora 

och föreslås hanteras inom ramen för lokala föreskrifter samt med förebyggande 

åtgärder.  

Övriga risker 

• Läckage från avloppsledningar. Det föreligger en risk för läckage från 

avloppsledningar och därmed kontaminering av grundvattenmagasinet. Risken 

behöver hanteras inom ramen för huvudmannens tillsyn och löpande kontroll av 

ledningsnätet. Bristfälliga avloppsanläggningar bör åtgärdas vid de fastigheter 

som inte kommer att anslutas till kommunalt VA. 

• Risken för fortsatta översvämningar bedöms vara konkret och behöver hanteras 

inom ramen för fysisk planering genom fortsatta förebyggande arbete. Verifierad 

påverkan från Lagan vid höga vattennivåer, det behöver utredas om det är möjligt 

att göra tätande åtgärder upp till en viss nivå för att minska risken för fortsatt 

påverkan. 
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7.4.3 Övriga åtgärder 

Några övriga förslag till övergripande åtgärder för att öka skyddet av vattentäkten är: 

• Boende bör få tillsänd information om vattenskyddsområdet. Information är 

nödvändig för att kunna förstå vikten av att skydda vattentäkten genom 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Detta bedöms vara grundläggande 

för att uppnå önskat syfte med vattenskyddet. 

• Tillse att det finns god beredskap och kunskap hos räddningstjänsten, vid 

olycksinsatser, om förhållandena vid vattentäkterna. 

• Fastställ, tillsammans med räddningstjänsten, möjliga tekniska barriärer i form av 

lämpliga platser för utläggning av länsar m.m. 

• Fastställ, tillsammans med räddningstjänsten, riktlinjer för användningen av olika 

brandsläckningsmedel inom vattenskyddsområden. 

• Skyltar ska finnas, som upplyser om vattenskyddsområdets existens, vid vägar 

där man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå, t. ex. 

där vägar korsar känsliga delar av grundvattenmagasinet. 

8 Utformning av skyddsföreskrifter 

8.1 Bakgrund 

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde bidrar det till att EU:s 

och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att riskfyllda 

verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras så att 

vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål.  

Syftena med att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är 

att: 

• Informera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn. 

• Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 

vattenskyddsområde. 

• Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening. 

• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten. 

• Använda mark och vatten på bästa sätt. 

8.2 Skyddsföreskrifters syfte och funktion 

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 

risk för påverkan på Ljusseveka grundvattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normal 

behandling i vattenverk kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är 

såväl föreskrivande som informerande. 
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8.3 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

8.3.1 Generella krav 

För att åstadkomma ett tillfredställande skydd för vattentäkten har förslag på 

skyddsföreskrifter upprättats för Ljusseveka grundvattentäkt, se Bilaga 4. 

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom 7 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket ger 

anvisningar för skydd av vattentäkter i handboken om vattenskyddsområden 

(Naturvårdsverket, 2010). För grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för 

vatten. 

8.3.2 Restriktionsnivå 

Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de ska även vara framåtsyftande och 

föreskriver därför även om verksamheter som inte är aktuella idag. 

De anger normalt vad man inte får lov att göra inom vattenskyddsområdet, mer sällan vad 

man får göra eller hur man ska göra. Vattenskyddsföreskrifter är ett komplement till 

annan lagstiftning och dubbelregleringar ska så långt det som möjligt undvikas. 

Skyddsföreskrifterna formuleras med någon av följande nivå av restriktion:  

 Anmälningsplikt används då huvudmännen, genom tillsynsmyndigheten, 

vill ha kännedom om en verksamhet eller en åtgärd inom 

vattenskyddsområde. Utgångspunkten är att de verksamheter som regleras 

med anmälningsplikt i normala fall kommer att tillåtas men bli förknippade 

med försiktighetsmått. 

   Tillståndsplikt används då huvudmännen, genom tillsynsmyndigheten, vill 

kontrollera förutsättningarna för hur en verksamhet eller åtgärd bedrivs 

inom ett vattenskyddsområde. Utgångspunkten är att de verksamheter som 

regleras med tillståndsplikt i normala fall kommer att tillåtas men bli 

förknippade med villkor. 

   Förbud är en strängare reglering än ett tillståndskrav och bör användas om 

huvudregeln är att verksamheten eller åtgärden inte ska bedrivas. Dispens 

från förbudet kan endast meddelas om det finns särskilda skäl och det kan 

visas att det inte finns risk för förorening av yt- och grundvatten. 
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Riskmatris för Ljusseveka grundvattentäkt
Datum 2020-10-02

Verksamhet Riskkälla1) S-klass K-klass Riskklass

Vägar och järnväg
Olyckor utan farligt gods på väg/järnväg 2 3 Riskklass 2
Olyckor med farligt gods på väg/järnväg 1 3 Riskklass 2
Vägdagvatten 4 1 Riskklass 1
Underhållsarbete väg och järnväg 1 1 Riskklass 1
Upplag av salt, snö, asfalt, oljegrus 1 3 Riskklass 2

Bebyggd miljö
Schaktning, grävning, muddring och övriga underjordsarbeten 3 3 Riskklass 3
Kemikalier 3 4 Riskklass 3
Uppställning av fordon 3 1 Riskklass 1
Fordonstvätt 3 1 Riskklass 1
Anläggningar för avloppsvatten 1 2 Riskklass 1
Energianläggningar 3 2 Riskklass 2
Grundvattenanläggningar 1 4 Riskklass 2 Sannolikhet
Dagvatten från bebyggda ytor 1 4 Riskklass 1 K1 K2 K3 K4

Jord- och skogsbruk liten medelstor stor mycket stor
Bekämpningsmedel 1 4 Riskklass 2 S4 – mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4
Växtnäringsmedel 1 4 Riskklass 2 S3 – stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3
Djurhållning 1 2 Riskklass 1 S2 – medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3
Avverkning 2 1 Riskklass 1 S1 – liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2
Upplag av bark, flis, spån, timmer 2 1 Riskklass 1

Industriområden och miljöfarlig verksamhet Risknivåerna i matrisen har följande innebörd:
Miljöfarliga verksamheter 3 4 Riskklass 3 Riskklass 1 Förenklad riskhantering - förebyggande åtgärder (till exempel egenkontroll) ska upprätthållas.
Förorenade områden 3 4 Riskklass 3 Riskklass 2 Aktiv riskhantering - förebyggande och/eller förberedande åtgärder ska övervägas
Täktverksamhet (sand, grus, lera, jord) 2 3 Riskklass 2 Riskklass 3 Risken måste reduceras - förebyggande och/eller förberedande åtgärder är nödvändiga
Upplag/deponier 2 3 Riskklass 2 Riskklass 4 Akut risk - förebyggande och/eller förberedande åtgärder måste genomföras omedelbart

1) Endast de risker eller händelser som beskrivs i det tekniska underlaget

Sannolikhet Konsekvens
Sannolikheten för att risk föreligger inom tillrinningsområdet Avståndets inverkan på reduktionen av föroreningen genom nedbrytning, fastläggning och spädning fram till vattentäkten
Sannolikheten för emission vid riskförekomst inom tillrinningsområdet Emissionens förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning
Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten Emissionens farlighet

Belastning, mängd och volym av emissionen

Sannolikhetsklass (S-klass) Konsekvensklass (K-klass)
1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år. 1 - Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten
2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 50 åren. 2 - Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka dricksvattenkvaliteten
3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 10 åren. 3 - Kortvarig försämrad råvattenkvalitet som ställer krav på beredning, annars hälsoeffekter troliga medföra potentiella hälsoeffekter.
4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. 4 - Långvarig försämrad råvattenkvalitet som ställer krav på beredning, annars hälsoeffekter troliga

Konsekvens

Riskbedömnig

BILAGA 3
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LJUSSEVEKA GRUNDVATTENTÄKT,  

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER  

UPPDRAG 

Vattenskydd, Ljusseveka 

UPPDRAGSLEDARE 

Håkan Wennerberg 

DATUM 

2020-10-13 

UPPDRAGSNUMMER 

13010916 

UPPRÄTTAD AV 

Håkan Wennerberg 

GRANSKAD AV 

SEURBE 

 

Nedan angivna föreskrifter är specifika för vattenskyddsområde kring Ljusseveka 

grundvattentäkt. De har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus 

och representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner 

som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med 

stöd av miljöbalkens 7 kap. innefatta ett större krav på försiktighet än vad som följer av 

miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler. Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med 

stöd av 7 kap. 22§ Miljöbalken. 

De allmänna hänsynsreglerna innebär bl.a. att alla som bedriver en verksamhet eller avser att 

bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått som behövs för att förebygga, förhindra eller motverka att skada på miljö och 

människors hälsa uppkommer. 

I vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för 

vattenskyddsområden bl.a. Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och 

vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) och 

föreskrifter gällande spridning av bekämpningsmedel (NFS 2015:2) med eventuella senare 

ändringar och revideringar.  

Värnamo kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (antagna av 

kommunfullmäktige 2018-11-29 med senare ändringar och revideringar) har vissa regleringar 

kopplade till nuvarande vattenskyddsområde för Ljusseveka grundvattentäkt: 

• Tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden krävs för att hålla nötkreatur, häst, get, får, 

svin, pälsdjur som inte är sällskapsdjur, fjäderfä och orm inom område med detaljplan. 

Föreslaget vattenskyddsområde för Ljusseveka omfattar delvis område med detaljplan.  

• Vid spridning av naturligt gödsel, slam, bekämpningsmedel eller andra orenligheter 

inom detaljplanerat område finns angivet villkor utöver vad som följer av Förordning 

(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Statens jordbruksverks föreskrifter och 

allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.  

• Inom vattenskyddsområde för allmän vattentäkt krävs tillstånd av 

samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta en värmepumpanläggning för utvinning av 

värme ur mark (bergvärme, ytjordvärme), ytvatten eller grundvatten. Tillstånd krävs inte 

för värmepumpanläggning som kräver tillstånd eller anmälan enligt 

miljöprövningsförordningen. 
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Den totala arean av Ljusseveka vattenskyddsområde är ca 8 m2. Av detta består den primära 

skyddszonen av knappt ca 1 km2 och den sekundära skyddszonen av knappt 7 km2. 

Avståndet från vattentäkten till den primära skyddszonens yttre gräns har ansatts till minst 500 

m uppströms (nord, öst och väst) samt 300 m nedströms (söderut) vilket bedöms motsvara 

minst 100 dagars rinntid. 

Avståndet från vattentäkten till den sekundära skyddszonens yttre gräns har ansatts till minst 

1300 m uppströms (nord, öst och väst) samt 1100 m söderut, vilket bedöms motsvara minst 365 

dagars rinntid. Ett område i västra delen av den sekundära skyddszonen har benämnts 

sekundär skyddszon B. Detta område har bedömts omfatta öppna förhållanden där sand och 

grus förkommer ytligt eller i markytan. 

För mer information kring avgränsning hänvisas till Tekniskt Underlag. 

Förslag till skyddsföreskrifter för Ljusseveka vattenskyddsområde 

En strecksats i kolumnerna nedan innebär att det inte finns några särskilda föreskrifter för 

vattenskyddsområdet. Annan lagtext, t.ex Miljöbalken och dess förordningar, gäller. 
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1§ Petroleumprodukter 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Hantering av större mängd än 

250 liter petroleumprodukter får 

ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller transporter och 

för flytande petroleumprodukter i 

fordon och arbetsfordon för dess 

drift 

Hantering av större mängd 

än 250 liter 

petroleumprodukter får ej ske 

utan anmälan. 

Undantag som i primär 

skyddszon. 

 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

B Yrkesmässig uppställning av 

cisterner, entreprenadmaskiner, 

tunga fordon och stationära 

förbränningsmotorer med 

bränsletank större än 20 liter är 

förbjudet. 

Undantag gäller om dessa är 

utrustade eller placerade så att 

hela den lagrade volymen 

bränsle vid läckage säkert kan 

förhindras tränga ner i marken. 

- Yrkesmässig uppställning 

av cisterner, 

entreprenadmaskiner, 

tunga fordon och 

stationära 

förbränningsmotorer med 

bränsletank större än 20 

liter får ej ske utan 

anmälan. 

Undantag gäller om 

dessa är utrustade eller 

placerade så att hela den 

lagrade volymen bränsle 

vid läckage säkert kan 

förhindras tränga ner i 

marken. 

Information: ytterligare bestämmelser följer i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska och spilloljor NFS 2017:5 med tillhörande 

ändringar och revideringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83



    

 

 

4 (14) 
 
FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER 

2020-10-13 

 

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

2§ Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Ny hantering av mer än 250 liter 

av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom 

impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra 

miljöfarliga kemiska produkter är 

förbjudet. 

Befintlig hantering kräver 

tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig 

lagring som har sekundärt skydd 

och sker i ett utrymme inomhus 

som saknar golvbrunn. 

Petroleumprodukter regleras i 

2§.  

Bekämpningsmedel regleras i 

6§. 

Hantering av mer än 250 liter 

av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom 

impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra 

miljöfarliga kemiska 

produkter kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig 

lagring som har sekundärt 

skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar 

golvbrunn. 

Petroleumprodukter regleras 

i 2§.  

Bekämpningsmedel regleras 

i 6§. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

 

3§ Miljöfarlig verksamhet 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Ny miljöfarlig verksamhet eller 

åtgärd som är tillståndspliktig 

enligt 2-32 kap i 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251 och eventuella 

senare ändringar) är förbjuden.  

- Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

B Ny eller utökning av miljöfarlig 

verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap 

i miljöprövningsförordningen 

(2013:251 och eventuella 

senare ändringar) kräver 

tillstånd. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 
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4§ Bekämpningsmedel 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Yrkesmässig hantering av 

kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden.  

Undantag gäller för transport. 

Undantag gäller för 

punktbehandling av enskilda 

växter, ohyra och skadedjur som 

ej får ske utan anmälan. 

Yrkesmässig hantering av 

kemiska bekämpningsmedel 

kräver tillstånd.  

Undantag gäller för transport. 

Undantag gäller för 

punktbehandling av enskilda 

växter, ohyra och skadedjur. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

B Yrkesmässig hantering av 

biologiska bekämpningsmedel 

kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

Information: ytterligare bestämmelser följer i Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

samt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel NFS 2015:2 

samt eventuella senare ändringar och revideringar. 

 

5§ Växtnäringsmedel 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Yrkesmässig lagring och 

spridning av växtnäringsämnen 

kräver tillstånd. 

- - 

Information: ytterligare bestämmelser följer i: 

- Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket samt Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 

växtnäring samt eventuella senare ändringar och revideringar. 
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6§ Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Materialtäkt och husbehovstäkt 

är förbjuden. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

B Markarbeten får ej ske utan 

tillstånd. 

Undantag gäller för 

sammanhängande yta mindre 

än 150 m2 eller grävning på ett 

djup på mindre än 1 meter. 

Undantag gäller för akut 

underhåll av befintligt 

ledningsnät avseende vatten, 

spillvatten, dagvatten samt el, 

telefon och bredband. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

 

 

7§ Upplag av skogsprodukter 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Upplag, större än för 

hushållsbehov för uppvärmning 

av en- eller tvåbostadsfastighet, 

av bark, stubbar, timmer, flis 

eller GROT under längre tid än 

12 månader är förbjudet.  

Undantag för upplag på tät yta 

med uppsamling och 

omhändertagande av dagvatten 

eller på tät yta under tak. 

- - 

 

8§ Anläggningar för bortledning av grundvatten  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Ny anläggning för bortledning av 

grundvatten är förbjuden. 

Undantag gäller kommunal 

vattentäkt. 

Ny anläggning för 

bortledning av grundvatten 

kräver tillstånd. 

 

Ny anläggning för 

bortledning av 

grundvatten kräver 

tillstånd. 
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9§ Anläggningar för lagring och utvinning av värme- och kylenergi  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Ny anläggning för lagring av och 

utvinning av värme- och/eller 

kylenergi från berg är 

förbjuden.  

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

B Ny anläggning för lagring av och 

utvinning av värme- och/eller 

kylenergi från jord eller 

grundvatten är förbjuden.  

Ny anläggning för lagring av 

och utvinning av värme- 

och/eller kylenergi från jord 

eller grundvatten kräver 

tillstånd. 

Ny anläggning för lagring 

av och utvinning av 

värme- och/eller 

kylenergi från från jord 

eller grundvatten kräver 

tillstånd. 

 

10§ Upplag och deponier 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Upplag, utfyllnad och 

deponering av avfall, förorenade 

massor eller massor med okänd 

miljöstatus är förbjudet. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon. 

B Upplag av kemiska 

halkbekämpningsmedel eller 

dammbindande medel, asfalt 

och oljegrus är förbjudet. 

Permanenta upplag av 

kemiska 

halkbekämpningsmedel eller 

dammbindande medel, asfalt 

och oljegrus är förbjudet. 

Undantag för upplag på tät 

yta med uppsamling och 

omhändertagande av 

dagvatten eller på tät yta 

under tak. 

Permanenta upplag av 

kemiska 

halkbekämpningsmedel 

eller dammbindande 

medel, asfalt och oljegrus 

är förbjudet. 

Undantag för upplag på 

tät yta med uppsamling 

och omhändertagande av 

dagvatten eller på tät yta 

under tak. 

 

11§ Snö 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

A Upplag av snö med ursprung 

från trafikerade ytor utanför 

primär skyddszon är förbjudet. 

Upplag av snö med ursprung 

från trafikerade ytor utanför 

primär och sekundär 

skyddszon är förbjudet. 

Upplag av snö med 

ursprung från trafikerade 

ytor utanför primär och 

sekundär skyddszon är 

förbjudet. 
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12§ Allmänna bestämmelser inom Ljusseveka vattenskyddsområde 

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo 

kommun.  

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till  

samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun. I samband med sådan prövning kan 

nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika risk för 

vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till  

samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun. Nämnden kan förelägga om särskilda 

försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika risk för vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen i 

Jönköpings län. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda 

villkor som anses erforderliga för att undvika risk för vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a § Miljöbalken 

om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i 

verksamheten tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt 

miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av 

miljöbalken.  

g) Anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i 

verksamheten anmälts samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun med stöd av 

miljöbalken. 

h) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 

är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 

på telefon 112. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

13§ Skyltning 

a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid 

båtplatser inom området eller vid vägar som passerar genom området får vattentäktens 

huvudman uppsätta skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. 

Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av 

skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.  

14§ Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 

vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
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åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 

lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 

åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 

dd mm åå.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  

Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 

förbudet senast dd mm åå. 

 
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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Generella bestämmelser inom vattenskyddsområde enligt annan 
lagstiftning 

NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER GÄLLANDE SKYDD MOT MARK- OCH 

VATTENFÖRORENING VID HANTERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR OCH 

SPILLOLJOR (NFS 2017:5))  

4 kap. Krav inom vattenskyddsområde 

1 § Cisterner i och ovan mark enligt 1 kap 1 § i dessa föreskrifter samt rörledningar och slangledningar ska 

ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. 

Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska 

vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller dock för cisterner med 

tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt,   

om inte tillsynsmyndigheten anger annat.  

Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.  

2 § Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom de delar av ett 

vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) 

skyddszon utan sekundärt skydd enligt 4 kap. 1 §.  

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot NFS 2017:5 hantering utan 

sekundärt skydd inom hela vattenskyddsområdet.   

3§ Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning  ska invallningen rymma 

den största cisternens volym + 10 % av övriga cisterners totala volym.   

4 § Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat  så att kontroll är möjlig.   

 5 § Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med  texten 

”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffenhet.  

Skylten ska även innehålla följande information:  

- Fastighetsbeteckning  

- Adress  

- Volym  

- Högsta fyllningsflöde  

- Innehåll  

6 § Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än  dessa föreskrifter gäller de 

kraven. 

6 kap. Cisterner och rörledningar som tas ur bruk  

1§ Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera 

tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur  bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen 

bör omhändertas. 
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Övergångsbestämmelser 

3. För cisterner och rörledningar som har installerats före ikraftträdandet, som inte omfattades av krav på 

sekundärt skydd enligt tidigare bestämmelser och om  krav på sekundärt skydd  införs eller ändras genom 

dessa föreskrifter, ska verksamhetsutövaren senast den 1 januari 2022  ha installerat sekundärt skydd.   

Meddelade undantag som avser sekundärt skydd gäller till den i respektive beslut angivna tidpunkten för 

upphörande och i annat fall längst till och med den 1 januari 2022.  

 

STATENS NATURVÅRDSVERKS FÖRESKRIFTER OM SPRIDNING OCH 
VISS ÖVRIG HANTERING AV VÄXTSKYDDSMEDEL; (SNFS 2015:2)  
6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, 

primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon.  

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt 

första stycket inom hela vattenskyddsområdet. 

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en 

sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas. 

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 

vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 § 

inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter 

meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel. 
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Definitioner av begrepp 

 

Avloppsvatten Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 § 1. spillvatten 

eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av 

spillvatten från WC (¨klosettvatten¨) samt från bad, disk och tvätt 

(¨BDT-vatten¨). 2. Vatten som används för kylning. 3. Vatten som 

avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för 

viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten). 4. Vatten som avleds 

för avvattning av en begravningsplats. 

Avverkning Med avverkning avses fällning och upparbetning av träd samt därmed 

sammanhängande arbeten. Med avverkning avses ej plockhuggning 

eller gallring.  

Avfall Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller 

för hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för 

regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa föreskrifter inte är att 

betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall 

från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna 

tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej heller som avfall. 

Fordon 

 

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet 

transportmedel/arbetsredskap som kan framföras på mark, vatten 

eller is.  

Fordonstvätt Med fordonstvätt avses tvättning av fordon, maskiner, båtar eller 

husvagnar m.m. där rengöringsmedel eller avfettningsmedel 

används. 

Förorenade massor 

 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller 

efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en deponi, 

mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 

föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. 

Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan 

olika platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten. 

GROT Grenar, ris och toppar som tas ut vid skogsavverkning. 

Hantering 

 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet 

eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, 

förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 

destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed 

jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska 

användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. 

Definitionen är inte kopplad till en volym. En husbehovstäkt där det 

utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller 
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på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt 

(NFS 2003:2). 

Hushållsbehov 

 

Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det egna 

hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. 

Hushållsbehov begränsas vid hantering av enstaka förpackningar av 

de största storlekarna en enskild konsument kan köpa i 

detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, exempelvis i 

samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också anses 

vara hantering för hushållsbehov 

Hälso- eller 

miljöfarliga produkter 

Med hälso- eller miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter 

kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-

förordningen eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande 

syfte och innebörd.  

Kemiskt 

bekämpningsmedel 

 

Miljöbalken definierar kemiska bekämpningsmedel som kemiska 

produkter avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller 

mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller skada på egendom. 

Markarbete  

 

Med markarbete avses i dessa föreskrifter, schaktning, grävning, 

borrning, pålning, spontning, muddring och andra jämförbara arbeten 

som påverkar markens utseende och struktur. 

Materialtäkt 

 

Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, 

torv eller andra jordarter. 

Petroleumprodukter Med petroleumprodukter menas brandfarliga vätskor och spillolja 

enligt defintion i MSBFS 2010:4. 

Punktbehandling Behandling med metod som medför medlet inte sprids utanflr det 

avsedda objektet.  

Sekundärt skydd Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl 

som rymmer hela kärlets volym, eller b) invallning som är gemensam 

för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala 

lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller c) 

dubbelmantlade rörledningar eller d) uppsamlingstråg eller annan 

anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 

uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det 

sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot 

avsett ämne. Det sekundära skyddet ska omfatta alla delar som 

omfattas av föreskrift. 

Spillvatten 

 

Spillvatten, liksom hushållsspillvatten, definieras här som bad-, disk-, 

tvätt- och toalettvatten. 
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Transport Begreppet transport omfattar förflyttning av godset med ett 

transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan 

hantering som utgör ett led i förflyttningen. 

Upplag 

 

Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning 

och förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, 

massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Plats 

på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är ej 

att betrakta som upplag 

Växtnäringsmedel Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska 

gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt 

urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, 

dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.  

Yrkesmässig 

 

Med yrkesmässig avses sådan verksamhet som har en viss 

omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte 

och är av självständig karaktär.  Verksamheten behöver dock inte 

vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser 

att markera gränsdragningen mot hobbyverksamhet. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-12-01  

Justerare 

§ 456 Dnr: KS.2020.627 
 
Vattenskyddsföreskrifter och 
vattenskyddsområden för Ljusseveka vattentäkt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   remittera vattenföreskrifter och vattenskyddsområden för 

Ljusseveka vattentäkt till samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunledningsförvaltningens mark- och 
exploateringsavdelning att besvaras senast den 1 februari 
2021. 

    
Ärendebeskrivning 
Ljusseveka vattentäkt är Värnamo kommuns största vattentäkt 
för dricksvatten. Den försörjer över 20 000 personer med 
dricksvatten. Skyddet för grundvattentäkten är otillräckligt och 
nya skyddsområden samt skyddsföreskrifter behövs för att 
säkerställa att vattentäkten kan leverera friskt och tjänligt vatten 
i framtiden. De nuvarande vattenskyddsdokumenten är 
framtagna 1968, med ett tillägg 1986.  
 
Det nya skyddsdokumentet innehåller nya skyddsområden som 
är något större än de tidigare, samt ett flertal nya 
skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna reglerar verksamheter 
som kan kräva anmälan eller tillstånd. I normala fall kan 
anmälan/tillståndet tillåtas men med villkor och 
försiktighetsmått. Vattenskyddsdokumenten är framtagna av en 
arbetsgrupp bestående av VA-avdelningen i Värnamo kommun, 
planavdelningen och miljöavdelningen i 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Värnamo kommun samt 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Sweco har skrivit 
skyddsdokumenten och varit projektledare.  
 
Vattenskyddsdokumenten ska skickas på remiss till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Allmänheten 
kommer att kunna yttra sig efter det. Yttranden ska vara 
lämnade till tekniska förvaltningen senast den 1 februari 2021. 
Efter detta sammanställs inkomna yttranden och samtliga 
yttranden besvaras. Vattenskyddsdokumenten justeras vid 
behov. Efter detta ska kommunfullmäktige i Värnamo besluta att 
vattenskyddsdokumentet ska fastställas av Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen tar därefter över handläggandet av fastställandet. 
Då skickar Länsstyrelsen ut vattenskyddsdokumenten på remiss 
till myndigheter och sakägare.  
 
 
                                                                                  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-12-01  

Justerare 

Ks § 456 (forts) 
 

Tekniska utskottet beslutade 10 november 2020, § 244 
att  godkänna informationen  
att    föreslå kommunstyrelsen besvara förslaget till 

vattenföreskrifter och vattenskyddsområden samt att 
skicka densamma på remiss till 
samhällsbyggnadsnämnden och återkomma med svar 
senast den 1 februari 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska utskottet
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Motion: Hälsosamma och hållbara scheman i Omsorgen   
 
Sverige står inför en demografisk utmaning. Enligt prognoserna kommer vi i landet att ha fler 
äldre och barn men färre som är i arbetsför ålder och som försörjer de första två. Det innebär 
att alla som kan jobba också ska jobba, men det innebär också att de som är i arbete måste ha 
en mycket bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar för att främja ett långt arbetsliv. 
Arbetaren ska ges förutsättningar för att orka jobba kvar. 
 
Att arbeta delade turer eller långa helger varannan vecka är en tradition i kommunen som 
också sliter på personalen. Men sådana scheman, menar kommunen, ger möjlighet till att hålla 
lågt personalantal i helgscheman och hålla helgtjänstgöring låg eller hög.  
Frågan är dock om det verkligen är hälsosamt och håller det i längden? Nej, säger vi, detta 
bidrar till sjukskrivning och en slitsam arbetsmiljö!  
 
Arbetstiden och hur den förläggs är en av verksamhetens viktigaste resurser och verktyg för 
att säkra en bra arbetsmiljö och en bra kvalitet för brukarna. Därför måste arbetstiden 
förläggas med utgångspunkt i verksamhetens och brukarens behov. I takt med detta behöver 
verksamheten planeras på ett sätt som ytterligare förstärker en bra arbetsmiljö.  
 
För att uppnå ett hållbart schema är delaktighet och inflytande grunden, och för att arbeta med 
delaktighet och inflytande i schemaläggningen behöver chefer och medarbetare ofta stöd och 
kompetens i hur man kan arbeta med hållbar arbetstidsförläggning. Socialdemokraterna anser 
att arbetsgrupper tillsammans med ledning ska genomgå utbildning i hälsofrämjande och 
hållbar schemaläggning. De läser gemensamt på om vad man ska tänka på för att få scheman 
som säkerställer en bra arbetsmiljö. Personalen och ledningen måste samverka i skapandet av 
ett hållbart schema, och vi ser gärna att skyddsombudet bjuds in i dessa samtal.  
 
Liksom andra arbetsgivare i landet redan har gjort, så har vi fullt förtroende för att också 
Värnamo kommun kan skapa hälsosamma och hållbara scheman bland arbetsgrupperna i 
Omsorgsförvaltningen som också arbetar bort delade turer, långa helger och varannan helg.  

Därför yrkar vi:  
 

  att  1 000 000 kr avsätts under 2021 till Omsorgsnämnden ur  
Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för kompetensutveckling av 
schemaläggning i heltidskultur, 

         att personal tillsammans med chefer och administration genomgår utbildning av  
schemaläggning i en heltidskultur samt att detta görs på arbetstid, och 

         att uppdra Omsorgsnämnder att arbeta fram metoder för strategisk och hållbar 
                          schemaläggning som avvecklar delade turer, långa helger och varannan helg.  

 
Azra Muranovic, Åke Vilhelmsson, Khalid Poricanin, Mikael Andersson och Anja Johansson 
genom Socialdemokraterna i Värnamo, 25 januari 2021 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-02-16 1

Protokollsutdrag:
Omsorgsnämnden

Ks § 

Motioner, godkännande av kansliremisser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att  remittera motionen enligt nedan att besvaras senast den 23 april 2021.

1. Motion – Hälsosamma och hållbara scheman i omsorgen; remiss 
omsorgsnämnden. Dnr KS.2021.54.
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Cykelväg - cykla runt Värnamo för hälsan och miljön

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

I nuläget saknas det sammanhängande cykelväg på sträckan Margaretelund till Borgen samt från Borgen till
Åsenvägen (dvs förbindelse mot Trälleborg/ Västhörja).Förbindelse i tätorten är ytterst viktig främst för
trafiksäkerheten för de som redan cyklar till och från jobbet men även för att främja fysisk aktivitet och därmed ökat
psykiskt välmående. Dessutom är detta ett led i arbete med att uppnå klimatmålen och hållbarhetsmålen. Ur
föreningsperspektiv är detta också gynnsamt eftersom vi har framstående föreningar som skulle nyttja den. Det har
t.ex. anordnats cykel SM. Tävlingsmomenten skulle underlättas enormt av sammanhängande cykelvägar.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Aldijana
Efternamn

Puskar Imsirovic
E-post

aldijana_p@hotmail.com

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

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Gränsgatan 17
Postnummer

33156
Postort

Värnamo

 
  

2020-10-07 
 
 

 
    
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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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=c62d7686-fb1c-4a08-b4ee-7a71fd6c5e5d


33156 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.

 
  

2020-10-07 
 
 

 
    
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 2021-02-16 1

Protokollsutdrag:
Tekniska utskottet

Ks § 

Medborgarinitiativ, godkännande av kansliremisser

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

23 april 2021:

1. Medborgarinitiativ – Cykelväg - cykla runt Värnamo för hälsan och 
miljön; remiss tekniska utskottet. Dnr KS.2021.31.

102



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-02-16 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Kommundirektörens delegationsbeslut 2/2021 gällande bilaga 
till riktlinje för medarbetarskap o ledarskap.

2. HR-chefens delegationsbeslut nr 1-2/2021 gällande tecknande 
av lokalt kollektivavtal.

3. HR-chefens delegationsbeslut nr 3/2021 gällande tecknande av 
avtal lokalvård.

4. Mark- och exploateringsavdelningens delegationsbeslut nr 
62/20 och 1-4/21.

5. Verksamhetschefen på Campus delegationsbeslut nr 1-3/2021 
gällande anställningar.
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2021-01-28        Beslut 2/2021

Bilaga till riktlinje för 
medarbetarskap och ledarskap 

Beslutad riktlinje för medarbetarskap och ledarskap syftar till att 
tydliggöra vad Värnamo kommun förväntar sig av alla 
medarbetare. Av medarbetare förväntas att man är väl insatt i 
vad värdegrunden och medarbetarskapet innebär för att kunna 
vara ett föredöme men också för att kunna arbeta med 
värdegrunden och medarbetarskapet i den verksamhet som man 
ansvarar för.

I riktlinjen anges att Värnamo kommuns chefer arbetar utifrån 
det motiverande ledarskapet. Denna kompletterande bilaga är 
tänkt som ett stöd i utövandet av det motiverande ledarskapet. I 
dokumentet beskrivs vad det motiverande ledarskapet innebär 
och hur man som chef i Värnamo kommun förväntas agera. 

Bilagan till riktlinjen för medarbetarskap och ledarskap är härmed 
antagen.

Ulf Svensson
Kommundirektör

Kommunledningskontoret
Ulf Svensson
Kommundirektör
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Riktlinje för medarbetarskap och 
ledarskap 
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Riktlinje för medarbetarskap och ledarskap 

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

Fastställd av: Kommunchef 
Dokumentet gäller från: 2017-07-18 
Dokumentet gäller för: Samtliga förvaltningar 
Dokumentansvarig: Åsa Johansson 

  

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.
Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.
Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.
Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.
Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Riktlinje för medarbetarskap och ledarskap 

 

Bakgrund 
I Värnamo kommun delar alla medarbetare samma uppdrag, att erbjuda service och 
tjänster av hög kvalitet till kommuninvånarna. Alla medarbetare är viktiga för att det 
uppdraget ska lyckas. 
I kommunens policy – Värnamo kommun som arbetsgivare beskrivs vad kommunen står 
för som arbetsgivare. En viktig förutsättning för att nå kommunens vision om den 
mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare 2035 är ett bra medarbetarskap och 
ledarskap. Medarbetarskap och ledarskap är ömsesidigt beroende av varandra. I 
ledarskapet ingår alltid ett medarbetarskap.  

Syfte 
Riktlinjerna för medarbetarskap och ledarskap syftar till att tydliggöra vad Värnamo 
kommun förväntar sig av alla medarbetare. Riktlinjerna som utgår från kommunens 
värdegrund är en vägledning i det dagliga arbetet. För att syftet ska uppnås är det viktigt att 
riktlinjernas betydelse kontinuerligt diskuteras och levandegörs på respektive arbetsplats.  

Organisation och ansvar 
Varje medarbetare har skrivit under ett anställningsavtal med Värnamo kommun som 
innebär att utföra ett arbete, följa riktlinjer och policyer, arbetsmiljö- och ordningsregler, 
samarbeta och vara lojal. I ledarskapet ingår att skapa förutsättningar för väl fungerande 
och utvecklande arbetsplatser för alla medarbetare. En god arbetsmiljö uppnås genom ett 
engagerat ledarskap baserat på en god insikt i medarbetarnas arbetsmiljö och allas 
delaktighet.  
Anställda i Värnamo kommun är kommunens ansikte utåt, oavsett uppdrag och 
befattning. För att levandegöra värdegrunden är det nödvändigt att förstå sitt 
uppdrag i kommunen som en del i ett större sammanhang. 

Vision 
Kommunens vision lyder: Värnamo- den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 
2035  
Värnamo kommun vill vara en plats för mänsklig tillväxt i vilken alla medarbetare kan få 
förutsättningar att växa och utvecklas.  

Värdegrund 
För att nå visionen krävs att alla medarbetare har kunskap om, förstår och tar ansvar för 
den gemensamma värdegrunden. Oavsett uppdrag och befattning är vår gemensamma 
uppgift att 
 Sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum  
 Ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva  
 Respektera varandras åsikter, roller och funktioner  
 Verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större 

sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet  
 Samverka och ta tillvara varandras kompetenser  

Medarbetarskap och ledarskap 
Medarbetarskap i Värnamo kommun är att vara med och ta ansvar för att förverkliga 
kommunens vision och värdegrund. Medarbetarskap handlar om relationer, 
förhållningssätt gentemot varandra och de vi möter i arbetet. Medarbetare ska genom sitt 
sätt att utöva sin roll och utföra sitt uppdrag, gestalta värdegrunden i mötet med 
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Riktlinje för medarbetarskap och ledarskap 

medborgare, kollegor, besökare och uppdragsgivare. Tillsammans bidrar detta till att skapa 
ett arbetsklimat som inrymmer delaktighet, engagemang och ansvarstagande.  
I ledarskapet ingår alltid ett medarbetarskap. Att vara ledare innebär att skapa 
förutsättningar för medarbetarna att kunna göra sig delaktiga, engagerade och 
kompetenta. Värnamo kommunen arbetar utifrån det motiverande ledarskapet, 
som innebär att medarbetare och chefer tillsammans utvecklar ett 
medborgarorienterat arbetssätt. Chefens roll är att stimulera delaktighet och 
ansvarstagande, kreativitet och ständiga förbättringar 
Medarbetarskap och ledarskap är varandras förutsättningar för att skapa en bra 
verksamhet. Ett gott ledarskap kräver ett gott medarbetarskap, ett gott medarbetarskap 
kräver ett gott ledarskap. Genom att tillsammans vara aktiva i utvecklingen av 
arbetsplatsen skapas en bra arbetskultur och ett gott arbetsklimat.  
 
Oavsett uppdrag, roll och funktion är alla 
medarbetares uppgift att: 

 
Sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum 
Detta gör vi genom att: 
Ge medborgarna i Värnamo kommun en service som kännetecknas av god tillgänglighet 
och professionellt förhållningssätt 
I ledarskapet ingår utöver detta även att: 
Skapa förståelse för uppdrag och mål  

 
Ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva 
Detta gör vi genom att: 
Vara delaktiga i att bidra med idéer, våga prova nytt och aktivt stödja beslutad utveckling  
I ledarskapet ingår utöver detta även att: 
Vara en drivkraft i att utveckla och förbättra verksamheten 
Skapa förutsättningar för delaktighet i ett tillåtande klimat 

 
Respektera varandras åsikter, roller och funktioner 
Detta gör vi genom att: 
Visa tolerans för varandras olikheter och visa förståelse för olika yrkesroller och 
organisationens olika behov 
I ledarskapet ingår utöver detta även att: 
Föregå med gott exempel i att bemöta alla likvärdigt 
Ta hänsyn till olika medarbetares förutsättningar 
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Riktlinje för medarbetarskap och ledarskap 

Verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större 
sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet  
Detta gör vi genom att: 
Visa engagemang och ta ansvar för att alla inkluderas  
I ledarskapet ingår utöver detta även att: 
Ge förutsättningar för att utföra ett bra arbete och skapa möjligheter till utveckling  
Ge medarbetarna möjlighet att påverka 
 
Samverka och ta tillvara varandras kompetenser 
Detta gör vi genom att: 
Vara öppna och intresserade av att lära av varandra  
I ledarskapet ingår utöver detta även att: 
Föregå med gott exempel och skapa möjligheter till diskussion och nätverkande  

Ansvarig 
Ansvarig tjänsteman är HR-chef på HR-avdelningen 

Uppföljning 
Uppföljning sker varje mandatperiod 

Referenser 
Policy Värnamo kommun som arbetsgivare. Värnamo kommuns värdegrund 
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                                 Bilaga till  
riktlinje för medarbetarskap och ledarskap

__________________________________________________________________________________ 
     

 

Att vara chef i Värnamo kommun 
Riktlinjen för medarbetarskap och ledarskap syftar till att tydliggöra vad 
Värnamo kommun förväntar sig av alla medarbetare. Det förväntas att du är väl 
insatt i vad värdegrunden och medarbetarskapet innebär för att du ska kunna 
vara ett föredöme och också arbeta med värdegrunden och medarbetarskapet i 
den verksamhet som du ansvarar för. 
I riktlinjen anges att vi arbetar utifrån det motiverande ledarskapet. Detta 
dokument är tänkt som ett stöd för dig i ditt utövande av det motiverande 
ledarskapet. I dokumentet beskrivs vad det motiverande ledarskapet innebär 
och hur du som chef i Värnamo kommun förväntas agera.  

Det motiverande ledarskapet 
Det motiverande ledarskapet har fyra hörnstenar. Det handlar om uppdraget, 
dig själv som ledare, medarbetaren och verksamhetens utveckling. Detta kan 
beskrivas så här 

 
Det motiverande ledarskapet innebär att medarbetare och chefer tillsammans 
utvecklar ett medborgarorienterat arbetssätt. Chefens roll är att stimulera 
delaktighet, ansvarstagande, kreativitet och ständiga förbättringar. Det 
motiverande ledarskapet är starkt knutet till värdegrunden samt medarbetarskap 
och ledarskap i Värnamo kommun. Till varje del i det motiverande ledarskapet 
är olika beteenden knutan. Dessa beteende kan observeras, du kan träna på dem 
och förändras i dem genom medvetna val.  
För att underlätta för dig som chef att veta vad som förväntas av dig så finns 
här beskrivit vad de fyra hörnstenarna innebär, vilken del i värdegrunden, 
medarbetarskapet och ledarskapet som hör ihop med dessa samt vilket 
beteende som det visar sig i. 
1. Inspirera till motivation - uppdraget 
Att inspirera till motivation handlar om att sätta människan i fokus, det vill 
säga att sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum. Detta gör vi 
genom att ge medborgarna i Värnamo kommun en service som kännetecknas 
av god tillgänglighet och professionellt förhållningssätt. Som ledare tydliggör 
du och skapar förståelse för uppdrag och mål. Detta visas sig i ditt beteende 
genom att du: 
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• Förmedlar en positiv, lösningsfokuserad framtidsbild 
• Kommunicerar tydligt och säkerställer att medarbetarna förstår och 

delar målbilden 
• Skapar delaktighet och engagemang avseende uppdrag och mål 
• Tar om möjligt en dialog om hur uppgifterna/uppdraget ska lösas 
• Delegerar ansvar och befogenheter och följer upp dessa 
• Låter medarbetarna ta ansvar för viktiga uppgifter-tillit 

 
2. Förmedla ideal – du själv 
Att förmedla ideal handlar om respekt, det vill säga att respektera varandras 
åsikter, roller och funktioner. Detta gör vi genom att visa tolerans för varandras 
olikheter och visa förståelse för olika yrkesroller och organisationens olika 
behov. Som ledare föregår du med gott exempel genom att bemöta alla 
likvärdigt och tar hänsyn till olika medarbetares förutsättningar. Förmedla ideal 
handlar också om samverkan, det vill säga att samverka och ta tillvara 
varandras kompetenser. Detta gör vi genom att vara öppna och intresserade av 
att lära av varandra. Du som ledare föregår med gott exempel och skapar 
möjligheter till diskussion och nätverkande. Detta visar sig i ditt beteende 
genom att du: 
 

• Är ett föredöme i att leva värdegrunden 
• Tydliggör utifrån vilka värderingar du fattar beslut 
• Uppvisar hög etik och en välfungerande moralisk kompass 
• För en levande dialog kring värdegrunden och medarbetarskapet och 

hur dessa tar sig uttryck på arbetsplatsen 
• Är lojal och tar ansvar för fattade beslut 
• Tar ansvar för genomförandet av fattade beslut 
• Låtsas inte som du kan allt och ber om ursäkt om det blir fel, tar ansvar 

för att rätta till det som blev fel, skyller inte ifrån dig 
• Tar ansvar för ditt ledarskap och jobbar med ständiga förbättringar 
• Representerar Värnamo kommun och bidrar till helhetssyn 

 
3. Individuell omtanke - medarbetarna 
Individuell omtanke handlar om arbetsglädje, det vill säga att verka för att alla 
ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta sitt arbete i ett större sammanhang, trivas 
och känna yrkesstolthet. Detta gör vi genom att visa engagemang och ta ansvar 
för att alla inkluderas. Som ledare ger du förutsättningar för att utföra ett bra 
arbete och skapar möjligheter till utveckling. Dina medarbetare får möjlighet 
att utvecklas. Det handlar precis som under förmedla ideal även om respekt 
och att du tar hänsyn till dina medarbetares olika förutsättningar. Här ingår den 
stöttande omtanken likaväl som den korrigerande omtanken. Detta visas i ditt 
stöttande beteende genom att du: 
 

• Lägger vinn om att lära känna dina medarbetare och försöker förstå 
deras olika behov 

• Tar dig tid till aktivt lyssnande 
• Visar positiv uppmärksamhet och ger äran till den som gjort något bra 
• Får medarbetare att känna sig betydelsefulla genom positiv 

återkoppling 
 
Din individuella omtanke visar sig i ditt korrigerande beteende genom att du: 
 

• Vågar konfrontera medarbetare som inte lever efter värdegrunden, inte 
följer det som är överenskommet 
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Riktlinje för medarbetarskap och ledarskap 

• Ger korrigerande feedback på ett konstruktivt sätt så nära inpå den 
aktuella händelsen som det är möjligt och berättar om vilket alternativt 
beteende som önskas  

• Tar en aktiv roll för att hantera konflikter/samarbetsproblem i 
arbetsgruppen 
 

4. Intellektuell stimulans - utveckling 
Intellektuell stimulans handlar om utveckling, det vill säga att ta ett aktivt 
ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva. Detta gör vi genom att 
vara delaktiga i att bidra med idéer, våga prova nytt och aktivt stödja beslutad 
utveckling. Som ledare är du en drivkraft i att utveckla och förbättra 
verksamheten, du skapar förutsättningar för delaktighet i ett tillåtande klimat. 
Detta visar sig i ditt beteende genom att du: 
 

• Uppmuntrar till att finna nya sätt att lösa uppgifter, förmedlar ett 
tillåtande klimat, det är ok att göra fel när intentionen är god 

• Bejakar kreativa lösningar och uppmärksammar om någon provar 
något nytt 

• Tar ansvar för omvärldsbevakning och hittar goda exempel att 
diskutera i arbetsgruppen 

• Ifrågasätter gamla sanningar och ”det sitter i väggarna”-kultur 
• Utmanar medarbetarna att kliva ur sin komfortzon för att komma 

närmare sin fulla potential 
 

Det motiverande ledarskapet – en helhet 
De olika delarna som ingår i det motiverande ledarskap samverkar och utgör en 
helhet kring förväntningarna på dig som chef i Värnamo kommun. Hur det 
motiverande ledarskapet hänger ihop med värdegrunden kan beskrivas så här. 
  

Möjlighet till utveckling 
Alla medarbetare är viktiga för att vårt uppdrag ska lyckas. Du som chef är 
viktig för att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas. Därför 
satsar Värnamo kommun genom Ledarkraft på sina chefer. Inom ramen för 
detta får du en rad insatser såsom introduktion, utbildning och olika 
utvecklingsinsatser. Din chef och dina chefskollegor är viktiga för att du ska 
utvecklas i din roll som chef och där har du ditt närmaste stöd i din roll som 
chef. 
Din chef följer upp ditt arbete i medarbetarsamtal och stämmer av ditt 
ledarskap utifrån det motiverande ledarskapet. Utifrån det kommer ni överens 
om vilka insatser som ska genomföras. Det motiverande ledarskapet är en 
viktig del i våra lönekriterier för chefer.
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B E S Ö K S A D R E S S 
Stadshuset   

P O S T A D R E S S 
331 83 Värnamo 

T E L E F ON 
0370-37 70 00 vx 

O R G  N R 
212000-0555 

E – P O S T 
kommunen@varnamo.se 

W E B B P L A T S 
www.varnamo.se 

T E L E F A X  
0370-37 77 11 

B A N K G I R O 
141-7195 

  

Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20 
 
Sveriges Kommuner och Regioner har överenskommelse om Bestämmelser 
för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän 
kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och 
Teaterförbundet). 

 
Avtalet ersätter de två BAL T 17, i lydelse 2019-01-01, tecknade med ovan 
nämnda motparter och gäller tillsvidare från och med den 1 december 2020 
med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader. 
 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2021-01-12 
§22, punkt 2.1 och efter rekommendation från Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) beslutar undertecknad att med anledning av träffad BAL 20 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde 
Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2020-12-01, 
 
att anta BAL 20, samt 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
 
 
Åsa Johansson 
HR-chef 
 

Kommunledningsförvaltningen  
HR-avdelningen 
Åsa Johansson, HR-chef 
Telefon: 0370-37 74 71 
E-post: asa.t.johansson@varnamo.se 

1/2021 
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Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning – BUI 20 

 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för 
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. 

 
Avtalet ersätter BUI T 17, i lydelse 2019-01-01, och gäller tillsvidare från 
och med den 1 december 2020 med en ömsesidig uppsägningstid om tre 
kalendermånader 
 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2021-01-12 
§22, punkt 2.1 och efter rekommendation från Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) beslutar undertecknad att  med anledning av träffad BUI 20 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2020-12-
01, 

 
att anta BUI 20, samt 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Åsa Johansson 
HR-chef 
 

Kommunledningsförvaltningen  
HR-avdelningen 
Åsa Johansson, HR-chef 
Telefon: 0370-37 74 71 
E-post: asa.t.johansson@varnamo.se 

2/2021 
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Tecknande av avtal lokalvård 
 
 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2021-01-12 
§22, punkt 1.7 beslutar undertecknad  
 
att teckna avtal med tekniska förvaltningen gällande lokalvård för 
Kommunals expedition, Kyrkogatan 12 (se bilaga) 
 
 
 
Åsa Johansson 
HR-chef 
 

Kommunledningsförvaltningen  
HR-avdelningen 
Åsa Johansson, HR-chef 
Telefon: 0370-37 74 71 
E-post: asa.t.johansson@varnamo.se 

3/2021 
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 FÖRTECKNING 
 

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

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 16 april 2019 § 159. 

  
 
 

 
Nummer  DELGIVET 

KS 2020-02-03 
62/20 Markupplåtelseavtal Lanna 1:17, avtalsnr Su264  
1/21 Köpebrev Gulmossan 6  
2/21 Köpebrev Gulmossan 1  
3/21 Markupplåtelseavtal Forsheda 3:36, avtalsnr Su265  
4/21 Ledningsrätt/servitut, Kärda 2:1 Pålslund 1, Ljusseveka 2:1 

samt Kärda 30:1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Personalutskottet 2021-01-28  

Plats och tid:  , kl 16:00 
Beslutande: Hans-Göran Johansson, ordförnade 

Gottlieb Granberg (M)  
Azra Muranovic (S) 
  
 

Övriga närvarande: Ulf Svensson, kommundirektör 
Lena Wallberg, förhandlingschef  

Utses att justera: Azra Muranovic (S) 

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet  
 

Sekreterare:  
 
Hanna Andersson 
 

Paragrafer:   19-20 

Ordförande:  
 
Hans-Göran Johansson 

 

Justerare:  
 
Azra Muranovic (S) 

 

   
             ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Personalutskottet 

Sammanträdesdatum: 2021-01-28 Paragrafer:   19-20 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-02-04 
 

Datum för anslags 
nedtagande:   

2021-02-25 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Kommunkansliet  

Underskrift:  
 
Hanna Andersson 

 

1120



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-01-28  

Justerare 

§ 19   
 
Löneöversyn 2021 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna strukturen till lönesättning till enstaka individer som 
respektive förvaltning identifierat, samt 
att godkänna att strukturen till lönesättning för lärare inom barn- och 
utbildningsförvaltningen kommer fördelas individuellt till medarbetare 
som identifierats av barn- och utbildningsförvaltningen utifrån följande 
kriterier. Medarbetare med längre erfarenhet och bra prestation som 
ligger lågt i förhållande till medarbetare med kortare erfarenhet med 
likvärdig prestation 
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Lena Wallberg redovisar för struktursatsningen inför 
löneöversynen 2021.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-01-28  

Justerare 

§ 20  
 
Vaccination 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att  godkänna informationen samt  
att  kommundirektören efter överläggningar med övriga i länet beslutar 

om eventuell kompensation för vaccination på fritiden.  
    
  
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Ulf Svensson har beslutat att medarbetare i 
Värnamo kommun ges möjlighet att vaccinera sig mot 
Coronaviruet på arbetstid. Anledning är att det är viktigt ur 
smittspridningssynpunkt att så många som möjligt vaccinerar 
sig. Det gynnar verksamheten och samhället.  
 
Följande information kommer nå medarbetarna på Nettan.  
Värnamo kommun uppmanar dig som medarbetare att ta vaccin 
mot Coronaviruset när det erbjuds. Har du inte möjlighet att 
göra det på ledig tid så kan du göra det på arbetstid då gäller 
reglerna för ledighet med vårdbesök. Det vill säga om tiden 
understiger ¼ av den ordinarie arbetstiden utgår full lön. När 
det gäller just vaccination mot coronaviruset så kan du 
kombinera tiden med annan ledighet såsom till exempel flextid 
om du omfattas av det. Innan du bokar tid för vaccination 
stämmer du av med din chef så det fungerar för verksamheten 
att du är ledig. Detta gäller tillsvidareanställda medarbetare, 
visstidsanställda med månadslön och timavlönade med 
schemaperiod. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-01-19  

Justerare 

§ 11 Dnr: TU.2021.1 
 
Anvisning av medel för projekt - Renovering av 
duschar och omklädningsrum i Borgenstugan, 
Värnamo, 231073 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att      anvisa 1 miljon kronor ur investeringsbudget 2021 till 
          renovering av duschar, omklädningsrum med mera 
          i ”Borgenstugan”, projekt 231073.   
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Den 1 december 2020 tog Värnamo Kommun över byggnaden 
Borgenstugan i Värnamo. Det har sedan tidigare varit känt att 
duschutrymmen och omklädningsdelen är i behov av renovering 
och 1 miljon kronor har funnits med i investeringsplanen. I 2021 
års investeringsbudget har dessa medel anslagits och arbetet 
påbörjas någon gång under våren 2021 efter att det gjorts 
statusinventering, åtgärdsprogram och upphandling. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår härmed att anslagna medel 
anvisas till projektet för genomförande. 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
att      anvisa 1 miljon kronor ur investeringsbudget 2021 till 
          renovering av duschar, omklädningsrum med mera 
          i ”Borgenstugan”, projekt 231073.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-08   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.1  

  

 1 (1) 

 

Anvisning av medel för projekt - Renovering av 
duschar och omklädningsrum i Borgenstugan, 
Värnamo, 231073.                    
 

Ärendebeskrivning 

Ref projektblad KF067 

Den 1 december 2020 tog Värnamo Kommun över byggnaden 
Borgenstugan i Värnamo. Det har sedan tidigare varit känt att 
duschutrymmen och omklädningsdelen är i behov av renovering 
och 1 miljon kronor har funnits med i investeringsplanen. I 2021 
års investeringsbudget har dessa medel anslagits och arbetet 
påbörjas någon gång under våren 2021 efter att det gjorts 
statusinventering, åtgärdsprogram och upphandling. 

Tekniska förvaltningen föreslår härmed att anslagna medel 
anvisas till projektet för genomförande. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att      anvisa 1 miljon kronor ur investeringsbudget 2021 till 
          renovering av duschar, omklädningsrum med mera 
          i ”Borgenstugan”, projekt 231073.   

 

Claes Karlsson Jesper du Rietz 
Fastighetschef Förvaltningschef 
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1                

Borgenstugan  
Ombyggnad och renovering 

 
 

Projektblad nr KF: KF 067 
Projektblad nr Förv.: - 

Upprättad den: 2018-03-01 

Upprättad av: Claes Karlsson 

Reviderad den: 2019-04-08 

Projektnr i Ek.system:  

Samråd avseende: 
 

 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Ej fastställd Miljö  

Utförare(nämnd): Tekniska utskottet Energi  
 

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

 
Borgensstugan ägs och drivs av Stiftelsen Borgen. Vi har hjälpt stiftelsen att inventera renoveringsbehovet 
och det mest akuta behovet gäller våtutrymmen tillhörande omklädningsrummen i källaren. I dagsläget ser 
det ut som om stiftelsen ej har resurser att genomföra detta i egen regi. Organisatoriska åtgärder bör vidtas 
och ägandefrågan bör utredas vidare så att kommunen kan gå in och hantera problematiken kring 
fastighetsförvaltningen både på kort och på lång sikt.      
 

Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

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

 
 

 
 
 

 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post för ombyggnad och renovering Borgenstugan och då i 
första hand våtutrymmen i källarplan samt eventuell återställning av samlingslokalen på plan 1. På längre sikt 
behövs en genomgripande renovering/ombyggnad 

 
 
 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 

Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall 181231 

Ombyggnadsyta: - m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2018 0 0 

Driftkostnadsjust./år: kkr/år  Investeringsbudget       2019   

Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 240 kkr/år  Investeringsbudget          2020   

Avskrivningstid (genomsnitt): 50 år  Investeringsbudget              2021 1 000  

Evakueringskostnad: 0 kkr  Investeringsbudget       2022   

   Investeringsplan               2023   

Kalkylnivå 0-3: 3   Investeringsplan           2024   

   Investeringsplan Framtid  5 000  

   Totalinvestering           6 000  

 
Avtal: Slutlig hyresgäst ej fastställd, troligen Tekniska förvaltningen/Fritid 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-25   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.581
  

  

 1 (3) 

Motion - Jämställd fördelning av ekonomiska stöd 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna har lämnat in en motion gällande ”Jämställd 
fördelning av ekonomiskt stöd. 

Socialdemokraterna yrkar: 

att utbetalning av ekonomiskt bistånd skall delas lika mellan de 
ansvariga vuxna i hushållet 

att båda parter säkerställs tillgång till eget bankkort som är 
knutet till det bankkonto vilket deras ekonomiska medel betalas 
ut, samt 

att detta också omgående förs in i riktlinjerna för ekonomiskt 
bistånd 

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att avslå motionen – Jämställd fördelning av ekonomiskt stöd 

 

Heidi Ragnar Ulf Svensson 
Utvecklingschef Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-25   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.581
  

  

 2 (3) 

Utredning 

Ekonomiskt oberoende är en viktig förutsättning för att hindra 
förtryck och främja jämställdhet. 

Ekonomiskt bistånd utgör det yttersta skyddsnätet i 
trygghetssystemet och är ett komplement när samhällets 
generella system är otillräckliga. Det ekonomiska biståndet är 
den enda delen av det socialpolitiska stödet som baseras på 
helahushållets inkomster och försörjningsbörda. Gifta makar 
eller sambos har ansvar för att försörja varandra. 

På ekonomisektionen arbetar man med att bedöma rätten till 
försörjningsstöd samt gemensamt med klienten hitta vägar för 
att komma till egen försörjning. Socialsekreterare jobbar alltid 
med båda parter i ett förhållande för att stötta till egen 
försörjning. I detta är det viktigt att socialsekreteraren 
uppmärksammar om det finns indikationer på att pengarna inte 
går till hyra och mat till familjen eller om någon av parterna inte 
har insyn i ekonomin och tillgång till pengarna. Om det skulle 
vara fallet är det redan idag möjligt att dela utbetalningen av 
försörjningsstöd till båda parter i hushållet, eller till exempel att 
betala ut försörjningsstödet enbart till kvinnan. Huvudregeln i 
Värnamo Kommun är att träffa alla som söker försörjningsstöd 
varje månad. Två handläggare arbetar dessutom med våld i nära 
relation.  

Det kan finnas både för- och nackdelar med att införa en 
generell regel som säger att biståndet ska fördelas jämlikt mellan 
parterna.  

Att generellt dela upp biståndet lika kan vara en risk då den ena 
parten kan ha inkomster från andra myndigheter eller lön och i 
och med detta får mer pengar på sitt konto. I de fallen kan 
socialsekreterare skicka försörjningsstödet till den andra parten 
för att det ska bli mer jämlikt i ekonomin. Vidare kan det finnas 
en risk med att dela pengar lika i de fall det förekommer hot och 
våld. Den våldsutsatta kan bli mer utsatt om pengarna kommer 
till dennes konto.  

Alla som söker ekonomiskt bistånd informeras om vikten av att 
ha eget konto för att kunna vara självständiga samt erbjuds hjälp 
med att skaffa detta vid behov. Det är av stor vikt att 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-25   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.581
  

  

 3 (3) 

socialsekreterare har en sådan kontakt med de som söker bistånd 
så att eventuellt våld i familjen uppmärksammas 

Enligt socialstyrelsen saknas tillräcklig kunskap om och på 
vilket sätt de uppdelade utbetalningarna bidrar till ökad 
jämställdhet eller vilka andra konsekvenser det i övrigt kan 
medföra för hushållet eller verksamheten ekonomiskt bistånd. 
Socialstyrelsens bedömning är därför att det inte är aktuellt i 
dagsläget utforma en nationell vägledning kring jämställd 
fördelning av ekonomiskt bidrag. 

 

 

Riskbedömning   
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Motion 2020-10-21 

Jämställd fördelning av ekonomiska stöd 

Idag är det stor skillnad i hur kommuner hanterar utbetalning av ekonomiskt stöd såsom 
försörjningsstöd. Det är inte längre kontroversiellt att man i en relation har delad ekonomi. Att 
ha en egen ekonomi är en enorm trygghet för alla människors självständighet och möjlighet 
att känna sig ekonomiskt oberoende. Vi vet dock att många förhållanden fortfarande är långt 
ifrån att vara jämställda och det en part kan känna sig vare sig mindre självständig eller 
ekonomiskt beroende av den andra. Något som därför blir särskilt viktig är att kommunen inte 
bidrar till att kvinnor och män blir eller förblir osjälvständiga på grund av bristande kunskap 
och rutiner. 

I Värnamo kommun är normalfallet att utbetalning av ekonomiskt bistånd sker till en person, 
vilket företrädesvis är mannen. I vissa särskilda fall, i familjer där det t ex förekommit våld 
eller andra omständigheter kan hushållet delas och biståndet fördelas mellan två parter. 

Självklart är det bra att biståndet fördelas när man vet att våld förekommit eller om det finns 
andra särskilda omständigheter. Men detta sker ju endast när de förhållandena är kända och så 
anser vi inte att kommunen ska agera i jämställdhetens namn.  

En mängd kvinnor blir misshandlade över lång tid utan att någon endaste person har 
kännedom om det, inte ens den närmaste familjen. Kommunen och handläggare har ingen 
aning om vilka eller hur många kvinnor som av olika anledningar som exempelvis misshandel 
eller hedersförtryck, hålls kontrollerade och blir bundna vid hemmet då de inte har någon 
ekonomiska möjligheter utan måste be mannen om pengar och sedan vara tvungen att 
redovisa kvitton. Detta är inget som Värnamo kommun ska bidra till, vare sig av 
obetänksamhet eller medvetet.  

Att ha sin egen ekonomi är en enorm trygghet för den kvinnan eller mannen som vill bygga 
sitt fria liv. Socialdemokraterna har genom sin jämställdhetspolitisk underlättat för både män 
och kvinnor att bli ekonomiskt självständiga – det är dags att även de nyanlända kvinnorna 
och männen som kommer till vår kommun ska omfattas av vår jämställdhetspolitisk. Alla 
människor ska vara fria och ha möjlighet att själva besluta över sina liv. Att ha möjlighet att 
förfoga över sin egen ekonomi är själva grunden till detta. 

Socialdemokraterna yrkar: 

att utbetalningar av ekonomiskt bistånd skall delas lika mellan de ansvariga vuxna i 
hushållet. 
att båda parterna säkerställs tillgång till ett eget bankkort som är knutet till det 
bankkonto till vilket deras ekonomiska medel betalas ut, samt 
att detta också omgående förs in i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 

 
Socialdemokraterna i Värnamo kommun genom 
Azra Muranovic, Anette Myrvold och Bo Svedberg
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Köpekontrakt gällande del av fastigheten Mossle 
16:20 inom kv. Sjukstugan i Värnamo 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt omfattande del av Mossle 16:20 inom kvarteret 
Sjukstugan har upprättats mellan Värnamo kommun och 
Finnvedsbostäder AB (kallas nedan exploatören). 
Överlåtelseobjektet omfattas sedan tidigare av ett 
markanvisningsavtal som tecknats mellan Värnamo kommun 
och exploatören. Markanvisningen är godkänd i 
kommunfullmäktige (Dnr: KS.2020.301). Förevarande 
köpekontrakt är en naturlig följd av markanvisningen. 

Köpeskillingen för markområdet uppgår i enlighet med 
markanvisningsavtalet till 6 660 000 kronor. Tio procent av 
densamma erläggs i samband med köpekontraktet. 

Exploatören ska inom markområdet uppföra en vårdcentral samt 
bostäder i flerbostadshusform, allt i samma byggnadskropp. 
Exploatören har tecknat avtal med ett byggföretag och har för 
avsikt att inom kort påbörja byggnationen. 

Den allmänna infrastrukturen i form av gator och VA är 
tillgänglig att tas i drift först 2023-01-01. Utbyggnaden av 
infrastruktur i planområdet ska pågå parallellt med exploatörens 
husbyggnation. 

Överlåtelsen fullföljs med köpebrev först efter att hela 
köpeskillingen är betald samt att grunden för 20 procent av 
byggrätten inom markområdet har påbörjats. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att   godkänna köpekontraktet med Finnvedsbostäder AB 
omfattande del av Mossle 16:20 inom kv. Sjukstugan avsett för 
uppförande av vårdcentral och bostäder 
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Lars Magnusson Ulf Svensson 
Exploateringschef Kommundirektör
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               KÖPEKONTRAKT  

 

 
PARTER Värnamo kommun 

331 83 Värnamo  

Organisationsnummer: 212000-0555, nedan kallad kommunen 

 
 

 

 

 

Finnvedsbostäder AB 

Box 446 

331 24 Värnamo 

Organisationsnummer: 556081-4393, nedan kallad bolaget. 

 

 
1. MARK SOM 

    ÖVERLÅTES 

 

 

Kommunen överlåter härmed till bolaget ett område om cirka 4090 kvm att 

avstyckas från fastigheten Värnamo Mossle 16:20 inom kvarteret 

Sjukstugan. 

  

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

nedan fastigheten. 

 

 
2. TILLTRÄDE Bolaget tillträder fastigheten när grunden till en byggnad om minst 20 % av 

fastighetens byggrätt påbörjats och hela köpeskillingen erlagts. 
  

 
3. KÖPESKILLING  

 
Sexmiljonersexhundrasextiotusen /6 660 000:-/ kronor  

avseende ersättning för fastigheten. 

 

 
4. KÖPESKILLINGENS  

    ERLÄGGANDE 

 

 

a)  Sexhundrasextiosextusen /666 000:-/  kronor  

 = 10 % av köpeskillingen, erläggs mot faktura som handpenning i samband 

med detta köpekontrakts undertecknande. 

 

b) Resterande belopp  

Femmiljonerniohundranittiofyratusen /5 994 000:-/ kronor 

 

erläggs mot faktura vid tidpunkt då grundläggningsarbeten enligt punkt 2 

påbörjats.  

 

Om ersättningarna inte kommit kommunen tillhanda senast, på fakturorna 

angivna betalningsdagar, debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.  
 

 

 

5. KÖPEBREV 

 

 

 

 

Köpebrev upprättas då villkor i detta avtal uppfyllts samt köpeskillingen 

tillfullo erlagts. 
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6. PANTRÄTT, 

    NYTTJANDERÄTT 

    SERVITUT 

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar, servitut och andra 

nyttjanderätter. 

 

Bolaget ska utan ekonomisk ersättning medverka till att erforderliga servitut 

och rättigheter tillskapas för befintliga och kommande ledningar inom den 

del av fastigheten som omfattas av u-område - markreservat för allmänna 

underjordiska ledningar - i gällande detaljplan. 

 

 
7. FASTIGHETS- 

    BILDNING,    

    LAGFART 

Kostnad för lagfart, eventuella penninginteckningar och 

fastighetsbildningsförrättning betalas av bolaget. 

 

 
 

8. SKICK,      

    INFORMATION 

 

 

 

Bolaget är medvetet om den undersökningsplikt som följer av jordabalkens 

köpregler. Bolaget är också medvetet om att fastigheten kan komma att vara 

behäftad med så kallade dolda fel, och därmed avvika från vad bolaget med 

fog har kunnat förutsätta. 

Bolaget godtar fastighetens skick och övriga förutsättningar. Bolaget avstår 

med bindande verkan 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 vara må. 

 

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

fastigheten 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  

tillfullo av bolaget. 

 

Den allmänna infrastrukturen (gator, VA, fjärrvärme etcetera) som 

kommunen ska utföra eller ombesörja utförande av är driftsatt och 

tillgänglig för utnyttjande av fastigheten tidigast 2023-01-01. 

 

Det är av synnerlig vikt att bolaget vid exploateringen inte tillskapar 

lågpunkter inom fastigheten och att bebyggelsen placeras på en tillräckligt 

hög höjdnivå jämfört med omgivande mark och gata. Bolaget ska vid 

utformning ta hänsyn till kommunens exploatering och höjdmässigt ansluta 

fastigheten till omgivande mark på ett enligt kommunen lämpligt sätt. 

 

Bolaget ansvarar för att behörig trafik kan passera fastigheten fram till dess 

att gatorna i planområdet är byggda och tillgängliga för trafik. 

 

Övriga bestämmelser och överenskommelser i markanvisningsavtalet gäller 

fortsatt. 
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9. VA-AVGIFT, 

     MED MERA 

 

 

För anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät skall bolaget betala 

enligt den taxa som gäller vid bolagets servisanmälan. 

 

Bolaget erinras om skyldigheten att erlägga övriga anslutningsavgifter i 

enlighet med gällande taxor och praxis.  

 

 
10. INFART 

 

 

Infart från kommunens framtida gata till fastigheten anläggs och 

bekostas av bolaget, i samförstånd och dialog med kommunens 

tekniska förvaltning. 

 

 
11. DETALJPLAN 

 
För fastigheten gäller Detaljplan för Mossle 16:20 m fl (F 389), vilken 

är lagakraftvunnen 2020-03-16. Det åligger bolaget att informera sig 

om innebörden av gällande planbestämmelser.  

 
  
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. TILLSTÅND Det åligger bolaget att ansöka om och bekosta bygglov och övriga 

erforderliga tillstånd för planerad byggnation.  

 

 
14. ÖVRIGA  

      ÖVERENS-   

      KOMMELSER 

Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för 

parterna rörande överlåtelse av fastigheten har intagits i detta 

köpekontrakt eller föregående markanvisningsavtal. Alla 

överenskommelser efter undertecknande av detta kontrakt skall vara 

skriftliga för att gälla. 
 

 

 

15. ÖVERLÅTELSE 

 

 

Bolaget äger ej rätt att utan kommunens skriftliga godkännande 

överlåta eller transportera hela eller delar av fastigheten. 

 

 
16. FÖRUTSÄTT-   

      NINGAR 

 

 

Har inte grunden för en byggnad om minst 20 % av fastighetens 

byggrätt påbörjats inom 12 månader efter detta avtals godkännande 

återgår överlåtelsen av fastigheten till kommunen. Erlagd handpenning 

tillfaller i sådant fall kommunen.  

 

Kommunen ersätter vid en återgång av fastigheten ej bolaget för 

nedlagda fastighetsbildningskostnader, eller andra nedlagda kostnader 

och avgifter. Bolaget ska återlämna fastigheten såsom en fristående 

registerenhet eller som en del av stamfastigheten Mossle 16:20.  
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Bolaget ansvarar för kostnader för att avbryta och återkalla 

fastighetsbildning alternativt kostnader för att återställa fastigheten 

genom fastighetsbildning.  

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 
17. TVIST Eventuell tvist rörande tolkningen av detta avtal eller rättsförhållande 

härrörande ur detta avtal skall avgöras enligt svensk lagstiftning av 

allmän domstol inom kommunens domsaga. 

 

 
PARTERNAS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

  

 

 

 

Avtalet har upprättats i två likalydande original av vilka parterna har 

tagit varsitt exemplar. 

 

Värnamo 2021 -…….-……. Värnamo 2021 -…….-……. 

För Värnamo kommun För Värnamo kommun 

                                                          

                                       

 

_______________________        _________________________ 
Hans-Göran Johansson   Lars Magnusson 

Kommunstyrelsens ordförande  Exploateringschef 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  

 

 

_______________________  _________________________ 
 

 

Värnamo 2021 -…….-……. Värnamo 2021 -…….-……. 

För Finnvedsbostäder AB            För Finnvedsbostäder AB                

                                                          

                                       

 

_______________________        _________________________ 
Lars Lejon  Stanley Guldmyr   

Bolagsstyrelsens ordförande              Verkställande direktör 

   

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  

 

 

_______________________  _________________________ 

 
  

                
Bilagor: Karta på fastigheten, bilaga 1. 
               

 

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

                tagit del av och godkänt innehållet.  
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Köpekontrakt gällande del av fastigheten Nöbbele 
7:2 samt hela fastigheten Graniten 6 i Värnamo 

Ärendebeskrivning 

Ett köpekontrakt har tecknats med EgenLokal i Sverige AB vilket 
innebär att en försäljning genomförs av ca: 9 190kvm avseende del 
av Nöbbele 7:2 samt hela fastigheten Graniten 6 inom kv. Graniten 
på 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 
                   inom 24 månader från avtalets undertecknande och godkännande. 
                    
                   EgenLokal i Sverige AB är etablerade i hela landet och bygger och säljer lokaler  
                   till privatpersoner och småföretag i Sveriges tillväxtområden. I Värnamo ska det      

möjliggöras för 24 enheter 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att   godkänna upprättat köpekontrakt med EgenLokal i Sverige 
AB avseende försäljning gällande del av fastigheten Värnamo 
Nöbbele 7:2 där hela fastigheten Graniten 6 också ingår.  

Köpeskillingen är 1 286 600 kronor. 

 

Lars Magnusson Ulf Svensson 
Exploateringschef Kommundirektör
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               KÖPEKONTRAKT  

 

 
PARTER Värnamo kommun 

331 83  Värnamo  

Organisationsnummer: 212000-0555, nedan kallad kommunen 

 
 

 

 

 

EgenLokal i Sverige AB 

Forsgränd 2 

611 34 Nyköping 

Organisationsnummer: 559220-2070, nedan kallad bolaget. 

 

 
1. MARK SOM 

    ÖVERLÅTES 

 

 

Kommunen överlåter härmed till bolaget ett område om cirka 9 190 m2 att 

avstyckas från fastigheten Värnamo Nöbbele 7:2 inom kvarteret Graniten. 

  

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

nedan fastigheten. 

 

 
2. TILLTRÄDE Bolaget tillträder fastigheten när grunden till en byggnad om minst 20 % av 

fastighetens byggrätt påbörjats och hela köpeskillingen erlagts samt i övrigt 

vad som sägs under punkt 4 och 17, nedan. 
  

 
3. KÖPESKILLING  

 
Enmiljontvåhundraåttiosextusen /1 286 600:-/ kronor  

avseende ersättning för överlåten mark. 

 

 
4. KÖPESKILLINGENS  

    ERLÄGGANDE 

 

 

a)  Etthundratjugoniotusen /129 000:-/  kronor  

 = 10 % av köpeskillingen, erläggs som handpenning 30 dagar efter  

detta  köpekontrakts undertecknande. 

 

b) Resterande belopp  

Enmiljonetthundrafemtiosjutusensexhundra /1 157 600:-/ kronor 

 

erläggs tillsammans med kostnad för angiven anläggningsersättning enligt 

punkt 8 vid tidpunkt 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 köpeskillingen till fullo erlagts samt övriga villkor i 

detta avtal uppfyllts. 
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6. PANTRÄTT, 

    NYTTJANDERÄTT 

    SERVITUT 

Fastigheten överlåtes fritt från penninginteckningar, servitut och andra 

nyttjanderätter. 

 

 
7. FASTIGHETS- 

    BILDNING,    

    LAGFART 

Kostnad för lagfart, penninginteckningar och fastighetsbildningsförrättning 

betalas av bolaget. 

 

Avstyckning av hela fastigheten ska äga rum som en första åtgärd.  

 

Vill bolaget på egen bekostnad genomföra ytterligare fastighetsbildning och 

inrättande av gemensamhetsanläggning(ar) innan byggnationen påbörjats 

och köpet har fullbordats, kommer kommunen såsom lagfaren ägare att 

medverka till sådana åtgärder. Vid en återgång av överlåtelsen ska dock 

bolaget stå för kostnader för att återställa och upphäva eventuell sådan 

fastighetsbildning och anläggningsåtgärd(er). 

 

 
 

8. ANLÄGGNINGS-      

    ARBETEN 

 

 

 

För utförda anläggningsarbeten skall bolaget till kommunen på 

tillträdesdagen betala  

Åttahundratjugosjutusenetthundra /827 100:-/  kronor (exkl. moms)  

 

Kommunen skall överlämna dokumentation på fastighetens markplanering. 

Dokumentationen är upprättad av Värnamo kommun. 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 utförda anläggningsarbetena inom fastigheten. 
  
 Kommunen äger rätt att för anläggande av gata, park eller allmän plats att på 

fastigheten 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. 

 

Bolaget har informerats om att det kan förekomma kvarvarande 

sprängmedel i det berg som finns kvar eller de bergmassor som hanterats 

inom fastigheten. Bolaget bekostar till fullo de försiktighets- och 

avhjälpandeåtgärder som kan behöva vidtas på grund av detta. 
 

 

 

9. VA-AVGIFT 

 

 

För anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät skall bolaget betala 

enligt den taxa som gäller vid servisanmälan. Kommunen kommer vid 

servisanmälan att anvisa en förbindelsepunkt för respektive vattentjänst 

(VSD) för fastigheten. Vid fastighetsbildning inom fastigheten ska bolaget 

tillskapa adekvata gemensamhetsanläggningar för interna ledningar, 

teknikrum, undervattenmätare m m. Gemensamhetsanläggningarna måste 

förvaltas genom föreningsförvaltning. Samfällighetsföreningen kommer att 

vara kommunens kund, och ansvarar solidariskt för dess 

medlemmar/delägande fastigheter. 
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Dagvatten får avledas till kommunens dagvattendike som gränsar till 

fastigheten. Typritning hur detta ska utföras tillhandahålls av kommunens 

VA-avdelningen. 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 fastigheten 

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, i samförstånd och dialog med kommunens gatu-avdelning. 

 

 
11. DETALJPLAN 

 
För fastigheten gäller detaljplan nr F 339, lagakraftvunnen 2008-04-08. 

Det åligger bolaget att informera sig om gällande planbestämmelser i 

enlighet med detaljplanen, bilaga 2.  

 

Kommunen vill särskilt att bolaget inför detta köp informerar sig om 

betydelsen av bestämmelserna om godkända användningsändamål 

samt avstånd mellan byggnad och tomtgräns vid bygglov och 

fastighetsbildning. 
  

 
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 fastighetens exponeringsläge har bolaget gjorts 

uppmärksam på att fastigheten ska hållas i ett sådant skick att 

fastigheten upplevs attraktiv för förbipasserande. Bolaget har också 

uppmärksammats på att det i samband med bygglovsprövningen 

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. 
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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 hela eller delar av den fastighet som 

omfattas av detta köpeavtal. 

 

Kommunen godkänner, under förutsättning att villkoren mellan bolaget 

och kommunen i detta köpekontrakt vidmakthålls samt att bolaget 

genom särskild skriftlig garanti förbinder sig att fullfölja tilltänkt 

exploatering, att bolaget genom köpekontrakt överlåter mindre 

markområden som kommer att ingå i en framtida exploatering i 

enlighet med bilagd exploateringsskiss. Exploateringsskiss, se bilaga 3.  

 

 
17. FÖRUTSÄTT-   

      NINGAR 

 

 

Har inte grunden för huvudbyggnaden uppförts inom 24 månader efter 

detta avtals godkännande återgår överlåtelsen av fastigheten till 

kommunen. Erlagd handpenning tillfaller då kommunen.  

 

Kommunen ersätter i ett sådant läge ej bolaget för nedlagda 

fastighetsbildningskostnader, eller andra nedlagda kostnader och 

avgifter. Bolaget ska återlämna fastigheten såsom en fristående 

registerenhet eller som en del av stamfastigheten. Bolaget ansvarar för 

kostnader för att avbryta och återkalla fastighetsbildning/inrättande av 

gemensamhetsanläggning alternativt kostnader för att återställa 

fastigheten genom fastighetsbildning/upphävande av 

gemensamhetsanläggning.  

 
 

 

 

 

 

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. TVIST, 

FRISKRIVNING 
Eventuell tvist rörande tolkningen av detta avtal eller rättsförhållande 

härrörande ur detta avtal skall avgöras enligt svensk lagstiftning av 

allmän domstol inom kommunens domsaga. 

Bolaget är medveten om den undersökningsplikt som följer av 

jordabalkens köpregler. Bolaget är också medveten om att området kan 

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

från vad bolaget med fog har kunnat förutsätta. 

Bolaget godtar områdets skick och övriga förutsättningar. Bolaget 

avstår med bindande verkan 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 vara må. 
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PARTERNAS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

  

 

 

 

Värnamo 202…-…….-……. Värnamo 202…-…….-……. 

För Värnamo kommun För Värnamo kommun 

                                                          

                                       

 

_______________________        _________________________ 
Hans-Göran Johansson   Lars Magnusson 

Kommunstyrelsens ordförande  Exploateringschef 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  

 

 

_______________________  _________________________ 
 

 

Nyköping 202…-…….-……. Nyköping 202…-…….-……. 

För EgenLokal i Sverige AB       För EgenLokal i Sverige AB                

                                                          

                                       

 

_______________________        _________________________ 
Gustav Kock   

Ledamot i bolagsstyrelsen 

   

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  

 

 

_______________________  _________________________ 

 
  

                 

 
Bilagor: Karta på fastigheten, bilaga 1. 

              Gällande detaljplan, bilaga 2. 

              Exploateringsskiss, bilaga 3. 

               

 

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

                tagit del av och godkänt innehållet.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09  

Justerare 

§ 233 Dnr: BUN.2020.1282 
 
Uppföljning Internkontroll 2020 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna 2020 års uppföljning av internkontrollen.                                      
att skicka uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer.  
 
    
Ärendebeskrivning 
Internkontrollplanen för 2020 har följts upp och resultatet 
beskrivs i utredningen. 
Under 2020 har följande områden följts upp: 
A. Uppföljning av antal elever med ogiltig frånvaro, över 10% i 

grundskola och gymnasium.   
C. Uppföljning av att handlingsplaner upprättas för de 

verksamheten som inte har budget i balans.  
D. Uppföljning av andel behöriga lärare i fritidshem utifrån nya 

legitimationskrav.  
F. Uppföljning av hur många pedagoger som beviljats  

utbildning inom ramen för prioriterade kompetens-
utvecklingsinsatser.  

 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta                                                                                     
att godkänna 2020 års uppföljning av internkontrollen.                                      
att skicka uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer.  
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-02   

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   
Dnr:BUNBUN.2020.1282  

  

 1 (3) 

 

Uppföljning Internkontroll 2020  
 

Ärendebeskrivning 

Internkontrollplanen för 2020 har följts upp och resultatet 
beskrivs i utredningen nedan. 

 

Beslutsförslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna 2020 års uppföljning av internkontrollen. 

att skicka uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 

 

 

 

 

Martina Arvidsson                             Karin Kihlman Thornell 
Kvalitetschef                                      Barn- och utbildningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-02   

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   
Dnr:BUNBUN.2020.1282  

  

 2 (3) 

 

Uppföljning av internkontroll 2020 

 

Uppföljningen av de valda områdena för internkontrollen på 
barn- och utbildningsförvaltningen följer nedan. 

 

 

 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment 

 

Resultat Åtgärd 

Uppföljning av 
ogiltig frånvaro, 
över 10% i 
grundskola och 
gymnasiet 

Att riktlinjer 
och rutiner är 
uppdaterade och 
följs.  

Stickprov kring 
frånvaro och 
jämföra med 
dokumentatione
n på skolorna. 

Arbetet med att följa upp frånvaro har påbörjats 
på skolorna och finns idag med som en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet behöver 
fortlöpa ytterligare kring att redovisa vidare till 
nämnden vilka insatser som görs kring dessa 
elever. Närvaron på gymnasiet har varit svårare 
att följa upp under året på grund av 
distansundervisning. I grundskolan kan vi dock se 
betydligt färre elever som har mer än 10% ogiltig 
frånvaro under hösten 2020 i jämförelse med 
våren 2020.  
 
Vt 2020: 72 elever i grundskolan 
Ht 2020: 32 elever i grundskolan 

Fortsätta lyfta 
indikatorn i det 
systematiska 
kvalitetsarbetet 
för att säkerställa 
att insatserna även 
redovisas till 
nämnden.  

Uppföljning av att 
handlingsplaner 
upprättas för de 
verksamheten 
som inte har 
budget i balans.  
 

Handlingsplaner
na presenteras 
för Nämnden. 

 

Antal 
handlingsplaner 
redovisas för 
nämnden. 

Handlingsplaner har upprättats av de rektorer som 
inte har en budget i balans.  

Handlingsplanerna har redovisats till Nämnden 
under våren 2020.  

Presidiet har därefter träffat respektive rektor för 
att ge återkoppling på den upprättade 
handlingsplanen.  

Bra rutin finns 
och fortsätter 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-02   

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   
Dnr:BUNBUN.2020.1282  

  

 3 (3) 

Uppföljning av 
andel behöriga 
lärare i fritidshem 
utifrån nya 
legitimationskrav.  

 

Sammanställnin
g av 
fritidspedagoger 
med 
lärarlegitimation
.  

Statistik över 
anställda 
fritidspedagoger 

Uppföljning av behörig personal i fritidshemmet 
sker och det finns stort behov av att öka på 
behörigheten, då ca 25% är obehöriga i 
verksamheten. 

 

 

Titel 
 

Tillsvidare 
 

Tids- 
begr 

Fritidspedagog 
 

54 
 

0 

Lärare mot 
fritidshem 

 
17 

 
23 

Fritidsresurs 
 

10 
 

3 

Har påbörjat ett 
samarbete med 
Campus och de 
arbetar för att få 
en 
distansutbildning 
för lärare mot 
fritidshem, 
förlagd till 
Värnamo. 

Kan bli verklighet 
tidigast hösten 
2022. 

 

Uppföljning av 
hur många 
pedagoger som 
beviljats 
utbildning inom 
ramen för 
prioriterade 
kompetensutveckl
ingsinsatser.  

 

Avstämning 
med rektorer hur 
många som 
beviljats 
utbildning på 
varje skola. 

Stämma av 
beviljade 
utbildningar 
med underlagen 
som kommit in 
till 
förvaltningen. 

Under året har ett arbete skett med att hitta rutiner 
för beslut och diarieföring av beviljade 
kompetensutvecklingsinsatser utifrån de 
prioriterade utbildningsinsatser som förvaltningen 
beslutat kring. Det har även gjorts en uppdatering 
där verksamhetschef ska skriva under de insatser 
som beviljas/avslås. Detta för att säkerställa en 
likvärdighet i organisationen.  

  

Fortsatt arbete 
utifrån de 
framtagna 
rutinerna.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Medborgarnämnden 2020-12-09  

Justerare 

§ 118 Dnr: MBN.2019.113 
 
Intern kontroll 2020 
 
Beslut 
Medborgarnämnden beslutar 
att  godkänna redovisningen av den interna kontrollen 2020, samt 
att  överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
    

 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern 
kontroll enligt kommunfullmäktiges reglemente. Uppföljningen 
av denna ska redovisas för kommunstyrelsen senast i januari 
månad kommande år. 
 
Planen för 2020 års interna kontroll innehåller 13 områden som 
har granskats under året. Vissa av punkterna har även redovisats 
till nämnd i en halvårsuppföljning enligt vad nämnden har 
beslutat. Vid upptäckta brister eller avvikelser i samband med 
kontrollmomenten har detta uppmärksammats till ansvarig chef 
och åtgärdats. 
 
Uppföljningen av den interna kontrollen för 2020 påvisar att 
förvaltningen och nämnden fortsatt behöver arbeta med att 
utveckla den interna kontrollen och säkerställa att kvaliteten 
följs upp, både på individ- och verksamhetsnivå. 
 
Medborgarförvaltningen har inkommit med skrivelse  
24 november 2020. 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta 
att godkänna redovisningen av den interna kontrollen 2020, samt 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-24

Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2019.113

 
 
 
 

Intern kontroll 2020- Redovisning helår 
 
 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern 
kontroll enligt kommunfullmäktiges reglemente. Uppföljningen 
av denna ska redovisas för kommunstyrelsen senast i januari 
månad kommande år. 

 
Planen för 2020 års interna kontroll innehåller 13 områden som 
har granskats under året. Vissa av punkterna har även redovisats 
till nämnd i en halvårsuppföljning enligt vad nämnden har 
beslutat. Vid upptäckta brister eller avvikelser i samband med 
kontrollmomenten har detta uppmärksammats till ansvarig chef 
och åtgärdats. 

Uppföljningen av den interna kontrollen för 2020 påvisar att 
förvaltningen och nämnden fortsatt behöver arbeta med att 
utveckla den interna kontrollen och säkerställa att kvaliteten 
följs upp, både på individ- och verksamhetsnivå.  

 
 

Beslutsförslag  

Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta 

att  godkänna redovisningen av den interna kontrollen 2020, 
samt 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 

Ida Vesterlund Fredrik Wallström 
Kvalitetsutvecklare tf. Förvaltningschef
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Redovisning av internkontroll MBN; punkt 3 och 4; Synpunkter och klagomål samt redovisning av 
avvikelsehantering och Lex Sarah-rapporter 
Hur har internkontrollpunkten genomförts? 
Internkontroll har skett genom sammanställning av inrapporterade rapporter från förvaltningen under året. Rapporterna redovisas enligt typ och utifrån 
kategori som rapportören skattat.  
Kommentar 
En större utredning av de avvikelser som gäller brist i handläggning pågår. Ett antal avvikelser har visat sig ha samma grundorsaker och kan därför 
utredas samtidigt. Det rör sig om oklar ansvarsfördelning, brister vad gäller överlämning av ärenden mellan grupper samt från en medarbetare till annan 
och brister gällande uppföljning av dessa ärenden. Några av dessa avvikelser kommer att klassas om och rapporteras som Lex Sarah.  

 

3. Synpunkter och klagomål- totalt 7 rapporter för helåret.  

Berörd sektion Kategori Kommentar 
Myndighet barn 
och unga Kvalitetsbrist Brister i överlämning av ärende mellan barn och unga. Beslut och uppdrag saknas. Ny rutin 

implementerad. Felklassad och avser en avvikelse.  
Tidiga insatser Annat/övrigt (skriv vad):  Klagomål gällande förtal fr 2013. Utredning pågår.  
Myndighet barn 
och unga Bemötande Synpunkter gällande otrygghet, planering, och förtroende. Utredning ej inkommen. 

Myndighet barn 
och unga Kvalitetsbrist 

Gäller brister i bemötande, handläggning, brister i information och kommunikation. Klient 
känner sig kränkt och missförstådd utifrån att klient inte förstår de beslut som MBN och 
domstolar tagit. Utredning ej inkommen. 
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Myndighet barn 
och unga Hot och våld 

Klagomål har inkommit till IVO, från anhörig till placerad ungdom. Klagomålet rör att det 
placerade barnet utsätts för 
fysisk och psykisk misshandel i familjehemmet, samt att den placerade har ett 
självskadebeteende. Klagomålet gör 
gällande att situationen negligeras av socialtjänsten. Ny utredning inleddes.  

Ekonomiskt 
bistånd Brist i information/kommunikation/bemötande 

Klient upplever ett otrevligt bemötande. Klient fick också vänta över tre veckor på 
nybesökstid. Klient kontaktade då MBF och framförde detta.  
Efter telefonsamtalet tog det endast några dagar tills brev med ny tid och information kom 
hem till klient. Gruppledare utredde och hanterade avvikelsen.  
 

Myndighet barn 
och unga Bemötande  

Mamma (ej vårdnadshavare) har lämnat in synpunkter på hur utredningen på hennes barn har gått 
till och har hört av sig till förvaltningen med klagomål på en handläggare. 
Mamma upplever att viss information i utredningen inte stämmer. Har fått möjlighet att lämna 
sina synpunkter på detta men är inte nöjd om inte ändringar görs.  
Mamman säger att hon inte har fått något respektfullt bemötande under de 8 år som hon haft med 
socialtjänsten i Värnamo att göra. Mamma får information om att hon kan lämna in ett klagomål 
och väljer att göra det. Hanterats av gruppledare. 

 
 
4. Redovisning rapporter per typ. Totalt 122 rapporter för helåret 
Redovisning antal per typ 
Typ Antal 
Avvikelse 83 
Lex Sarah 15 
Personuppgiftsincident 10 
Synpunkt/klagomål 7 
Tillbud 7 
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Redovisning antal per kategori avvikelserapporter 
Kategori Antal delår 1 Antal delår 2 Totalt helår 
Annat/övrigt (skriv vad):  10 1 11 
Arbetsmiljö 4 7 11 
Bemötande 1 3 4 
Brist i handläggning 8 10 18 
Brist i information/kommunikation 3 7 10 
Brist i extern samverkan 1 2 3 
Brist i intern samverkan 1 3 4 
Bristande rutin 7 6 13 
Bruten sekretess 2 1 3 
Dokumentation (utebliven, bristande) 2 6 8 
Kvalitetsbrist 1 9 10 
Otillräckliga resurser/kunskaper 1 4 5 
Teknisk utrustning /system 2  8 10 
Administration  7  7 
Oklar ansvarsfördelning  4 4 
Utebliven uppföljning  3 3 

 

Kommentar: Brist i handläggning med underkategorier som exempelvis oklar ansvarsfördelning, dokumentation och även bristande rutin samt brist i 
information/kommunikation har under andra delåret uppstått inom myndighet barn och unga. Denna sektion är en av dem som omfattats av större 
organisationsförändringar under året vilket kan vara en förklaring till att avvikelser uppstått. 

Administrationskategorin har ökat efter att omorganisationen trädde i kraft. En möjlig slutsats som kan dras av detta är att det nu finns en sektion som 
ansvarar för intern administration och därmed kan det antas finnas en ökad förväntan kring frågor och avvikelser som rör det.  

Gällande ärendet bruten sekretess stod information om vårdnadshavares sambo utskriven och denne var ej part i ärendet. Åtgärden blir att 
sekretessmarkera den informationen om handlingar begärs ut.  
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Merparten av de rapporter som rör teknisk utrustning/system handlar om övergången till nytt verksamhetssystem där diskrepansen mellan vad vi haft 
tidigare och vad som är under utveckling i nya systemet har varit stor i vissa avseenden.  

Lex Sarah 

Berörd sektion Kategori 
Skattning 
riskanalys Kommentar 

Myndighet barn Sammanbrott 6 Avser sammanbrott vid familjehemsplacering. Ny utredning öppnad- hemflytt. Följs upp vid egen 
kontroll för att utreda om något kunde gjorts annorlunda.  

Tidiga insatser Allvarlig risk för 
missförhållande 9 Samverkansärende med OF. Utredd och skickad till IVO. Åtgärdsplan delvis implementerad 

Förebyggande 
insatser 

Allvarlig risk för 
missförhållande 6 Brister gällande anmälningsplikt. Åtgärdat. 

Myndighet barn 
och unga Brist i handläggning 6 Ungdom placerad utan giltigt (internt) beslut. Beslut fattades av gruppledare och sedan ändrades 

delegationsordningen. Åtgärdat. 

Myndighet barn 
och unga Brist i handläggning 4 

Utredningar inleddes och avslutades utan att kommuniceras med vårdnadshavare. Vid granskning 
saknades också dokumentation i ärendet. Två beslut registrerade på olika datum. Ingår i större 
utredning gällande ärenden som konsult hanterat som även skickats till IVO.  

Myndighet barn 
och unga 

Bristande rutin, 
dokumentation 3 

En anmälan inkom till förvaltningen 200108. Utreddes av konsult och lades över till gruppledare 
för Myndighet barn 
för beslut. Beslut har inte fattats om att inleda eller inte inleda utredning. Förslag till beslut finns. 
Ingår i större utredning gällande ärenden som konsult hanterat som även skickats till IVO. 

Myndighet barn 
och unga 

Brist i handläggning, 
dokumentation 4 

I samtliga ärenden saknas uppgifter om kommunicering till parterna i utredningen. Det är oklart 
om parterna tagit del av beslutsunderlagen och 
om de fått möjlighet att inkomma med några synpunkter. Det tycks som att beslutsunderlagen är 
färdigställda men inte upprättade i verksamhetssystemet. Förslag till beslut finns. Ingår i större 
utredning gällande ärenden som konsult hanterat som även skickats till IVO. 

Myndighet barn 
och unga 

Bristande rutin, 
information/kommunikation 8 Anmälan om LOB försvunnen ohanterad i över en vecka innan den till slut hamnade rätt. 

Uppföljning av sektionschef 
Myndighet barn 
och unga 

Brist i handläggning, 
utebliven uppföljning 3 Beslut fattade enligt fel paragrafer. Indelad i två ärenden 66a, och 66 b varav en är inskickad till 

IVO. Båda är utredda och avslutade.  

Myndighet barn 
och unga Sammanbrott 4 

Familjehemmet har svårt att möta barnets behov. Familjehemmet har inte samma uppfattning 
som medborgarförvaltningen om hur uppdraget ska utföras. Det har varit konflikter mellan 
familjehemmet och barnet under en tid och familjebehandlare har satts in för regelbundna 
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samtal och stöd. Barnet omplaceras till kommunens jourhem 2020-05-11 efter 
överenskommelse mellan familjehem, föräldrar, jourhem och barn. Utredning inleds.  
 

Myndighet barn 
och unga Brist i handläggning 8 

Ungdomssektionen har den 20-04-22 inlett en SoL 4:1 utredning på ett barn efter anmälan från 
polis om att barnet är misstänkt för tre olika brott, men får inte berätta för familjen då åklagaren 
beslutat att familjen inte får underrättas om misstankarna. Tre månader senare är 
medborgarförvaltningen fortsatt belagda med sekretess för att inte störa polisens arbete. Ej klar, 
utredning förlängs i väntan på besked från Åklagarmyndigheten.  

Samtliga 
myndigheter Intern samverkan 9 

Otydlighet i förvaltningen kring sektionernas respektive ansvar när en vuxen person står utan 
bostad, alternativt bedöms inte kunna bo i familjens gemensamma bostad då det leder till en farlig 
situation för familjen.  

Myndighet barn 
och unga Brist i handläggning 6 

Ett ärende som rör Oro våld i nära relation, omsorgbrist. Placerades på utredningshem. Konsult 
handlade ärendet från hösten 2019 till mars 2020. 
Nuvarande handläggare har stor oro för hur ärendet hanterades av konsulten och gruppledare. Vid 
placering framkom att det fanns stor oro för hur barnen hade det i familjen och man borde agerat 
tidigare. 
 

Myndighet barn 
och unga Kvalitetsbrist 9 

Flera familjehem inte har fått sina ersättningar, dvs omkostnad och arvode 
utbetalda som de ska. Det handlar om relativt stora summor pengar, dvs flera tusen 
kronor vid varje tillfälle. Detta påverkar naturligtvis även de barn som är placerade. 

Myndighet barn 
och unga Brist i handläggning 4 

Medarbetare uppmärksammar att det finns ett antal aktualiseringar rörande barn och 
unga som under 2020hanterats som förhandsbedömningar med beslut om att koppla till 
pågående utredning, alternativt ej inleda utredning men som skulle kopplas till pågående 
ärenden. Efter beslut har koppling till ärenden inte gjorts. Det innebär att dessa 
aktualiseringar är ytterst svåra att hitta i verksamhetssystemet och det går inte att leta 
upp dem inom ramen för ärendena. 
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Redovisning av internkontroll MBN; punkt 5 och 6-vårdplaner, genomförandeplaner & handlingsplaner 
 

JobbCenter  
Hur har kontrollpunkten genomförts? 
Internkontroll har skett inom sektion förebyggande insatser genom att slumpvis välja ut 39 antal ärenden, som var aktuella under 2019 och där 
deltagaren har haft insatser på JobbCenter. Kontrollen har bestått i att undersöka om det finns handlingsplaner samt delmål i ärendena. 

 

Antal ärenden som granskats? 39 
 

Ärende Finns 
vårdplan/ 
handlingsplan?  

Har vårdplanen/ 
Handlingsplanen 
tydlig 
problemformulering? 

Svarar vårdplanen/ 
handlingsplanen på vad som ska göras 
samt vilket stöd den enskilde har behov 
av? (övergripande) 
Finns delmål? 

Har vårdplanen/ 
handlingsplanen 
(delmål) tydliga mål 
med insatsen? 

Svarar genomförandeplanen/ 
delmålen på hur och när insatserna 
ska utföras samt vem som ansvarar 
för utförandet? 

1 Nej Nej Nej Nej Nej  
2 Ja Ja Ja Ja Ja  
3 Nej Nej Nej Nej Nej  
4 Ja Ja Ja Ja Ja 
5 Nej Nej Nej Nej Nej  
6 Ja Ja Nej Ja Nej  
7 Nej Nej Nej Nej Nej  
8 Nej Nej Nej Nej Nej  
9 Ja Ja Ja Ja Ja 
10 Nej Nej Nej Nej Nej  
11 Nej Nej Nej Nej Nej  
12 Nej Nej Nej Nej Nej  
13 Nej Nej Nej Nej Nej  
14 Nej Nej Nej Nej Nej  
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Ärende Finns 
vårdplan/ 
handlingsplan?  

Har vårdplanen/ 
Handlingsplanen 
tydlig 
problemformulering? 

Svarar vårdplanen/ 
handlingsplanen på vad som ska göras 
samt vilket stöd den enskilde har behov 
av? (övergripande) Finns delmål? 

Har vårdplanen/ 
handlingsplanen 
(delmål) tydliga mål 
med insatsen? 

Svarar genomförandeplanen/ 
delmålen på hur och när insatserna 
ska utföras samt vem som ansvarar 
för utförandet? 

15 Nej Nej Nej Nej Nej  
16 Nej Nej Nej Nej Nej  
17 Nej Nej Nej Nej Nej  
18 Ja Ja Ja Ja Ja 
19 Nej Nej Nej Nej Nej  
20 Nej Nej Nej Nej Nej  
21 Nej Nej Nej Nej Nej  
22 Nej Nej Nej Nej Nej  
23 Nej Nej Nej Nej Nej  
24 Nej Nej Nej Nej Nej  
25 Nej Nej Nej Nej Nej  
26 Nej Nej Nej Nej Nej  
27 Nej Nej Nej Nej Nej  
28 Nej Nej Nej Nej Nej  
29 Nej Nej Nej Nej Nej  
30 Nej Nej Nej Nej Nej  
31 Nej Nej Nej Nej Nej  
32 Nej Nej Nej Nej Nej  
33 Nej Nej Nej Nej Nej  
34 Nej Nej Nej Nej Nej  
35 Nej Nej Nej Nej Nej  
36 Nej Nej Nej Nej Nej  
37 Nej Nej Nej Nej Nej  
38 Nej Nej Nej Nej Nej  
39 Nej Nej Nej Nej Nej  
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VUXEN 
Hur har internkontrollpunkten genomförts? 
Internkontroll har skett inom vuxensektionen genom att slumpvis välja ut 15 antal ärenden, (ca 10 %) som var aktuella under 2020 och där klienten har 
haft insats i form av öppenvård genom biståndsbeslut enligt SoL 4:1. Kontrollen har bestått i att undersöka om det finns vårdplaner samt 
genomförandeplaner i ärendena. 

 

Antal ärenden som granskats? 11 
 

Ärende Finns 
vårdplan? 

Har vårdplanen en 
tydlig 
problemformulering? 

Svarar vårdplanen på vad 
som ska göras samt vilket 
stöd den enskilde har 
behov av? (övergripande) 

Har vårdplanen 
tydliga mål med 
insatsen? 

Finns 
genomförandeplan? 

Svarar genomförandeplanen på 
hur och när insatserna ska 
utföras samt vem som ansvarar 
för utförandet? 

1 Ja Ja Ja Ja nej nej 
2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
7 Ja Ja Ja Ja Ja Nej (frekvens saknas) 
8 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 
9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Redovisning av internkontroll MBN; punkt 5 och 6-vårdplaner och genomförandeplaner barn och unga 
Hur har internkontrollpunkten genomförts? 
Kontrollen avser ärenden aktuella för denna typ av insatser under perioden 2020-05-19—2020-10-06, inom barn och unga myndighet. Ärenden som granskats har 
valts ut slumpmässigt. Granskningen omfattar tio öppenvårdsinsatser och fem placeringar vid HVB, SiS och/eller stödboende.  
Granskningen avser genomförandeplaner/handlingsplaner och vårdplaner, att säkerställa att de finns, är aktuella samt att de uppfyller uppsatta krav gällande kvalitet 
och aktualitet 
Bedömningen kring kvalitet sker utifrån god kvalitet, tillräcklig eller tydlighet vad gäller uppdraget. Där bedömningen ”tillräcklig” görs anser granskare att den 
uppnår grundkrav, men att det finns utrymme för förbättringar. 

Internkontroll avseende ärenden aktuella för öppenvård samt placeringar vid stödboende, HVB, SIS. Myndighet ungdom och 
myndighet barn  
Öppenvård 

 Insats Uppdrag Genomförandeplan Kvalitet 
1. Öppenvård externt Ja Saknas, men uppdraget omfattar genomförandet.  God 

2. Öppenvård internt Ja Nej Oklart vad öppenvården ska utföra. Uppdrag snarare en 
redogörelse för utredningen.  

3. Galaxen 
 

Ja Nej Tydligt uppdrag 

4. Kontaktperson - Ja (omfattar uppdrag) Tillräcklig 
5. Öppenvård internt Ja Ja God (uppdraget) Genomförandeplan väl kopplad till uppdraget 
6. Kontaktfamilj - Nej, inaktuell (2016). Ska även omfatta uppdrag. - 
7. Öppenvård internt Ja Ja Bristande uppdragsbeskrivning. Genomförandeplan ok 
8. Öppenvård internt Ja Ja Uppdrag: Tillräcklig 

Genomförandeplan ok 
9. Öppenvård internt Ja Ja Uppdrag: God. Genomförandeplan ok 
10. Öppenvård internt Ja Ja Uppdrag: Tillräcklig 

två GP utifrån att det blir två olika insatser. GP är väl 
formulerade och tydliga. 
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Placeringar 

 Insats Vårdplan Genomförandeplan Kvalitet 
1. Stödboende externt Ja Ja Vårdplan: Behov av revidering 

Genomförandeplan: tillräcklig 
 

2. Stödboende externt Ja Ja Vårdplan: God 
 
Genomförandeplan: God, dock släpar en gammal formulering 
från tidigare vårdplan som inte är relevant 
längre.  
 

3. Stödboende internt Ja Ja Vårdplan: God. Dock standardformulering kring öppenvård som 
inte är relevant.  
 
Genomförandeplan: Tillräcklig 

4. HVB Ja Nej, otillräcklig då uppdrag använts istället.  Vårdplan: 
God 
 
Genomförandeplan: 
Saknas 
 

5. HVB Ja Ja Vårdplan: God 
 
Genomförandeplan: Tillräcklig. 
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Redovisning av internkontroll MBN; punkt 14 
Hur har internkontrollpunkten genomförts? 
Kontroll av statistik i system för beslutsstöd 

 

2019-12-01- 2020-05-31 Barn & unga 0-20 Vuxen 20- 
Totalt antal orosanmälningar 918 2018 
Antal av totalt antal 
skyddsbedömningar inom 
avsedd tidsram. 

Redovisning av detta behöver bordläggas till helår då denna statistik inte går att få fram samlat. Granskningsförfarandet 
behöver ändras. Exempelvis genom slumpvist urval per sektion eller också samtliga ärenden vid två specifika perioder 
varje år. Kräver manuell granskning av varje enskilt ärende. 
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Redovisning av internkontroll MBN; punkt 15 
Hur har internkontrollpunkten genomförts? 
Internkontroll har skett på övergripande förvaltningsnivå ifråga om att granska barnets/ den unges delaktighet under utredning genom att slumpvis välja 
ut 10 ärenden, som var aktuella under period 2020-06-01 - 2020-11-19. Detta utifrån att FN:s barnkonventionen blev lag från och med 1 januari 2020. 
Kontrollen har bestått i att granska dokumentation för att undersöka om och i så fall hur barnets röst har synliggjorts i dokumentationen samt vilka skäl 
som anges om den inte gör det. 

 

Antal ärenden som granskats? 10 
 

Ärende Har man 
träffat barnet? 

Har man 
pratat direkt 
med barnet? 

Synliggörs barnets röst på annat sätt i beslut som rör barnet? Om inte, framgår 
det varför? 

1 Ja. Ja. Ja, direkta frågor ställs till barnet och barnet deltar utifrån vilja och förmåga. 
Dokumentationen anger inte att några särskilda anpassningar görs för att få fram barnets 
åsikter, exempelvis tre hus eller liknande. 
Ålder 6 år.  

- 

2 Nej Nej Ålder 5 år.  
Nej. Utredaren har med hänsyn till barnets unga ålder och efter föräldrarnas önskemål inte 
fört några enskilda samtal med barnet. 

Ja 

3 Ja.  Nej.  Ålder 4 år 
Nej. Utifrån barnets låga ålder har inga enskilda samtal hållits med barnet. 
I dokumentationen anges "att barnen är närvarande i samtalet" 

Ja 

4 Ja.  Ja.  Ålder 3 år 
Ja. Barnet har varit delaktig i utredningen genom att utredande socialsekreterare träffade 
barnet vid hembesök. Utifrån barnets ålder och mognad var det svårt att informera om 
utredningen och att prata med hen. Barnet visade utredande socialsekreterare sitt rum. 

Ja 

5 Nej Nej Nej. Familjen återfinns inte på uppgiven adress eller går att få kontakt med på något sätt. 
Antas vara utflyttade från landet.  

Ja 

161



   

Ärende Har man 
träffat barnet? 

Har man 
pratat direkt 
med barnet? 

Synliggörs barnets röst på annat sätt i beslut som rör barnet? Om inte, framgår 
det varför? 

6 Ja Ja Ålder:  
Samtal har förts med barnet på socialkontor.  

  

7 Ja Ja Ålder: 14 år 
Handläggare har haft personlig kontakt med barnet och detta är väl dokumenterat i beslut 
samt journal.   
  
Barnet får beskriva "sitt önskehus" för socialsekreterare och detta dokumenteras samt att 
barnet berättar öppet om situationen hemma. 

  

8 Nej Nej Ålder: 12 år 
Föräldrarna för barnets talan. 

Klient har fått 
möjlighet att närvara 
i uppföljning men 
har valt att inte 
medverka då hen 
enligt föräldrarna 
har svårt för nya 
människor och byte 
av handläggare 
under tiden har inte 
gjort saken bättre.  

9 Ja Ja Ålder: 8 år 
Utredande socialsekreterare har träffat barnet och dennes syskon hemma där de har fått 
svara på frågor med hjälp av nalle-kort för att underlätta att uttrycka sig och beskriva sina 
känslor. 

  
  
  

10 Ja Ja Ålder: 10 år 
  
Utredande socialsekreterare har varit i hemma hos barnet och pratat direkt med denne där 
barnets har kommit till tals.  
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Bilaga 

 

Uppföljning Internkontroll 2020 

13. Redovisning representation 

En kontroll av 8 slumpmässigt utvalda verifikationer av totalt 16 för representation har gjorts för 

perioden december 2019 till och med november 2020 och granskningen visade att redovisningen av 

kostnader skett enligt regler och riktlinjer i alla fall utom i ett där en korrigering av moms har behövts 

göras.  

 

Förbättringsåtgärd: Samlad informationsgenomgång i december med förvaltningens administratörer 

samt mailutskick till övrig administrationspersonal inom MBF om redovisningsregler gällande 

representation. 

 

2020-11-25 

Magnus Sandgrehn 

Ekonom  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Uppföljning av Intern kontroll för samhällsbyggnadsnämnden 2020 
avseende verksamheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen  

Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapport till 

Verksamhetsuppfölj-

ning 

Upprättande av verk-

samhetsberättelse/     

delårsrapport 

Uppföljning av rädd-

ningstjänstens larmsta-

tistik samt måluppfyll-

nad. 

Årligas tillsynsplaner 

för miljöavdelningens 

arbete samt halv- och 

helårsuppföljning. 

All övertidskostnad/ 

merkostnad för rädd-

ningstjänsten följs upp 

för att dessa ska kunna 

minimeras. 

Förvaltningschef/avdel-

nings- och enhetschefer 

Avdelningschef 

Avdelningschef tillsam-

mans med inspektörer 

Avdelningschef 

1 g/år 

1 g/år 

2 g/år 

1g/mån 

Centrala anvisningar 

Kontroll sker genom 

verksamhetssystemet 

Daedalos  

Avdelningen samman-

ställer resultat av utfört 

arbete. 

Heroma 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Förvaltningschef 
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Kommentar: I februari 2021 kommer nämnden att fatta besluta angående verksamhetsberättelsen för 2020 
Beslut om delårsrapport togs av Sbn 2020-09-30, § 280  

Räddningstjänsten har tagit fram statistik över räddningsinsatserna 2020, vilken kommer att redovisas vid nämndens sammanträde.  

Uppföljningen av tillsynsplanen redovisas till nämnden i början av 2021. 

  

Ekonomisk uppföljning Prognos 

 

Ekonom/Förvaltnings-

chef 

 

4 g/år Centrala anvisningar 

 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Kommentar:  

Prognoser till ekonomiavdelningen enl. fastställt schema. Information till Sbn.  

 

Delegeringsärenden Antagen delegerings-

ordning 

Förvaltningschef 

 

Fortlöpande Avstämning gentemot 

delegeringsordningen 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

 

Kommentar: Utfört. Stickprov oregelbundet. Redovisning till Sbn varje månad.  

 

Ärendeflöde Ej avslutade ärenden  Avdelningschef 1g/ kvartal Kontroll sker via ären-

dehanteringssystem 

Förvaltningschef 

Kommentar: Har genomförts  

 

Arbetsmiljö Arbetsmiljöpolicy  

 

Förvaltningschef/avdel-

ningschefer 

Fortlöpande Avstämning gentemot 

arbetsmiljöpolicy 

Förvaltningens samver-

kansgrupp 

Kommentar: Uppföljning har skett kontinuerligt. Diskussioner har förts vid varje möte med förvaltningens samverkansgrupp resp. arbetsplatsträffar.  
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IT Datorer och program 

ska motsvara verksam-

hetens behov 

Säkerhetsfrågor 

 

Avdelningschefer 

 

 

 

Fortlöpande Följa IT-utvecklingen Förvaltningschef 

Kommentar:  Uppföljning har sker kontinuerligt.  

 

Upphandling/inköp LOU, Ramavtal Förvaltningschef Fortlöpande Centrala anvisningar Samhällsbyggnads-

nämnden 

 

Kommentar: Har i stort sett använts vid alla upphandlingar. Några mindre avvikelser har noterats. Förvaltningen kommer förtydliga att inköp ska ske där 

vi har ramavtal.  

 

Styrdokument Kontroll av att styrdo-

kumenten är reviderade, 

arkiverade publicerade 

Avdelningschefer Årligen Enligt riktlinjer för mål 

och styrdokument 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Kommentar: Uppföljning har skett.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Omsorgsnämnden 2021-02-03  

Justerare 

§ 7 Dnr: ON.2020.3 
 
Internkontroll 2020 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
att  godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2020, 

samt  
att  överlämna uppföljningen av den interna kontrollplanen till 

kommunstyrelsen.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
    
 
Ärendebeskrivning  
Värnamo kommuns nämnder ska varje år följa upp beslutad intern 
kontrollplan för sin verksamhet och överlämna uppföljningen till 
kommunstyrelsen. 
 
Omsorgsförvaltningen har genomfört en uppföljning utifrån beslutad 
intern kontrollplan.   
 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden besluta  
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2020, 
samt   
att överlämna uppföljningen av den interna kontrollplanen till 
kommunstyrelsen.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-29   

Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Dnr: ON.2020.3
  

  

 1 (1) 

Intern kontroll 2020 

 

Ärendebeskrivning  
Värnamo kommuns nämnder ska varje år följa upp beslutad 
intern kontrollplan för sin verksamhet och överlämna 
uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Omsorgsförvaltningen har genomfört en uppföljning utifrån 
beslutad intern kontrollplan.   

 

Beslutsförslag 

Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden besluta 

att  godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 
2020, samt 
att  överlämna uppföljningen av den interna kontrollplanen till 
kommunstyrelsen. 

 

Dan Lundgren Ulrika Gustafsson 
Utvecklingschef Omsorgschef 
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Uppföljning av intern kontrollplan 

Bakgrund 

Nedan beskrivs uppföljning enligt ”Åtgärdsplan Intern kontroll för omsorgsnämndens 
verksamhet 2020”. Verksamhetsåret har i stort präglats av insatser för att minska 
smittspridning med avseende på pandemin orsakad av SARS -CoV-2. Några kontrollpunkter i 
enlighet med den ursprungliga kontrollplanen har därför exkluderat. Detta gäller främst 
kontrollpunkterna 2, 5 och 10 i enlighet med kontrollplanen som bifogas som Appendix till 
denna rapport. Dessa har exkluderats då de inte kunnat genomföras givet pandemiläget 
antingen direkt (begränsade kontakter för att minska smittspridning) eller indirekt (minskade 
personalresurser pga. sjukskrivning etc.). Sammantaget görs bedömningen att detta inte 
begränsat möjligheterna till att kontrollera verksamheterna i stort. De kontrollpunkter som 
inte har kunnat utvärderas, följs upp med andra metoder som rapporteras nämnden, antingen 
som en del av nationella rapporter (Kkik), det interna målarbetet eller egenkontroll. 
Kontrollpunkt 6 har inte kunnat genomföras då tekniska förutsättningar har saknats.  

För flera av kontrollpunkterna i den interna kontrollplanen saknar verksamheten 
baslinjemätningar. Utan bakgrundsdata eller annan extern jämförelse är många av 
indikatorernas mätvärden svåra att analysera. Då det har varit möjligt har därför data från 
2019 tagits fram för att, om än begränsat, ge perspektiv på mätvärdenas betydelse.  

Nedan presenteras kontrollpunkterna i den ordning som ges av bifogad kontrollplan. 
  

Genomgång  

Vård och rehab  

1. Digitalisering – följsamhet i ärendehanteringssystem och påverkan på arbetsmiljö 
a. Resultat: Som kontrollpunkt valdes rapporteringen av KVÅ-koder till 

Socialstyrelsen. Rapporteringen av genomförda insatser har vid varje 
månadsmätning visat att mellan fem och nio procent av alla registreringar 
innehåller fel. Eventuellt visas en minskande trend mot slutet av året.  

b. Analys: Varje felregistreringar i digitala system är givetvis problematiskt då 
det riskerar att påverka analys och möjlighet att lämna in korrekt underlag. 
Ofta kan dock detta korrigeras med uppföljning av administrativ personal. Den 
valda kontrollpunkten är dock vald som en indikator på den digitala 
arbetsmiljön: hur lätt är det att verka i systemen, och ger de upphov till 
merarbete då rapportering måste korrigeras efteråt? Ett år är för kort tid för 
analys, men återkommande felregistreringar kan visa på att (den digitala) 
arbetsmiljön inte är tillräckligt god för att i sig inte generera stress och 
extraarbete.  
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2. Digitaliseringens påverkan på arbetsmiljö  
a. Resultat: Målet var att följa hur tillämpningen av de digitala stödsystemen 

stödjer en god arbetsmiljö genom att tillämpa en utvärderingsmodell som utgår 
från personalens arbetsdag, MedsITning. Denna metod kräver att observatörer 
följer personal i arbetsvardagen, vilket inte kunnat genomföras under 
pandemiåret.  
 

b. Analys: Utgår. Utvärdering av den digitala arbetsmiljön är dock ett område 
som, i någon form, kanske utanför den interna kontrollen, bör följas upp och 
beaktas t.ex. vid inköp och förvaltning av nya och etablerade system.  

Myndighet  

3. Uppföljningsbara mål biståndsbeslut 
a. Resultat: Biståndsbeslutens tydlighet har utvärderats med ett urval om 29 

beslut inom olika verksamheter / insatser. Av dessa har 24 ansetts innehålla 
tydliga och uppföljningsbara mål, vilket motsvarar 83 procent. 
Biståndsformuleringar som inte anses tillräckliga kan exemplifieras med 
hemtjänstbeslutet där målet med insatsen definieras som att ”Hustrun A skall 
känna sig trygg med att maken A får den hjälp han behöver” - detta anses inte 
tillräckligt konkret.  
 

b. Analys: Kontrollpunkten om tydliga och uppföljningsbara mål har varit en del 
av tidigare års kontrollplaner för intern kontroll och följs också som en 
indikator till nämndens kvalitetsmål 3 för 2020. Detta ger möjlighet till 
bakgrundsdata där föregående års mätning visade på 100 procents 
måluppfyllnad. Urvalet är dock begränsat och viss försiktighet ska därför 
tillämpas innan detta tolkas som en negativ trend. Resultatet ger dock skäl till 
fortsatt uppmärksamhet på frågan som har en naturlig fortsättning in i 2021 
genom övergången till IBIC.  

 
4. Jämlik och jämställd biståndshandläggning 

a. Resultat och Analys: Som kontrollpunkt har samtliga beslut (vartannat kvartal) 
gåtts igenom m.a.p. handläggningstid och beslutad tid.  

 Ingen skillnad i handläggningstid kan identifieras utefter brukarens 
könstillhörighet.  

 På helheten kan inga skillnader i beslutad tid efter brukarens 
könstillhörighet identifieras. Inte heller kan någon skillnad 
identifieras, i varken handläggningstid eller beslutad tid, då enskilda 
typer av beslut (t.ex. hemtjänst) granskas specifikt.  

 
Om man grupperar beslutad tid efter brukarens kön (för t.ex. hemtjänst) ser 
utfallet ojämnt ut för individuella handläggare. Underlaget är dock alldeles för 
litet för att denna skillnad ska vara statistiskt signifikant i en grupp där 
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insatserna naturligt varierar mellan olika beslutssökanden. Det går därför inte 
heller att konstatera någon skillnad i beslutad tid, eller handläggningstid, m.a.p 
brukarens kön bland någon enskild handläggare. Resultatet kan dock användas 
som underlag vid intern uppföljning, diskussion och egenkontroll.  
 
Handläggningstid, oberoende av kön, skiljer mellan olika biståndshandläggare 
men vid stickprov kan ingen orsak identifieras annan än att 
biståndsansökningarna har haft olika art och därför krävt olika stor utredning.  
 
Jämförelse med underlag för verksamhetsåret 2019 visar på samstämmiga 
resultat. 
 
Under året har sektion myndighet genomfört en omorganisering med syfte att 
ytterligare stärka jämställd och jämlik handläggning samt att korta ner 
handläggningstider och ge mer tid till uppföljning. 
  

Funktionshinderomsorg  

5. Intern samverkan kring brukarna 
a. Resultat: Externa brukardialoger med brukarna har inte kunnat genomföras i år 

i enlighet med syftet att minska kontakter och därmed smittspridning.  
b. Analys: Utgår.  

 
6. Verksamhetens följsamhet mot biståndsbeslut 

a. Resultat: Verksamheten valde att utvärdera detta mål genom att vilja matcha 
”utförd tid” med ”beslutad tid” för insatsen. Mätmetoden har inte varit möjlig 
då ”utförd tid” inte har registrerats i tidsmätningssystemet TES från Tunstall.  
 

b. Analys: Analysen utgår. Vi har valt att inte sjösätta något projekt för att lösa 
problemet då tidsmätningssystemet byts ut i och med övergången till Combine 
och enbart skulle kunna ge en lösning som varit aktuell i några månader. 
Avtalet med Tunstall är uppsagt.  

 
Som kompletterande analys genomfördes i början av året en genomgång av 
dokumentation motsvarande äldreomsorgens kontrollpunkt 
”Genomförandeplaners följsamhet mot biståndsbeslut” med liknande utfall, se 
punkt 8.  
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Äldreomsorg  

7. Skydds- och begränsningsåtgärder på särskilt boende 
a. Resultat: Granskningen genomförde en slumpmässig genomläsning av 

dokumentation för de brukare på särskilt boende som i december 2019 hade 
någon form av skydd- och begränsningsåtgärd. Detta var totalt nio stycken.  

 En majoritet av cheferna som använts sig av rutinen har genomfört en 
fullgod kartläggning, men denna saknas eller är tunn i en tredjedel av 
fallen.  

 Dokumenterat samtycke till åtgärden saknas i en majoritet av fallen och  
 detsamma gäller för ”datum för uppföljning”.  

 
b. Analys: Dokumentation av skydds- och begränsningsåtgärder faller direkt på 

närmast ansvarig chef som tar beslut i de flesta aktuella exempel på åtgärder 
(t.ex. men inte begränsat till: sänglarm, rörelselarm, dörrlarm, passagelarm, 
nödsändare, kodlås på enheten. T.ex. sänggrindar och bälte till rullstol beslutas 
dock av annan personal (sjuksköterska resp. arbetsterapeut). Kontrollen visar 
att utrymme för förbättringar finns och att tvärprofessionellt samarbete kan 
underlätta i arbetet med tydligare kartläggningar. Kontrollen ger fog för 
uppföljning.  
 

8. Genomförandeplaners följsamhet mot biståndsbeslut 
a. Resultat: Samstämmigheten för beslutade insatser och utförda insatser i 

genomförandeplanen följdes upp genom granskning av ett urval av brukares 
aktuella dokumentation: 58 journaler är genomlästa för hemtjänst i särskilt 
boende och 40 journaler för de med beslut om hemtjänst i ordinärt boende. 
Resultaten visar att i genomsnitt 31 procent av besluten på särskilt boende och 
26 procent av besluten i hemtjänst i ordinärt boende har en avvikelse mot de 
beslutade insatserna. Sammantaget ger det 29 procent avvikelse i granskad 
dokumentation.   
 

b. Analys: Kvalitetsmålet för 2020 är satt till max 25 procent avvikelse. Detta nås 
inte (men nästan för hemtjänsten). Resultatet är dock i linje med föregående år 
och det ska noteras att verksamheten inte ökat sina avvikelser under ett 
intensivt och pressat arbetsår. Spridningen är stor mellan de olika boendena 
och arbetsområdena och resultatet kan lättast plockas upp genom att detta ges 
extra fokus i områden med fler avvikelser. Kvalitetsmålet kvarstår i samma 
utgångsläge som inför 2020 och ges ett naturligt fokus 2021 genom 
övergången till IBIC.   
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Digitalisering  

9. Combine – införande  
a. Resultat och analys: Månatlig uppföljning av tidsplanen för införande av 

Combine ger att denna i stort har hållits under hela projektet, trots pandemi-
krisen. Det kan dock inte uteslutas att förseningar inträffar i slutskedet då 
acceptanstester och utbildningar ska genomföras under rådande belastning och 
begräsningar.  

b. Analys: Utgår.   
 

10. Digitala larm - införandeprojekt SÄBO 
a. Resultat: Analysen av införandeprojektet har inte kunnat genomföras på grund 

av pandemi och sjukskrivningar bland personal. 
b. Analys: Utbildning i det nya digitala larmsystemet är planerad till februari 

2021 för chefer och utvecklingspersonal. Analys, enligt den definierade 
kontrollpunkten, kommer att genomföras strax därefter.  

Diskussion 

Den interna kontrollens syfte är att mäta, kontrollera och följa upp om verksamheten följer de 
processer och rutiner som ingår i förvaltningens kvalitets- och ledningssystem. Årets 
kontrollplan (”Åtgärdsplan för intern kontroll”) innehåller många goda mätpunkter men det 
går att diskutera om dessa snarare mäter utvecklingsområden än följsamhet till 
ledningssystemet. En tydlig upprättad kontrollplan kan givetvis överlappa utvecklingsmål (i 
några fall är det rent av önskvärt att resultat från den interna kontrollen följs upp i 
utvecklingsarbetet) men det är önskvärt att mäta verksamheten utifrån olika syften. En för stor 
överlappning mellan olika kategorier av ”kvalitetsutvärdering” riskerar också att göra 
helheten otydlig för chefer och personal i verksamheten. Risken finns att den totala mängden 
mål som varje chef har att hantera upplevs som större om dessa inte är tydligt diversifierade. 
Det kan därför diskuteras om årets kontrollplan ska omformuleras inför arbetet 2021.  
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Appendix: Åtgärdsplan Intern kontroll för omsorgsnämndens verksamhet 2020 
Nr Vad ska kontrolleras Metod  Frekvens Genomförs av Ansvarig 
VÅRD och REHAB 
1 Digitalisering – följsamhet i 

ärendehanteringssystem och 
påverkan på arbetsmiljö 

Antal avvikelser och felregistreringar i 
utvalda system 

1 gång / 
kvartal 

Utvecklingsstrateg 
Utvecklingsledare 
MAS 

Utvecklingschef 

2 Digitalisering påverkan på 
arbetsmiljö 

Etablera och genomföra MedsITning 
mätning  
 
 

2 gånger per 
år 

Digital samordnare  
Utvecklingsledare 
MAS 

Utvecklingschef 

MYNDIGHET 
3 Uppföljningsbara mål 

biståndsbeslut  
Genom stickprov läsa olika typer av 
beslut. Går ärendet att följa och förstå  

2 gånger per 
år 

Utvecklingsstrateg 
Utvecklingsledare 

Sektionschef 

4 Jämlik och jämställd 
biståndshandläggning  

Utfall i beslut (tid etc.) mellan handläggare 2 gånger per 
år 

Utvecklingsstrateg 
Utvecklingsledare 

 

  Utfall i beslut (tid etc.) utefter kön 2 gånger per 
år 

Utvecklingsstrateg 
Utvecklingsledare 

 

FUNKTIONSHINDEROMSORG 
5 Intern samverkan kring 

brukarna 
Uppföljning av intern samverkan t ex 
individkonferensen och vårdplanering. 
Antal brukardialoger i grupp.  

2 gånger per 
år  

Utvecklingsstrateg 
Utvecklingsledare 
 

Utvecklingschef 

6 Verksamhetens följsamhet mot 
biståndsbeslut 

Andel utförda av beviljade timmar 
 
 

2 gånger per 
år 

Utvecklingsstrateg 
Utvecklingsledare 

Sektionschef 
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ÄLDREOMSORG 
7 Skydds- och 

begränsningsåtgärder på Säbo.  
Stickprov av dokumentation utifrån 
Socialstyrelsens riktlinjer.  

2 gånger per 
år 

Utvecklingsstrateg 
Utvecklingsledare 
 

Sektionschef 

8 Genomförandeplaners 
följsamhet mot biståndsbeslut  

Genomgång av GFP, social journal och 
planeringen jämfört med beslut 

2 gånger per 
år  

Utvecklingsstrateg 
Utvecklingsledare 
 
 

Sektionschef 

DIGITALISERING 
9 Combine – införande  Kontroll mot införandets tidslinje 

(baslinje) 
 

1 gång per 
månad 

Digital samordnare 
Utvecklingsledare 

Utvecklingschef 

10 Digitala larm - 
införandeprojekt SÄBO 

Antal larm, larmtid  
Antal fellarm 

2 gånger per 
år 

Utvecklingsledare 
Larm- och 
säkerhetssamordnare  

Utvecklingschef  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-01-27  

Justerare 

§ 7 Dnr: SN.2020.1 
 
Uppföljning internkontroll 2020 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna uppföljningen av samtliga beslutade internkontrollpunkter 
för 2020 
    
  
 

 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern kontroll 
enligt kommunfullmäktiges reglemente. Som grund för planen ska 
riskanalyser genomföras. Av planen ska sedan framgå vad som ska 
granskas under året, vem som är ansvarig för granskningen och när 
granskningen ska rapporteras till nämnden. Uppföljningen av 
internkontrollen ska redovisas till berörd nämnd utifrån beslutad 
tidsplan. 
Uppföljning har gjorts för 2020 i enlighet med beslutad internkontroll 
för 2020. Se bifogad aktivitetslista. 

 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att godkänna uppföljningen av samtliga beslutade internkontrollpunkter 
för 2020 
att överlämna ärendet vidare till kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunledningsförvaltningen
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Uppföljning internkontroll 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern 
kontroll enligt kommunfullmäktiges reglemente. Som grund för 
planen ska riskanalyser genomföras. Av planen ska sedan 
framgå vad som ska granskas under året, vem som är ansvarig 
för granskningen och när granskningen ska rapporteras till 
nämnden. Uppföljningen av internkontrollen ska redovisas till 
berörd nämnd utifrån beslutad tidsplan. 

Uppföljning har gjorts för 2020 i enlighet med beslutad 
internkontroll för 2020. Se bifogad aktivitetslista. 

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att godkänna uppföljningen av samtliga beslutade 
internkontrollpunkter för 2020 

 

Anneli Andersson  Beata Olsson 

Förvaltningschef  Förvaltningsekonom 
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Utredning 

 

Granska ersättning till förtroendevalda 
Granskningen visar att rätt ersättning har utbetalats. Stickprov har 
tagits ut från lönesystemet Heroma. 

Granska att kostnader för investeringsprojekt förs på rätt 
investeringskonto 
Kostnader som avser investeringsprojekten i 
serviceförvaltningens verksamheter är rätt bokförda. 
Granskningen sker löpande varje månad. 

Granska att rutin kring direktupphandling följs 
Upphandlingsrutinen följs av samtliga verksamheter inom 
serviceförvaltningen. Vid genomgång i samband med 
internkontrollen har det dock uppmärksammats kostnader från ej 
upphandlade leverantörer. Kostnaderna avser vissa akuta 
lösningar och tjänster. Kostnaderna är under gränsbeloppet på   
25 000 kronor per faktura men det totalt debiterade beloppet från 
en ej upphandlad leverantör överstiger 25 000 kronor under första 
och andra kvartalet 2020. IT och logistikenheten har förmedlat till 
upphandlingsenheten utifrån behov, en lista på leverantörer där en 
upphandling bör genomföras. Vissa av dessa leverantörer är ännu 
ej färdigupphandlade.  

Matsedelplanering i skola 
Av verksamheten utsedd kontrollant har en granskning gjorts 
gällande huruvida matsedelsplaneringen följs och efterlevs. 
Denna granskning görs i samband med verifiering av HACCP, 
våren 2020.Vi kan konstatera att personalen följer planeringen 
och att undantag endast görs enligt fastslagen rutin. Det kan till 
exempel vara så att man byter maträtt under veckan. Man serverar 
fisken på tisdagen istället för måndagen och att man helt enkelt 
bara byter dag på rätterna. Det är helt ok då näringsinnehållet 
planeras under en veckas tid. På så sätt påverkas inte 
näringsinnehållet för veckan. 

Kunskap kring HACCP 
Under perioden 18 november och 25 november fick all personal i 
måltidsservice samt resurspoolen för kök genomföra ett test med 
40 frågor för att kontrollera hur väl de förstår vårt 
egenkontrollprogram och deras kunskaper i HACCP. För att få 
godkänt ska personalen ha korrekta svar i 85 procent av frågorna. 
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Resultatet visade kunskapsnivån ligger på 91 procent vilket är ett 
väl godkänt resultat. De enstaka fall där medarbetaren inte nått 
upp till önskat resultat, hanteras individuellt av ansvarig chef. 

Kontroll av Microsoftlicenser 
Avstämning görs löpande och dialog genomförs med 
förvaltningarna kring behov av licenser. Där behov finns köps 
licenser till. Officelicenser kan dock inte överintecknas utan här 
finns en god kontroll. Antalet Skype Enterprise ökar kraftigt och 
kompletteras löpande. Även här finns god kontroll. 

Kontroll av aktiva användarkonton i Active Directory 
Aktiva konton som ej varit använda (inloggade) under de senaste 
6 månader inaktiveras. Konton som inte skall finnas kvar städas 
bort. Inaktiva konton som fortfarande inte använts sedan förra 
revisionen tas bort. Här finns en god kontroll.  

Kontrollera kostnader på verksamhetsfordonen 
Kontroll av de administrativa kostnaderna och avgifter gällande 
samtliga bilar som logistikenheten ansvarar för har genomförts.   
Samtliga kostnader är rätt.  

Kontrollera att det ej finns obesiktigade fordon som 
logistikenheten ansvarar för  
Fordonsvårdaren vid logistikenheten stämmer av varje månad 
mot Transportstyrelsen vilka bilar som ska besiktigas och att 
logistikenheten inte har något fordon som är obesiktigat. Samtliga 
fordon var vid granskningen besiktigade.  

Hantering av personuppgifter i Artvise 
Kontaktcenter granskar genom stickprov (30 stickprov) en gång i 
halvåret att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. 
Rapporten visar inga avvikelse under andra halvåret av 2020. 

Sekretesslagen, offentlighetsprincipen och GDPR 
Kontaktcenter säkerställer kompetensen inom sekretesslagen, 
offentlighetsprincipen och GDPR genom ett kunskapstest som 
genomförs en gång per år av samtlig personal inom 
kontaktcenter. Samtlig personal har genomfört kunskapstestet 
under 2020 med godkänt resultat. 

Kommunen telefonabonnemang 
Kontaktcenter ska leverera information till alla förvaltningar på 
vilka abonnemang som finns aktiva och uppmana dm att avsluta 
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de abonnemang som inte används. Systemansvarig på KC har 
skickat listor till alla förvaltningar under 2020. 

Företrädesrätt enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) 
Bemanningsenheten (BE) följer rutinerna kring företrädesrätt 
enligt LAS. BE arbetar kontinuerligt med bevakningen varje 
månad. Kontroll sker enligt företrädesrätten vid varje enskilt 
rekryteringsförfarande som uppstår både inom 
omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen. Rutinerna har 
under året reviderats i samråd med omsorgsförvaltningen för att 
säkerställa en tydlig process. Denna reviderade process följs. 

Arbetsskador och tillbud enligt SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) 
På serviceförvaltningen har det totalt under året rapporterats 4 
tillbud och 22 anmälningar om arbetsskada. Samtliga tillbud och 
arbetsskador har uppstått i måltidsservice och dessa rapporteras 
löpande vid verksamhetens lokala samverkansgrupp. För övriga 
verksamheter på serviceförvaltningen finns inga rapporterade 
tillbud eller arbetsskador. 

Dokumenthanteringsplan 
Internkontrollen visar att dokumenthanteringsplanen har under 
andra halvåret följts och följs kontinuerligt då det är ett levande 
dokument.   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2021-02-03  

Justerare 

§ 2 Dnr: KN.2020.1 
 
Intern kontroll 2020 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
att godkänna kulturförvaltningens redovisning av utförd intern kontroll 2020, 
 
att tillstyrka av kulturförvaltningen föreslagna åtgärder samt 
 
att överlämna ärendet till kommunens revisorer. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden redovisas resultatet över 
utförd intern kontroll avseende kontrollområden och kontrollmoment i den 
omfattning som fastställts i internkontrollplan.  
Kulturnämnden beslutade den 2020-01-29 § 2 KN 2020.1 kontrollområden 
som skulle utgöra intern kontrollplan för 2020. Resultatet presenteras i 
utredning nedan. 
 

 Utredning 
Avdelning Kontrollområde Resultat Åtgärd 

Revidering av 
styrdokument 

Kontroll mot lista har 
genomförts samt genom 
sökning på Evolution, 
Nettan och externa webben. 

Fortsatt kontroll i 
enlighet med 
åtgärdsplan för intern 
kontroll 2021. 

Inköp, beställningar 
och avtal. 

Genomgång av inköp och 
avtal har skett tillsammans 
med upphandlings-
avdelningen. Rutiner har 
säkrats och nya avtalsbehov 
identifierats. 

Fortsatta avstämningar 
med upphandlings-
avdelningen. 

Kultur-
förvaltningen 

Dokument sparas 
parallellt på 
Evolution, 
Hypergene, Nettan 
och G-servern. 
Otydlig struktur för 
hur dokument 
sparas. 

Punkten flyttas med till 
2021. 

Punkten flyttas med 
till 2021. Två 
studenter vid 
vårdadministratörs-
programmet går våren 
2021 igenom vår 
dokumenthantering 
som sitt 
examensarbete. 

 

Svårt för invånarna 
att veta om de ska 
söka information på 
kommunens webb, 
nya 
bibliotekswebben, 
kommunens nya 
destinationswebb 
eller 
Gummifabrikens 
webb. 

Regelbundna möten med 
kommunledningsförvaltnin
gens kommunikatörer, 
kontaktcenter, 
destinationsutvecklare och 
Gummifabriken. 
Eftersom lanseringen av ny 
bibliotekswebb skjutits upp 
till 2021, flyttas punkten 
med. 

Punkten flyttas med 
till 2021. 
Kompletterande 
utbildning. Fortsatta 
avstämningar med 
kommunledningsförva
ltningens 
kommunikatörer, 
kontaktcenter, 
destinationsutvecklare 
och Gummifabriken. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2021-02-03  

Justerare 

 
Fortsättning § 2 
 
Förslag till beslut 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
att godkänna kulturförvaltningens redovisning av utförd intern kontroll 
2020, 
att tillstyrka av kulturförvaltningen föreslagna åtgärder samt 
att överlämna ärendet till kommunens revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer
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Intern kontroll 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden redovisas 
resultatet över utförd intern kontroll avseende kontrollområden 
och kontrollmoment i den omfattning som fastställts i 
internkontrollplan.  

Kulturnämnden beslutade den 2020-01-29 § 2 KN 2020.1 
kontrollområden som skulle utgöra intern kontrollplan för 2020. 
Resultatet presenteras i utredning nedan. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna kulturförvaltningens redovisning av utförd intern 
kontroll 2020, 

att tillstyrka av kulturförvaltningen föreslagna åtgärder samt 

att överlämna ärendet till kommunens revisorer. 

 

 

Lars Alkner 
Kulturchef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-02   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.1  

  

 2 (2) 

Utredning 

 

Avdelning Kontrollområde Resultat Åtgärd 

Revidering av 
styrdokument 

Kontroll mot lista har 
genomförts samt genom sökning 
på Evolution, Nettan och 
externa webben. 

Fortsatt kontroll i enlighet med 
åtgärdsplan för intern kontroll 
2021. 

Inköp, beställningar och 
avtal. 

Genomgång av inköp och avtal 
har skett tillsammans med 
upphandlingsavdelningen. 
Rutiner har säkrats och nya 
avtalsbehov identifierats. 

Fortsatta avstämningar med 
upphandlingsavdelningen. 

Kultur-
förvaltningen 
 

Dokument sparas parallellt 
på Evolution, Hypergene, 
Nettan och G-servern. 
Otydlig struktur för hur 
dokument sparas. 

Punkten flyttas med till 2021. Punkten flyttas med till 2021. 
Två studenter vid 
vårdadministratörsprogrammet 
går våren 2021 igenom vår 
dokumenthantering som sitt 
examensarbete. 

 

Svårt för invånarna att veta 
om de ska söka 
information på 
kommunens webb, nya 
bibliotekswebben, 
kommunens nya 
destinationswebb eller 
Gummifabrikens webb. 

Regelbundna möten med 
kommunledningsförvaltningens 
kommunikatörer, kontaktcenter, 
destinationsutvecklare och 
Gummifabriken. Eftersom 
lanseringen av ny 
bibliotekswebb skjutits upp till 
2021, flyttas punkten med. 

Punkten flyttas med till 2021. 
Kompletterande utbildning. 
Fortsatta avstämningar med 
kommunledningsförvaltningens 
kommunikatörer, kontaktcenter, 
destinationsutvecklare och 
Gummifabriken. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-02-09  

Justerare 

§ 29 Dnr: TU.2020.9 
 
Redovisning av intern kontroll för tekniska 
utskottet 2020 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att godkänna tekniska förvaltningens redovisning av utförd 

intern kontroll 2020 samt 
att  överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.  
 
 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll, kommunfullmäktige 26 
oktober 2017 § 218, ska tekniska utskottet redovisa resultatet av 
utförd intern kontroll i den omfattning som fastställts i 
internkontrollplanen. Enligt reglementet ska redovisningen 
överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Tekniska utskottet beslutade 22 januari 2020, § 2 
kontrollområden för intern kontrollplan för 2020.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att godkänna tekniska förvaltningens redovisning av utförd 

intern kontroll 2020 samt 
att  överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-26   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.9  

  

 1 (1) 

 

Redovisning av intern kontroll för tekniska 
utskottet 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll, 
kommunfullmäktige 26 oktober 2017 § 218, ska tekniska 
utskottet redovisa resultatet av utförd intern kontroll i 
den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. 
Enligt reglementet ska redovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen.  

Tekniska utskottet beslutade 22 januari 2020, § 2 
kontrollområden som skulle utgöra intern kontrollplan 
för 2020. Redovisningen återfinns som bilaga.  

 

 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att godkänna tekniska förvaltningens redovisning av utförd 
intern kontroll 2020 samt 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.  
 

 

Annika Rosenqvist Jesper du Rietz 
Enhetschef Förvaltningschef 
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Redovisning av internkontrollreglemente för tekniska förvaltningen 2020 
Rutin/system Kontrollmoment 

 
Ans Kontr.ansv Frekvens Anm. Avvikelse, 

rapportering 
Övrigt 

Revidera, uppdatera, 
informera berörda personer 

Avdelningschefer 
 

Förvaltningschef   Tu  Beredskap/Jourverksamhet 
 

TF har enbart beredskap ingen jourverksamhet. 
Finns skriftliga rutiner informeras och revideras löpande under året.  

Uppföljning av att skriftliga 
rutiner finns och ska följas, 
info till berörd personal 

Avdelningschef 
Fastighetsavd 

Förvaltningschef 1gång/år  Tu  Brandlarm (alla) samt även 
inbrottslarm och passagesystem. 

 Skriftliga rutiner finns och följs. 

Skriftliga rutiner skapas, 
info till berörd personal 

Avdelningschefer 
 

Förvaltningschef 1 gång/år  Tu  Reservkraft, rutin o kontroll 
inom VA, fastighet, fritid och 
Gata/Park 

Skriftliga rutiner finns och följs. Reservkraftverk kontrolleras avseende funktion. Fritid har inget reservkraftverk. 

Uppföljning av kontroller, 
besiktningar och 
typgodkännande på samtliga 
fordon o redskap. 

Avdelningschef, 
Fritid 

Förvaltningschef 1 gång/år  Tu  Fordon o redskapskontroll, 
Fritid 

Kontroller och uppföljning sker systematiskt. 
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Uppföljning  Avdelningschef 
Gata/Park 

Förvaltningschef 1gång/år  Tu  Snöröjning/halkbekämpning vid 
fastigheter 
 

Grundlig revidering av system och arbetssätt är genomfört. Fortlöpande uppföljning sker. 

Inventering, uppföljning Avdelningschef 
fritid 

Förvaltningschef 1 gång/år  Tu  Uppföljning av befintlighet och 
efterlevnad av skötselprogram 
och underhållsprogram för 
fritidsanläggningarna samt 
egenkontroll Obs: En större uppdatering med påföljande genomgång i arbetslaget kommer att ske under perioden jan-feb 2020. 

Skötselplaner och egenkontrollplaner finns för samtliga fritidsanläggningar och följs kontinuerligt upp. 

Rutiner och ansvar i Simhallen. 
Att de finns och efterlevs 
 

Uppföljning Avdelningschef 
fritid 

Förvaltningschef 2 gång/år  Tu  

 Finns tydliga rutiner och ansvar som följs upp via egenkontroller. 

Kontroll av extern fakturering 
 

Uppföljning Chef stabsenheten Förvaltningschef 2 gång/år  Tu  

 Uppföljning sker vid delårs- och helårsbokslut. 
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B E S Ö K S A D R E S S 
Stadshuset   

P O S T A D R E S S 
331 83 Värnamo 

T E L E F ON 
0370-37 70 00 vx 

O R G  N R 
212000-0555 

E – P O S T 
kommunen@varnamo.se 

W E B B P L A T S 
www.varnamo.se 

T E L E F A X  
0370-37 77 11 

B A N K G I R O 
141-7195 

  

Revisionsrapport- Granskning av verkställande av 
kommunfullmäktiges beslut 
 
EY har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag biträtt i en granskning 
av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut 
 
Granskningen har genomfört i två steg. Inledningsvis med granskning av 
styrdokument och intervjuer. Därefter har en granskning skett av ett urval 
av beslut fullmäktige fattat under perioden 2017-2109. 
 
Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt 
att fullmäktiges beslut verkställs. Vidare görs bedömningen att systemet för 
återrapportering av genomförda uppdrag samt avvikelser från dessa kan 
utvecklas. 
 
Granskningen visar att verkställighetsgraden avseende tagna beslut av 
kommunfullmäktige under granskningsperioden ligger på 69 % (33 beslut 
av 48). För att öka verkställighetsgraden ges följande rekommendationer: 
 

a) Upprätta en dokumenterad rutin över hur verkställande och 
återrapportering av fullmäktiges beslut ska ske 

b) Upprätta dokumenterade rutiner för bevakning och uppföljning av 
verkställigheten i ärendehanteringssystemet och säkerställ att 
bevakningsrutinen används i större utsträckning 

c) Säkerställ att verkställigheten av de uppdrag som ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen återkopplas till fullmäktige 
via punkten ”Meddelande” 

d) Fler uppdragsbeslut bör utformas med tidsangivelser 
 
Utifrån rekommendationerna kommer följande åtgärder att vidtas: 
 

a) En förteckning över fullmäktiges givna uppdrag kommer 
fortsättningsvis att upprättas, kontinuerligt följas upp och 
återrapporteras till fullmäktige. 

b) Användningen av bevakningsfunktionen i ärendehanteringssystemet 
har ökat och ambitionen är att de två resterande nämnder också skall 

Kommunledningsförvaltningen 
Kommunkansliet 
Ulf Svensson, Kommundirektör 
Telefon: +46370377260 (direkt) 
E-post: ulf.svensson@varnamo.se 

Kommunrevisionen 
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använda funktionen. En manual för att underlätta användandet 
kommer att tas fram. 

c) Fullmäktiges ledamöter får redan i dag protokoll från KS för att på 
så sätt säkerställa att verkställighet återrapporterad till 
kommunstyrelsen även återkopplas till fullmäktige. Detta kommer 
att förtydligas. 

d) Ambitionen är att alla uppdrag ska tidsättas och att den satta tiden 
ska finns med i förteckningen över givna uppdrag från fullmäktige. 

e) I sex stycken beslut saknades dokumentation om återrapporteringen 
överensstämmer med det uppdrag fullmäktige gav. I samtliga fall 
var det uppdrag som gavs i anslutning till 
investeringsbudgetbeslutet och där uppdragen fanns i 
budgetparagrafen. Bevakning av uppdrag till olika nämnder med 
olika tidsramar men i samma paragraf kommer att göras i 
bevakningsfunktionen i ärendehanteringssystemet. 

 
Verkställighetsgraden har ökat från 50 % 2013 till 60 % 2016 och för 2020 
till 69 %. Verkställighetsgraden kommer förhoppningsvis att öka ytterligare 
med ovanstående åtgärder. För att ytterligare förstärka arbetet kommer 
verkställigheten att vara en punkt på kommunledningsförvaltningen 
interkontrollplan för 2021. 
 
 
Ulf Svensson 
Kommundirektör 
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Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-28 diskuterades 
möjligheten att hålla kommunfullmäktiges sammanträde digitalt. 
 
Samtliga partier var överens om att kommunfullmäktiges arbetsordning 
skulle revideras för att i framtiden möjliggöra för digitala sammanträde. 
 
Förslaget till revidering är en kompletterande paragraf enligt följande: 
 
”32 § Deltagande på distans  
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
hela fullmäktigeförsamlingen på distans förutom presidiet som ska finnas 
på den fysiska plats som anges i kallelsen. Sådant sammanträde får endast 
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Det är 
ordföranden som avgör när ett sammanträde ska hållas på distans.” 
 
Förslaget enligt ovan innebär att så kallade ”hybridmöten” där någon eller 
några ledamöter deltar digitalt inte är möjliga. 
 
 
 
Ulf Svensson 
Kommundirektör 

Kommunledningsförvaltningen 
Kommunkansliet 
Ulf Svensson, Kommundirektör 
Telefon: +46370377260 (direkt) 
E-post: ulf.svensson@varnamo.se 

Kommunfullmäktige 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
Antagen av kommunfullmäktige  

 
Gäller fr o m  

 

 
 
 
 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun. Fullmäktige har 
därför ett särskilt ansvar för att den lokala demokratin är i funktion och utvecklas. 

 
 

1 § Antalet ledamöter 
 

Fullmäktige har 51 ledamöter. Bestämmelser om antalet ersättare finns i vallagen. 
 

2 § Presidium 
 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige på sitt första 
sammanträdet för den nya mandatperioden bland ledamöterna en ordförande samt en förste 
och en andre vice ordförande (presidium) för den löpande mandatperioden. 

 
Avgår ordföranden eller vice ordförandena som ledamot eller från sin presidiepost, bör 
fullmäktige så snart som möjligt välja annan ledamot i den avgångnes ställe. 

 
3 § Interimsordförande 

 
Om presidiets ledamöter är förhindrade att inställa sig vid kommunfullmäktigesammanträde 
övertas ordförandeskapet av ålderspresidenten, dvs den som har varit ledamot längst tid eller 
– om två ledamöter har lika lång tjänstgöringstid – den äldste av dem. 

 
Ålderspresidenten tjänstgör även som ordförande vid nyvalda fullmäktiges första 
sammanträde till dess presidievalen har förrättats. 

 
4 § Sammanträdesordning 

 
Fullmäktige bör som regel hålla ordinarie sammanträde varje månad – om ärendemängden så 
föranleder – dock med undantag av ett sommaruppehåll. Sammanträdena äger som regel rum 
sista torsdagen i månaden. Fullmäktige fastställer senast i december sammanträdesordningen 
för nästkommande år. 

 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 
första gången i oktober månad. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första 
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sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Ordinarie sammanträde hålls 
som vanligt sista torsdagen i månaden. 

 
Dag för extra sammanträde bestäms, om fullmäktige ej självt beslutar därom, av ordföranden 
efter samråd med vice ordförandena. 

 
Begär minst en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige mellan två sammanträden, att extra 
sammanträde skall hållas, skall de göra detta skriftligen hos ordföranden och samt lämna 
uppgift om det eller de ärenden, för vars handläggning sammanträdet begärs. 

 
Om inte något ärende föreligger till behandling på i förväg utsatt sammanträde eller om det 
annars är påkallat av särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
besluta att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

 
Uppgift om beslutet skall utan dröjsmål och minst en vecka före den bestämda sammanträdes- 
dagen anslås på kommunens anslagstavla och snarast meddelas varje ledamot och ersättare i 
fullmäktige. 

 
5 § Sammanträdesplats 

 
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i fullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Värnamo. 

 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena för särskilt fall bestämma annan 
sammanträdesplats. 

 
6 § Kungörelse 

 
Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid och 
plats för fullmäktiges sammanträden skall införas. 

 
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall behandlas skall 
införas i ortstidningen. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst 
sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna. 

 
Kungörelsen skall dock i sin helhet vara anslagen på kommunens officiella anslagstavla samt 
finnas tillgänglig på kommunens hemsida. 

 
7 § Ärenden och handlingar till sammanträden m m 

 
Ordföranden bestämmer när fullmäktige skall behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 
Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige – med uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och om de ärenden, som skall behandlas (föredragningslista) – skall vara 
åtföljd av tillhörande handlingar i den omfattning ordföranden eller på hans uppdrag 
sekreteraren bestämmer. Sådan fullständig kallelse skall tillställas varje ledamot och ersättare 
i fullmäktige. 

 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 
under sammanträdet. 

 
Interpellationer skall och frågor bör finnas tillgängliga för samtliga ledamöter och ersättare 
vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
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8 § Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
 
Är ledamot i kommunfullmäktige förhindrad att delta i sammanträde eller del därav, skall han 
utan dröjsmål anmäla detta till kommunkansliet. Kommunkansliet skall kalla den ersättare, 
som står i tur att tjänstgöra, såvida partigruppen inte överenskommet att själv ombesörja 
denna uppgift. Ersättaren meddelas personligen via telefon eller via e-post med begäran om 
svarsbesked. Om ingen kontakt nås med den sökte eller om denne förklarar sig vara 
förhindrad att inställa sig vid sammanträdet, upprepas förfarandet med den ersättare, som står 
närmast i tur, och så vidare. 

 
Vad här sagts om ledamot gäller även ersättare, som redan kallats till tjänstgöring i stället för 
ledamot. 

 
Om ledamot utan att i förväg ha anmält förhinder uteblir från sammanträde eller efter anmälan 
om hinder att vidare delta i sammanträde lämnar detta, inträder på ordförandens anmodan i 
ledamotens ställe ersättare, som är närvarande vid sammanträdet och står i tur att tjänstgöra. 

 
9 § Placeringsordning 

 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter och sekreteraren särskilda 
platser vid presidiebordet. 

 
Övriga ledamöter i fullmäktige placeras i sessionssalen i den ordning ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena bestämmer. 

 
Ledamot, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar för återstoden av mandatperioden 
den plats, som innehafts av den ledamot som ersätts. 

 
Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt anvisad plats 
och ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe, ledamotens plats. 

 
10 § Upprop 

 
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet. 

 
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 

 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och 
när ordföranden anser att det behövs. 

 
Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, skall han anmäla 
sig hos ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten inträda i 
tjänstgöring. 

 
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under 
ett pågående sammanträde. Inträdet kan endast göras när ett nytt ärende behandlas. 
Ledamot och ersättare, som tjänstgör i ledamots ställe, får inte annat än tillfälligtvis lämna 
sammanträde utan att anmäla detta till ordföranden. 
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11 § Protokollsjusterare 
 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

 
Sedan uppropet har förrättats enligt 10 §, väljer fullmäktige två ledamöter – varav en bör 
representera oppositionen – att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

 
12 § Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

 
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan 
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en 
senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige 
genast, när och var sammanträdet skall fortsätta. 

 
Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon ny kungörelse inte utfärdas. I 
ett sådant fall ska ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande 
när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

 
Om fullmäktige beslutar att fortsätta sammanträdet efter en vecka, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

 
13 § Turordning för handläggning av ärendena 

 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Fullmäktige får även besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet 

 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns 
med i kungörelsen. 

 
14 § Yttranderätt 

 
Ordföranden, vice ordförandena i en nämnd/styrelse, som inte är tjänstgörande ledamot och 
vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i fullmäktiges överläggningar i ärendet. 

 
Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

 
Ordföranden i en nämnd/styrelse eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning 
av svaret. 

 
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisions- 
berättelsen och årsredovisningen. 
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Kommunens revisorer får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas egen förvaltning. 

 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

 
Kommunchefen får delta i överläggningar i alla ärenden. 

 
Kommunjuristen får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

 
15 § Talarordning 

 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han 
eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på 
högst två minuter för en replik med anledning av att han eller hon blivit apostroferad. Inlägget 
görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 
Rätt till svar på genmäle på högst två minuter föreligger. 

 
16 § Ordningen vid sammanträdena 

 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare 
under hans anförande. 

 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet. 

 
17 § Yrkanden 

 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

 
Ordföranden får begära att ett i fullmäktige framställt förslag eller yrkande skall avfattas 
skriftligen. 

 
Ordföranden får vägra proposition om denne anser att ett framställt yrkande strider mot lag 
eller annan författning eller denna arbetsordning. Om fullmäktige bifaller yrkande att 
proposition ska ställas, får ordföranden därefter inte vägra proposition. 
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18 § Deltagande i beslut 
 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till ordföranden, 
innan beslutet fattas. 

 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige 
fattat det med acklamation. 

 
19 § Återremiss m m 

 
Med återremiss menas att ärendet skickas tillbaka till beredande organ för ytterligare 
utredning. Ett ärende skall återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de 
tjänstgörande ledamöterna. Dock gäller enkel majoritet om ärendet tidigare bordlagts eller 
återremitterats på detta sätt. 

 
Ett och samma ärende kan därför bara bordläggas eller återremitteras av en minoritet en gång. 

Ett beslut om återremiss skall ha en tydlig, skriftlig, motivering. 

20 § Omröstningar 
 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att 
justera protokollet. Ordföranden bör före omröstning påminna justerarna att anteckna avgivna 
röster. 

 
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker 
enligt uppropslistan. 

 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 
röst efter klubbslaget. 

 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning 
genomföras omedelbart. 

 
21 § Reservation 

 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
skall ledamoten göra det skriftligt. Reservationen måste alltid anmälas innan sammanträdet 
avslutas. 

 
Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 
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22 § Justering av protokollet 
 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordföranden har lett. 

 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligen innan fullmäktige justerar den. 

 
23 § Valsedlar 

 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

 
En valsedel är ogiltig 

 
1 om den upptar namnet på någon som inte är valbar 
2 om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som skall väljas 
3 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 
 
 
24 § Motion 

 
En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli. 

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett samman- 
träde. 

 
En motion skall besvaras med bifall eller avslag. 

 
I de fall motionen är otydlig i sitt yrkande har kommunstyrelsen rätt att återremittera 
motionen till motionären för ett förtydligande. 

 
Beredningstid för en motion får vara högst ett år. 

 
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
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25 § Interpellation 
 
Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas endast till ordföranden eller vice 
ordföranden i en nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt bolag. 

 
1. En interpellation skall ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den bör 

ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen och ska avse ämnen 
som hör till fullmäktiges, en nämnds/styrelses eller en fullmäktigberednings hand- 
läggning. Den får inte avse ämnen som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 
2. En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot eller 

alternativt ställas av ledamot via e-post. 
 

Den skall ges in eller sändas via e-post och vara kommunkansliet tillhanda senast tio 
dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

 
3. Ersättare får framställa interpellation endast vid sammanträde, då han tjänstgör som 

ledamot och om interpellationen genom hans försorg är tillgänglig för fullmäktiges 
ledamöter. Ersättaren får delta i debatt vid interpellationens besvarande endast om han 
då tjänstgör. 

 
4. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 

det då interpellationen ställdes. 
 
5. Ett svar på en interpellation bör vara skriftligt. 

 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör ges tillfälle att ta del av skriftligt svar 
dagen före den sammanträdesdag, som svaret skall lämnas. 

 
6. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 

18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen. 

 
 
26 § Fråga 

 
Fråga får ställas av ledamöterna och riktas endast till ordföranden eller vice ordföranden i en 
nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt bolag. 

 
En fråga ska avse ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds/styrelses eller en 
fullmäktigberednings handläggning. Den får inte avse myndighetsutövning mot någon 
enskild. 

 
Frågor får ställas i syfte att erhålla sakupplysningar och inte kräva ett omfattande utrednings- 
arbete för att kunna besvaras. Frågan skall ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en 
kort inledande förklaring. 

 
När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i 
överläggningen. 
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Frågan kan vara skriftlig och undertecknad av en ledamot och ska ges in till kansliet 
alternativt ställas av ledamot per e-post senast dagen innan sammanträdet. 

 
Svar på fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 
27 § Valberedning 

 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för 
den löpande mandatperioden. 

 
Valberedningen ska bestå av en representant från vart och ett av de i kommunfullmäktige 
representerade partierna. 

 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

 
Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och annat val, som fullmäktige 
förrättar utan särskild beredning. 

 
Vid fyllnadsval under mandatperioden utgör valberedningens ordförande valberedning och 
lämnar förslag till fullmäktige efter hörande med det berörda partiet. 

 
Valberedningen bestämmer själv i övrigt sina arbetsformer. 

 
 
28 § Expediering m m 

 
Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet. 

 
Ordföranden undertecknar och kommunchefen kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de 
andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 
 
29 § Redovisning av beslut 

 
Fullmäktige lämnar i särskilt beslut föreskrifter om när och på vilket sätt kommunstyrelsen 
och övriga nämnder skall redovisa de beslut som de fattat efter delegering eller efter 
finansbemyndigande enligt 3 kap 12 § kommunallagen. 

 
Kommunfullmäktige kan även i varje enskilt beslut formulera krav på redovisning. 

 
30 § Allmänhetens frågestund 

 
Allmänheten får beredas tillfälle att ställa frågor i ärenden som av kommunfullmäktiges 
presidium bedöms som särskilt angelägna. 

 
I kungörelsen skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom skall 
också införas i ortstidningen. 
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Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från 
allmänheten får förekomma. 

 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena om och hur frågestunden skall 
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställd hos kommunen som behövs för 
att lämna upplysningar under den. 
 
§ 31 Medborgarinitiativ 
 
Alla som vill kan lämna in eller signera ett medborgarinitiativ, såväl invånare i Värnamo 
kommun som andra. Det finns ingen åldersbegränsning. 
 
Hanteringen av medborgarinitiativ beskrivs i reglemente för medborgarinitiativ, antagen av 
kommunfullmäktige 2017-04-27, § 78” 
 
 
32 § Deltagande på distans  
 
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med hela 
fullmäktigeförsamlingen på distans förutom presidiet som ska finnas på den fysiska plats 
som anges i kallelsen. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Det är ordföranden som avgör när ett sammanträde ska hållas på distans. 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-26, § 77

Gäller fr o m 2018-04-26

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun. Fullmäktige har 
därför ett särskilt ansvar för att den lokala demokratin är i funktion och utvecklas.

1 § Antalet ledamöter

Fullmäktige har 51 ledamöter. Bestämmelser om antalet ersättare finns i vallagen.

2 § Presidium

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige på sitt första 
sammanträdet för den nya mandatperioden bland ledamöterna en ordförande samt en förste 
och en andre vice ordförande (presidium) för den löpande mandatperioden.

Avgår ordföranden eller vice ordförandena som ledamot eller från sin presidiepost, bör 
fullmäktige så snart som möjligt välja annan ledamot i den avgångnes ställe.

3 § Interimsordförande

Om presidiets ledamöter är förhindrade att inställa sig vid kommunfullmäktigesammanträde 
övertas ordförandeskapet av ålderspresidenten, dvs den som har varit ledamot längst tid eller
– om två ledamöter har lika lång tjänstgöringstid – den äldste av dem.

Ålderspresidenten tjänstgör även som ordförande vid nyvalda fullmäktiges första 
sammanträde till dess presidievalen har förrättats.

4 § Sammanträdesordning

Fullmäktige bör som regel hålla ordinarie sammanträde varje månad – om ärendemängden så 
föranleder – dock med undantag av ett sommaruppehåll. Sammanträdena äger som regel rum 
sista torsdagen i månaden. Fullmäktige fastställer senast i december sammanträdesordningen 
för nästkommande år.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 
första gången i oktober månad. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första
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sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Ordinarie sammanträde hålls 
som vanligt sista torsdagen i månaden.

Dag för extra sammanträde bestäms, om fullmäktige ej självt beslutar därom, av ordföranden 
efter samråd med vice ordförandena.

Begär minst en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige mellan två sammanträden, att extra 
sammanträde skall hållas, skall de göra detta skriftligen hos ordföranden och samt lämna 
uppgift om det eller de ärenden, för vars handläggning sammanträdet begärs.

Om inte något ärende föreligger till behandling på i förväg utsatt sammanträde eller om det 
annars är påkallat av särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
besluta att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Uppgift om beslutet skall utan dröjsmål och minst en vecka före den bestämda sammanträdes- 
dagen anslås på kommunens anslagstavla och snarast meddelas varje ledamot och ersättare i 
fullmäktige.

5 § Sammanträdesplats

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i fullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Värnamo.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena för särskilt fall bestämma annan 
sammanträdesplats.

6 § Kungörelse

Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid och 
plats för fullmäktiges sammanträden skall införas.

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall behandlas skall 
införas i ortstidningen. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst 
sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna.

Kungörelsen skall dock i sin helhet vara anslagen på kommunens officiella anslagstavla samt 
finnas tillgänglig på kommunens hemsida.

7 § Ärenden och handlingar till sammanträden m m

Ordföranden bestämmer när fullmäktige skall behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige – med uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och om de ärenden, som skall behandlas (föredragningslista) – skall vara 
åtföljd av tillhörande handlingar i den omfattning ordföranden eller på hans uppdrag 
sekreteraren bestämmer. Sådan fullständig kallelse skall tillställas varje ledamot och ersättare 
i fullmäktige.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 
under sammanträdet.

Interpellationer skall och frågor bör finnas tillgängliga för samtliga ledamöter och ersättare 
vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
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8 § Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

Är ledamot i kommunfullmäktige förhindrad att delta i sammanträde eller del därav, skall han 
utan dröjsmål anmäla detta till kommunkansliet. Kommunkansliet skall kalla den ersättare, 
som står i tur att tjänstgöra, såvida partigruppen inte överenskommet att själv ombesörja 
denna uppgift. Ersättaren meddelas personligen via telefon eller via e-post med begäran om 
svarsbesked. Om ingen kontakt nås med den sökte eller om denne förklarar sig vara 
förhindrad att inställa sig vid sammanträdet, upprepas förfarandet med den ersättare, som står 
närmast i tur, och så vidare.

Vad här sagts om ledamot gäller även ersättare, som redan kallats till tjänstgöring i stället för 
ledamot.

Om ledamot utan att i förväg ha anmält förhinder uteblir från sammanträde eller efter anmälan 
om hinder att vidare delta i sammanträde lämnar detta, inträder på ordförandens anmodan i 
ledamotens ställe ersättare, som är närvarande vid sammanträdet och står i tur att tjänstgöra.

9 § Placeringsordning

Vid kommunfullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter och sekreteraren särskilda 
platser vid presidiebordet.

Övriga ledamöter i fullmäktige placeras i sessionssalen i den ordning ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena bestämmer.

Ledamot, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar för återstoden av mandatperioden 
den plats, som innehafts av den ledamot som ersätts.

Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt anvisad plats 
och ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe, ledamotens plats.

10 § Upprop

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och 
när ordföranden anser att det behövs.

Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, skall han anmäla 
sig hos ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten inträda i 
tjänstgöring.

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under 
ett pågående sammanträde. Inträdet kan endast göras när ett nytt ärende behandlas.
Ledamot och ersättare, som tjänstgör i ledamots ställe, får inte annat än tillfälligtvis lämna 
sammanträde utan att anmäla detta till ordföranden.
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11 § Protokollsjusterare

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt 10 §, väljer fullmäktige två ledamöter – varav en bör 
representera oppositionen – att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

12 § Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan 
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en 
senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige 
genast, när och var sammanträdet skall fortsätta.

Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon ny kungörelse inte utfärdas. I 
ett sådant fall ska ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande 
när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Om fullmäktige beslutar att fortsätta sammanträdet efter en vecka, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

13 § Turordning för handläggning av ärendena

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Fullmäktige får även besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns 
med i kungörelsen.

14 § Yttranderätt

Ordföranden, vice ordförandena i en nämnd/styrelse, som inte är tjänstgörande ledamot och 
vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i fullmäktiges överläggningar i ärendet.

Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

Ordföranden i en nämnd/styrelse eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning 
av svaret.

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisions- 
berättelsen och årsredovisningen.
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Kommunens revisorer får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas egen förvaltning.

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

Kommunchefen får delta i överläggningar i alla ärenden.

Kommunjuristen får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

15 § Talarordning

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han 
eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på 
högst två minuter för en replik med anledning av att han eller hon blivit apostroferad. Inlägget 
görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Rätt till svar på genmäle på högst två minuter föreligger.

16 § Ordningen vid sammanträdena

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare 
under hans anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet.

17 § Yrkanden

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Ordföranden får begära att ett i fullmäktige framställt förslag eller yrkande skall avfattas 
skriftligen.

Ordföranden får vägra proposition om denne anser att ett framställt yrkande strider mot lag 
eller annan författning eller denna arbetsordning. Om fullmäktige bifaller yrkande att 
proposition ska ställas, får ordföranden därefter inte vägra proposition.
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18 § Deltagande i beslut

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till ordföranden, 
innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige 
fattat det med acklamation.

19 § Återremiss m m

Med återremiss menas att ärendet skickas tillbaka till beredande organ för ytterligare 
utredning. Ett ärende skall återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de 
tjänstgörande ledamöterna. Dock gäller enkel majoritet om ärendet tidigare bordlagts eller 
återremitterats på detta sätt.

Ett och samma ärende kan därför bara bordläggas eller återremitteras av en minoritet en gång. 

Ett beslut om återremiss skall ha en tydlig, skriftlig, motivering.

20 § Omröstningar

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att 
justera protokollet. Ordföranden bör före omröstning påminna justerarna att anteckna avgivna 
röster.

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker 
enligt uppropslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 
röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning 
genomföras omedelbart.

21 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
skall ledamoten göra det skriftligt. Reservationen måste alltid anmälas innan sammanträdet 
avslutas.

Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.
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22 § Justering av protokollet

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligen innan fullmäktige justerar den.

23 § Valsedlar

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig

1 om den upptar namnet på någon som inte är valbar
2 om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som skall väljas
3 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

24 § Motion

En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli. 

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett samman- 
träde.

En motion skall besvaras med bifall eller avslag.

I de fall motionen är otydlig i sitt yrkande har kommunstyrelsen rätt att återremittera 
motionen till motionären för ett förtydligande.

Beredningstid för en motion får vara högst ett år.

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
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25 § Interpellation

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas endast till ordföranden eller vice 
ordföranden i en nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt bolag.

1. En interpellation skall ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den bör 
ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen och ska avse ämnen 
som hör till fullmäktiges, en nämnds/styrelses eller en fullmäktigberednings hand- 
läggning. Den får inte avse ämnen som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

2. En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot eller 
alternativt ställas av ledamot via e-post.

Den skall ges in eller sändas via e-post och vara kommunkansliet tillhanda senast tio 
dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

3. Ersättare får framställa interpellation endast vid sammanträde, då han tjänstgör som 
ledamot och om interpellationen genom hans försorg är tillgänglig för fullmäktiges 
ledamöter. Ersättaren får delta i debatt vid interpellationens besvarande endast om han 
då tjänstgör.

4. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 
det då interpellationen ställdes.

5. Ett svar på en interpellation bör vara skriftligt.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör ges tillfälle att ta del av skriftligt svar 
dagen före den sammanträdesdag, som svaret skall lämnas.

6. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 
18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen.

26 § Fråga

Fråga får ställas av ledamöterna och riktas endast till ordföranden eller vice ordföranden i en 
nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt bolag.

En fråga ska avse ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds/styrelses eller en 
fullmäktigberednings handläggning. Den får inte avse myndighetsutövning mot någon 
enskild.

Frågor får ställas i syfte att erhålla sakupplysningar och inte kräva ett omfattande utrednings- 
arbete för att kunna besvaras. Frågan skall ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en 
kort inledande förklaring.

När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i 
överläggningen.
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Frågan kan vara skriftlig och undertecknad av en ledamot och ska ges in till kansliet 
alternativt ställas av ledamot per e-post senast dagen innan sammanträdet.

Svar på fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

27 § Valberedning

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för 
den löpande mandatperioden.

Valberedningen ska bestå av en representant från vart och ett av de i kommunfullmäktige 
representerade partierna.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och annat val, som fullmäktige 
förrättar utan särskild beredning.

Vid fyllnadsval under mandatperioden utgör valberedningens ordförande valberedning och 
lämnar förslag till fullmäktige efter hörande med det berörda partiet.

Valberedningen bestämmer själv i övrigt sina arbetsformer.

28 § Expediering m m

Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet.

Ordföranden undertecknar och kommunchefen kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de 
andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

29 § Redovisning av beslut

Fullmäktige lämnar i särskilt beslut föreskrifter om när och på vilket sätt kommunstyrelsen 
och övriga nämnder skall redovisa de beslut som de fattat efter delegering eller efter 
finansbemyndigande enligt 3 kap 12 § kommunallagen.

Kommunfullmäktige kan även i varje enskilt beslut formulera krav på redovisning.

30 § Allmänhetens frågestund

Allmänheten får beredas tillfälle att ställa frågor i ärenden som av kommunfullmäktiges 
presidium bedöms som särskilt angelägna.

I kungörelsen skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom skall 
också införas i ortstidningen.
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Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från 
allmänheten får förekomma.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena om och hur frågestunden skall 
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställd hos kommunen som behövs för 
att lämna upplysningar under den.

§ 31 Medborgarinitiativ

Alla som vill kan lämna in eller signera ett medborgarinitiativ, såväl invånare i Värnamo 
kommun som andra. Det finns ingen åldersbegränsning.

Hanteringen av medborgarinitiativ beskrivs i reglemente för medborgarinitiativ, antagen av 
kommunfullmäktige 2017-04-27, § 78”
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 Dnr: ALL.2021.143 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Tjänsteskrivelse 

GIS-verksamhetens organisatoriska tillhörighet 

Bakgrund 
Sedan införandet i början på 2000-talet har kommunens GIS-verksamhet 

organisatoriskt varit placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen och 

geodataavdelningen (dåvarande Kart-mätavdelningen).   

Förvaltningen insåg tidigt vikten av att få igång GIS-verksamheten i 

kommunen och när arbetet påbörjades var det naturligt att verksamheten 

drevs av geodataavdelningen då det fanns/finns en stark koppling till 

kartverksamheten.  

 

Genom åren har GIS-verksamheten utvecklats från att ha varit begränsad till 

de tekniska verksamheterna till att idag vara en kommunövergripande 

funktion/service. Det har varit ett mål i nuvarande GIS-plan (tidigare GIS-

strategi) att nå ut och sprida GIS-användandet till samtliga förvaltningar. 

Det har ej varit förenat med några kostnader för de användare som har 

nyttjat GIS-funktionaliteten. 

I dagsläget kan vi konstatera att vi lyckats bra med denna ambition och nu 

ligger utmaningen i att förvalta detta och utveckla vidare som en service till 

hela kommunen. 

Mot bakgrund av ovanstående så bör man utreda var det är lämpligast att 

GIS-verksamheten i framtiden ska vara placerad organisatoriskt.  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att utreda var Gis-verksamheten ska vara placerad organisatoriskt, 

samt  

att  ett sådant uppdrag genomförs så att en eventuell förändring av 

organisationen kan hanteras i samband med budgetarbetet inför 2022. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-01-27  

Justerare 

§ 8 Dnr: SN.2020.55 
 
Plan för att succesivt bygga ett IT-center 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att ge servicenämnden i uppdrag att rekrytera en it-centerchef 
 
     
 
Ärendebeskrivning 
I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala strategier 
för digitalisering”. Denna plan definierar och beskriver Värnamo 
kommuns centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter. 
För att möta utmaningarna de närmaste åren ska ett gemensamt arbete 
koncentreras till tre prioriterade strategier: 
1. Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering 
2. Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för 

utveckling 
3. Digital delaktighet och kompetensförsörjning 

Servicenämnden fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för stabila 
tekniska förutsättningar för digitalisering. Planen kompletterades med 
en omvärldsanalys med beskrivning av möjliga samverkansområden i 
GGVV, i länet och nationellt.  
Kommunstyrelsen beslutade därefter att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet 
med ett eventuellt IT-center. I september 2020 beslutade 
kommunstyrelsen att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma med 
en plan kring finansieringen för ett successivt uppbyggande av ett IT-
center. 
Förslaget är att initialt anställa en it-centerchef. Då 
utvecklingsavdelningen valt att i nuläget inte anställa en 
digitaliseringsstrateg, har överenskommelse gjorts att 
serviceförvaltningen får använda dessa pengar som en del till 
finansieringen av it-centerchefens lön. Till den del av lönen som inte 
finansieras på detta sätt, föreslås medel äskas från kommunstyrelsen. 
Till nuvarande it-avdelning har projektledare rekryterats för att bland 
annat fokusera på arbetet med kommunens Microsoftlicenser. 
Finansieringen för denne samt för tjänsten för implementering av PM3, 
har lösts genom att flytta investeringsmedel från olika 
investeringsprojekt till it-avdelningens driftbudget för 2021. 
När it-centerchefen är på plats, får denne i uppdrag att bygga it-centret 
utifrån beskriven plan. Kommunstyrelsen äger frågan och 
servicenämnden genomför planen på uppdrag av kommunstyrelsen.  
 
 

Forts. 
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  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-01-27  

Justerare 

Sn § 8 (forts) 
 

 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att föreslå kommunstyrelsen ge servicenämnden i uppdrag att rekrytera 
en it-centerchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunledningsförvaltningen
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Plan för att succesivt bygga ett IT-center 

 

Ärendebeskrivning 

I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala 
strategier för digitalisering”. Denna plan definierar och 
beskriver Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja 
verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter. 

För att möta utmaningarna de närmaste åren ska ett gemensamt 
arbete koncentreras till tre prioriterade strategier: 

1. Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering 
2. Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser 

för utveckling 
3. Digital delaktighet och kompetensförsörjning 

Servicenämnden fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 
stabila tekniska förutsättningar för digitalisering. Planen 
kompletterades med en omvärldsanalys med beskrivning av 
möjliga samverkansområden i GGVV, i länet och nationellt.  

Kommunstyrelsen beslutade därefter att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta 
utredningsarbetet med ett eventuellt IT-center. I september 2020 
beslutade kommunstyrelsen att ge servicenämnden i uppdrag att 
återkomma med en plan kring finansieringen för ett successivt 
uppbyggande av ett IT-center. 

Förslaget är att initialt anställa en it-centerchef. Då 
utvecklingsavdelningen valt att i nuläget inte anställa en 
digitaliseringsstrateg, har överenskommelse gjorts att 
serviceförvaltningen får använda dessa pengar som en del till 
finansieringen av it-centerchefens lön. Till den del av lönen som 
inte finansieras på detta sätt, föreslås medel äskas från 
kommunstyrelsen. 

Till nuvarande it-avdelning har projektledare rekryterats för att 
bland annat fokusera på arbetet med kommunens 
Microsoftlicenser. Finansieringen för denne samt för tjänsten för 
implementering av PM3, har lösts genom att flytta 
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investeringsmedel från olika investeringsprojekt till it-
avdelningens driftbudget för 2021. 

När it-centerchefen är på plats, får denne i uppdrag att bygga it-
centret utifrån beskriven plan. Kommunstyrelsen äger frågan 
och servicenämnden genomför planen på uppdrag av 
kommunstyrelsen.  

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen ge servicenämnden i uppdrag att 
rekrytera en it-centerchef 

 

 

Anneli Andersson  
Förvaltningschef  
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Utredning 

Med stabila tekniska förutsättningar för digitalisering avses de 
tekniska och servicemässiga grundförutsättningarna som krävs 
för att kommunens verksamheter ska kunna utveckla sitt arbete 
genom digitalisering. 

De förutsättningar som enligt planen ska prioriteras beskrivs i 
den så kallade ”5-klövern”.  

- Tillräcklig uppkoppling 
- En bra digital arbetsplats 
- Säker digital identitet och åtkomst 
- Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster 
- Hjälp och stöd som man är nöjd med 

Sedan åtgärdsplanen beslutades i servicenämnden den 15 januari 
2020, har flera utvecklingsinsatser genomförts eller påbörjats. 
Bland annat pågår ett arbete med att teckna ett nytt avtal med 
Värnamo Energi AB, arbetet med att separerade nät i enlighet 
med NIS-direktivet har påbörjats – projekt för att höja 
säkerheten i kommunens datacenter pågår tillsammans med 
MSB, inventarieprojekt har påbörjats, lösning för distansarbete 
har tagits fram och e-postmiljön har uppdaterats. Arbetet med att 
automatisera styrningen av rättigheter pågår och översyn av 
licenser har initierats. 

Förväntningarna på it-avdelningen har förändrats från drift och 
support till stöd och hjälp i digitalisering och trycket på 
avdelningen är mycket högt. Det finns förväntningar på att it-
avdelningen ska arbeta framåtriktat och utveckla interna 
processer och rutiner för att kontinuerlig förbättra 
produktiviteten. Förväntningar finns även på att i allt högre grad 
stödja kundernas planer för digitalisering och möjligheter att 
effektivisera sitt dagliga arbete. Utifrån detta finns det behov av 
att tillskapa nya kompetenser, bland annat projektledare och 
verksamhetsutvecklare. Det krävs också en ekonomisk styrning 
och uppföljning.  

Kraftsamlingen i att möta behoven är att transformera it-
avdelningen till ett it-center med kompetens som ovan 
beskrivits. 

Värnamo kommun startade på ett mycket lyckosamt sätt upp 
kontaktcenter sommaren 2018. En kontaktcenterchef anställdes 
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våren 2017 som fick uppdraget att utifrån fattade beslut, bygga 
upp ett kontaktcenter. På samma sätt bör ett it-center byggas. 
Genom att anställa en it-centerchef som får möjlighet att, utifrån 
givna ramar, transformera it-avdelningen till ett it-center. 

Finansieringen av ett it-center ser ut enligt följande; 

Genom att inte tillsätta en digitaliseringsstrateg, flyttas resursen 
för denna tjänst över till servicenämnden för att delvis kunna 
bekosta en it-centerchef under 2021. Medel för resterande del av 
tjänsten föreslås äskas hos kommunstyrelsen. 

Medel har även flyttats från investering till drift för att kunna 
påbörja aktiviteter kopplade till NIS revisionen och från 
investeringsprojekt har medel flyttats över till it-avdelningens 
drift för att finansiera en projektledartjänst from 2021. Medel 
har också flyttats från investeringsprojekt för att finansiera 
tjänsten som arbetar med PM3 under 2021.  

Medel för en succesivt uppbyggnad av ett it-center för åren 2022 
och framåt kommer att redovisas i servicenämndens 
verksamhetsplan för 2022-2024. 
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Finansrapport 4:e kvartalet 2020
 

Likvida medel
Under fjärde kvartalet har de likvida medlen pendlat mellan +79 mnkr och +325 mnkr.
Vid periodens utgång, 2020-12-31, uppgår de likvida medlen till +192 mnkr.
I genomsnitt uppgår de likvida medlen under kvartalet till +213 mnkr mot föregående kvartal +207 mnkr.
Under motsvarande kvartal 2019 uppgick de likvida medel och placeringar till i genomsnitt +144 mnkr.
Utvecklingen av de likvida medlen under perioden framgår av diagrammet på nästa sida.

Placeringar
Vid periodens utgång finns inte några placeringar i obligationer eller liknande
utan placeringar sker i nuläget endast genom inlåning i bank.

Låneskuld
Kommunen har under 2020 upptagit netto 20 mnkr i nya lån. Nyupplåning gjordes i mars med 70 mnkr.
I början av december amorterades 50 mnkr.
Den totala låneskulden uppgår därmed vid periodens utgång till 420 mnkr.
Kommunfullmäktige har beslutat om låneram under 2020 på maximalt 611 mnkr.
Låneramen för 2021 är beslutad till maximalt 639 mnkr.

Utlämnade lån
Kommunen har inga utlämnade lån eller långfristiga fordringar.

Checkräkningskredit 
Värnamo kommun har en checkräkningskredit hos Swedbank på sammanlagt 100 mnkr.
Denna utnyttjas även av de kommunala bolagen. Nuvarande fördelning är enligt följande:
Värnamo kommun 25 mnkr, Finnvedsbostäder AB 20 mnkr, Värnamo Energi AB 35 mnkr
och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 20 mnkr.

Att notera för framtiden
1) Kommunen har en  strategi att likvida medel ska uppgår till cirka 100 mnkr för att möta
svängningar och undvika att använda checkräkningskredit.
2) En omfattande investeringsnivå påverkar de likvida medlen.
3) Sämre driftresultat  än budget eller det ekonomiska målet minskar finansieringen av investeringarna
med egna medel.
4) Försäljning av fastigheter påverkar de likvida medlen positivt.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2021-02-02

Johanna Svensson

Ekonomichef
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Värnamo Näringsliv AB      
Styrelsen  
 
Protokoll fört vid möte med VNAB styrelse 20210201 
 
Plats och tid:   Digitalt möte   20210201 kl 17.00. 
   
Kallade och närvarande från styrelsen: 
  
  Rolf Carlsson   RC, ordf. 

Peter Fasth   PF 
Gottlieb Granberg   GG 
Stefan Henriksson   SH  
Sebastian Mårtensson SM 
Marcus Malveholm       MM 
Mikael B Svensson MS 
Pernilla Strandberg  PS 
Filip Carlsson   FC 
Thomas Schrewelius      TS 
Hans-Göran Johansson  HJ 
 

 
Adjungerad:                               
  Anki Hansson  AH 

                        Ulf Svensson   US 
 

Gäst:  Helen Blomstrand Revisorsgruppen 
  
    

 
1.  Sammanträdet öppnade 
 
RC öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna till digitala styrelsemötet. 
 
2.Val av sekreterare och justeringsmän 
 
Styrelsen valde AH till sekreterare. Styrelsen valde Rolf Carlsson och Hans-Göran Johansson till 
justeringsmän. 
 
3. Godkännande av dagordningen 
 
Styrelsen godkände dagordningen. 
 
4. Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Vi noterar inga synpunkter och lägger därmed föregående protokoll till handlingarna. 
 
 
5. Vår revisor Helen Blomstrand presenterade årsredovisningarna för 2020 för Värnamo Näringsliv 
AB samt Värnamo Näringsliv Ideella Förening. Vi noterade att både bolaget och föreningen redovisar 
ett positivt resultat som överförs i ny räkning. Effekterna av Covid-19 har gjort att man inte kunnat 
genomföra vissa planerade aktiviteter under året. 
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Alla var närvarande på mötet och signerade årsredovisningarna digitalt. 
 
6. Information från VNAB 
 
Vi har genomfört vår första Företagsdialog för handels & besöksnäringen det var ett 20 tal företag som 
deltog. Utefter enkät och dialog så har man ett bra underlag att arbeta vidare med. Utvärderingen efter 
dialogen visade att detta var ett bra forum att ställa frågor och få svar. 
Vi planerar för fullt för vår digitala Jobb GPS den 4 mars där vi har ett bra samarbete med 
Gummifabriken, Campus, teknikcollege och arbetsförmedlingen. Ett 30-tal utbildningsanordnare och 
företag är nu anmälda. 
Covid-19 vi fortsätter med samverkansgrupp/ bollplanket varannan månad, Regionens Coronamöte 
varannan vecka och kommunens ISF var fjortonde dag. Vår företagslots Corona har hjälpt 5 företag 
under januari.  
Science Park ett har bra inflöde på affärscoachningar 18 st under januari, många vill starta eget. 
 
 
 
7.  Reservfond 
 
Diskussion fördes hur man skall öka spridningen av likvida medel och hur man skall omfördela de 
ekonomiska resurserna. Styrelsen beslutade att det skall tas fram en placeringspolicy för VNAB. Man 
skall aldrig äventyra verksamheten.  
 
 
 
 
8.  Hållbarhetprojekt 
 
AH presenterade ett hållbarhetsprojekt där man vill stärka det lokala näringslivets hållbarhets profil i 
Värnamo och attrahera morgondagens arbetskraft. Goda exempel skall lyftas fram man vill öka 
medvetenheten bland företagen. I dagsläget har företagen kommit väldigt olika långt i denna fråga och 
där vill VNAB vara med och stötta och inspirera. Aktiviteter som man vill göra är att intervjua goda 
exempel på framtidsbänken, hålla inspirationsföreläsningar, enkät bland medlemsföretag, studiebesök. 
Syftet är att stärka näringslivets och kommunens attraktivitetskraft och stolthet som i sin tur ska leda 
till bättre förutsättningar för att attrahera framtidens arbetskraft och medborgare att bo, jobba och leva 
i Värnamo. Tid avsätts av befintlig personal på VNAB men föreläsningar, kommunikatör köps in. 
Styrelsen beslutade att detta var ett bra projekt och att man skall jobba med detta. 
 
 
9.  Business Gnosjöregionen  
 
AH Har lagt mycket tid på Digitala Noden i december och januari, sitter som styrgrupps ordförande. 
Nu görs ansökan till att få starta igång en testbädd med olika pedagogiska modeller en 
distansutbildning med närhet under 3 år. 
Anbud håller på att läggas på projektkoordinator i ESF-projektet kompetensutveckling Småland där 
tanken är att Anna skall ha den 50%  tjänsten. 
Uppstart av Nätverk Storstad det ska bestå av personer som numera är boende/verksamma i 
Stockholmsregionen, men som vuxit upp, studerat, bott, jobbat i vår region, eller på annat sätt gjort 
avtryck och har starka kopplingar hit. Särskilt intressanta för detta nätverk är personer med ledande 
positioner inom näringslivet, framstående forskare, tjänstemän på t.ex. departement och myndigheter. 
Kultur- och idrottspersonligheter samt självklart yngre utflyttare som är verksamma i näringslivet i 
Stockholmsregionen.  
Minsta gemensamma nämnare är att de fortfarande brinner för vår region.  
Syftet med nätverket är att skapa en aktiv grupp av personer som exempelvis kan hjälpa oss fånga in 
företagsetableringar, hitta kompetenser/talanger, tipsa om affärsmöjligheter, locka till turistbesök, 
hemvändare och utgöra en kanal för marknadsföring av vår region.  
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10.  Rapport från näringslivsföreningarna 
 
VFF:  
Nu är det väldigt dyrt med flygfrakter ungefär 5 gånger så dyrt, vi har containerbrist vilket gör att 
transporter tar väldigt lång tid. Många transporter går genom Storbritannien som efter Brexit försvårats 
Bengt Liljedahl med familj är donator till bänken 2020 och det är flera spekulanter till att donera bänk 
2021-2022.  
 
Tvenne Torn:  
Man har haft en kampanj att rädda tandläkaren i Rydaholm och uppmanat att gå till tandläkaren i 
Rydaholm. Det har lett till att man nu har anställt en tandläkare på heltid. Håller på att 
 planera årsmöte. 
 
Näringsliv i Lanna-Bredaryd:  
Finnvedsbostäders bygge med 7 lägenheter är igång. Har diskuterat de punkter som kom upp på 
VNAB´s strategimöte tex Ex jobb, hängavtal. Har några företag som har vana att ta emot EX jobbare 
och de skall vi ta lärdom av 
 
Forshedabygdens Näringsliv:  
Belysning utmed ån är klart. Pendlarbussen och dess hållplats är på gång men man jobbar fortsatt med 
att försöka få bussen in i samhället. Nu har man 3 st tomma fabrikslokaler i Forsheda vilket inte är bra 
för Forsheda samhälle, 
 
 
Svensk Handel och Värnamo City:  
Handel är ju en bransch som har det väldigt tufft men julhandel som varit rätt ok för vissa. Man har 
gjort allt för att göra shopping säker, ringklocka utanför butik, hemleverans, tidsbokning m.m 
Man har sålt presentkort för 7 miljoner vilket är väldigt positivt. 
 
Företagarna i Gnosjöregionen:  
Man befarar en konkursvåg då det ta alldeles för lång tid för stöden som man är berättigad till att 
betalas ut, Endast 35 miljarder är utbetalt av de 300 miljarder som är avsatt för att stödja företagen, 
Nationellt jobbar man mycket mot politikerna om stöd och förändringar som måste ske. 
 
Bor:  
Har ju inte kunnat genomföra aktiviteter På bostadssidan skall man göra en undersökning så att man 
vet konkret hur många som vill bo flytta hit. Väntar på besked om 27:ans sträckning. 
 
HR:  
Korttidspermitteringarna är fortsatt ouppklarade för många företag alldeles för långa 
handläggningstider för Tillväxtverket. Många jobbar hemifrån men man upplever en tröttnad på det. 
Nu ser man ljuset i och med att vaccineringen är igång. 
 
 
12.  Rapport från Värnamo kommun: 
 
Just nu har vi en minskning på befolkningen i Värnamo Kommun –39 st förra året, vi har inte haft en 
befolkningsminskning på de senaste 10 åren. 
Sjukfrånvaron i kommunen har ökat från 6,64% till 8,29% vilket är oroande. Ungefär 20% har varit 
borta mer än 6 ggr. 
Glädjande är att endast 1 är smittad i Covid i äldreomsorgen, man har lyckats att hålla smittan ute. 
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46% av personalen har vaccinerats. Man håller på och förbereder massvaccinationen för fas 4, 5-6 
miljoner skall vaccineras från april-juni. 
Simulering kommer att ske vecka 8 men det blir skarpt läge, leveranser, parkering, admin mm allt 
skall klaffa. 
Kronprinsparet har haft en avstämning med Hans-Göran och Ulf hur Värnamo har hanterat Covid-19, 
man lyfte där VNAB`s Företagslots Corona. 
 
 
 
13.  Övriga frågor 
 
Mötesdagar 2021 
24/3 Årsmöte/ Bolagsstämma  
26,5,7,9 och 16/11 
 
 
Protokoll fört av  
 
 
Anki Hansson 
 
 
Justeringsmän 
 
 
Rolf Carlsson                                                       Hans-Göran Johansson    
Justerat gm mail                                                   justerat gm mail
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