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Hantering av ansökningar om medfinansiering till 
föreningars projekt 
 

Ärendebeskrivning 

Tekniska utskottet beslutade 9 februari 2021 att överlämna 
ärendet till kommande sammanträde. Ärendet tas upp för ny 
behandling av den anledningen.  

Tekniska utskottet beslutade 20 augusti 2019, Tu § 148 att ge 
tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för hur 
man kan hantera föreningars större projekt där medfinansiering 
från Värnamo kommun önskas eller är obligatorisk. 
Kulturförvaltningen har involverats i arbetet med framtagande 
av riktlinjer då dessa behöver vara gemensamma för att 
föreningar i Värnamo kommun ska behandlas lika.  

Ett av stöden till föreningslivet är att hjälpa föreningar att arbeta 
fram underlag för ansökan om stöd till projekt samt att ge 
förslag till finansiering för projekten. Många gånger riktar sig 
föreningarnas ansökningar till Allmänna Arvsfonden eller 
Boverket. I de allra flesta fallen ges inte bidrag till hela 
kostnaden för projektet, till exempel beviljar Allmänna 
Arvsfonden maximalt 70 % av bidrag till nya anläggningar. När 
det gäller Boverket krävs det i vissa fall en medfinansiering från 
just kommunen, för att Boverket ska ta upp ansökan för 
behandling.  

Ett fåtal gånger har föreningen lyckats få bidrag från annat håll, 
till exempel Norhedsstiftelsen, som tillsammans med 
föreningens egen finansiering täcker upp resterande kostnader 
för projektet, men det vanligaste är att föreningen ansöker om 
medfinansiering från Värnamo kommun. Tidigare har 
kommunstyrelsen beslutat  om medfinansiering från Värnamo 
kommun i aktuella ansökningar. Många gånger är ansökta 
belopp så höga att de orimligen kan rymmas inom 
förvaltningens egen budget.  

Arbetet med att ta fram riktlinjer för föreningars ansökningar om 
medfinansiering till projekt har gjorts gemensamt med 
kulturförvaltningen för att få likadan hantering oavsett typ av 
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förening. Bedömningen är att medfinansiering på belopp högre 
än 100 000 kronor ska hanteras av kommunstyrelsen då det är 
satsningar som oftast är på så höga belopp att det inte ryms i 
förvaltningarnas ordinarie budget för föreningsbidrag. Det är 
också satsningar som många gånger ökar Värnamos 
attraktionskraft och Värnamo kommun som destinationsort, 
varför det bedöms vara naturligt att beslutet fattas av 
kommunstyrelsen.   

 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen samt 

att  lämna riktlinjerna till kommunstyrelsen för beslut om 
godkännande.  

 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Fastställd av: Tekniska utskottet, kulturnämnden 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Tekniska förvaltningen 
Dokumentansvarig: Förvaltningschef 

  

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 medfinansiering till föreningars projekt 

 

 

 

Bakgrund 
Fritidsavdelningen och kulturförvaltningen erbjuder stöd till föreningar när de 
vill utveckla sin verksamhet eller göra nyinvesteringar av mer omfattande slag, 
vilket regleras i ”Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och 
föreningar inom kulturområdet”, ”Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar 
som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga” samt ”Riktlinjer för 
föreningsbidrag till funktionsrätts-, pensionärs- och samhällsnyttiga 
föreningar”. Ofta handlar det om att föreningarna ansöker om bidrag ur fonder 
eller stiftelser och för det mesta följer även en ansökan till Värnamo kommun 
om medfinansiering. Frågan om hur detta ska hanteras behöver vara tydlig.  

14 augusti 2019 beslutade tekniska utskottet att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att ta fram underlag för hur man kan hantera föreningars större projekt 
där medfinansiering från Värnamo kommun på minst 100 000 kronor önskas 
eller är obligatorisk.  

Syfte 
Syftet med riktlinjen är att få en bedömningsgrund att utgå från vid 
handläggning av ärenden som gäller ansökan om medfinansiering till 
föreningars större projekt. En bedömningsgrund bidrar till att föreningar 
behandlas likvärdigt och att kommunens övergripande målsättningar uppfylls. 
Det är viktigt att ha tydlig prioriteringsordning för att föreningar i förväg ska 
kunna avgöra hur stora möjligheter det finns att kommunen går in med en 
medfinansiering. Det är också viktigt att klargöra ur vilken budget bidrag till 
medfinansiering ska lämnas.  

Organisation och ansvar 
Fritidsavdelningen eller kulturförvaltningen får ansökan i de flesta fall. Ibland 
kan ansökan komma direkt till kommunstyrelsen. Ansökan lämnas då över till 
fritidsavdelningen eller kulturförvaltningen. Fritidsavdelningen eller 
kulturförvaltningen bereder ärende till tekniska utskottet respektive 
kulturnämnden med förslag till beslut.  

Ett projekt definieras som stort om det ansökta beloppet från kommunen 
överstiger 100 000 kronor. Om det ansökta beloppet understiger 100 000 
kronor är förvaltningens budget aktuell i det fall ansökan beviljas. Om beloppet 
överstiger 100 000 kronor eller om särskilda skäl föreligger, skickas ärendet 
vidare till kommunstyrelsen, i det fall tekniska utskottet respektive 
kulturnämnden anser att projektet är intressant för kommunen att 
medfinansiera. Kommunstyrelsen har att avslå eller bevilja ansökan, alternativt 
låta projektet ingå i budgetberedning.  
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Riktlinje för medfinansiering till föreningars projekt 

Kriterier och finansieringsgrad 
Minst två av kommunens ledord, hållbarhet, attraktivitet, trygghet, tillväxt, 
ska tydligt uppfyllas genom projektet.  

Projektets fokus är föreningens långsiktiga verksamhet och föreningens 
utveckling.  

Huvudregeln är att projektet ska ha fler finansiärer än endast föreningen och 
Värnamo kommun.  

Önskad finansiering från Värnamo kommun ska överstiga 100 000 kronor om 
inte särskilda skäl föreligger. För mindre bidrag hänvisas till ”Riktlinjer för 
extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet”, 
”Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar som bedriver regelbunden 
verksamhet för barn och unga” samt ”Riktlinjer för föreningsbidrag till 
funktionsrätts-, pensionärs- och samhällsnyttiga föreningar”.  

Värnamo kommun beviljar maximalt 50 % av projektets kostnad.  

Föreningen ska gå in med minst 10 % av projektets kostnad i form av kapital, 
föreningens arbetsinsats räknas inte som egenfinansiering i det här avseendet.  

 

Ansvarig 
Tjänsteperson som handlägger föreningsbidrag på fritidsavdelningen och 
kulturförvaltningen.  

 

Uppföljning 
Årlig uppföljning gemensamt för fritidsavdelningen och kulturförvaltningen.  

 

Referenser 
- Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom 

kulturområdet 
- Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar som bedriver regelbunden 

verksamhet för barn och unga 
- Riktlinjer för föreningsbidrag till funktionsrätts-, pensionärs- och 

samhällsnyttiga föreningar
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Granskning av föreningar som har erhållit 
föreningsbidrag 2020 

 

Ärendebeskrivning 

En årlig granskning ska ske av sex föreningar som erhåller 
föreningsbidrag. För 2020 har tekniska utskottet beslutat att FC 
Dardania, Rydaholms GoIF, Islamiska Internationella 
föreningen, Värnamo Martial Arts Center, Föreningen Värnamo 
HjärtLung samt Aktiva Seniorer i Värnamo ska granskas. 
Resultatet av granskningen av underlaget för Värnamo Martial 
Arts Center redovisas i separat tjänsteskrivelse.  

Föreningar med verksamhet för barn och unga har fått inkomma 
med närvarolistor för att styrka underlaget för aktivitetsbidrag. 
Samtliga föreningar har fått lämna in medlemsförteckning för att 
styrka antalet medlemmar. Verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning och revisionsberättelse har också gåtts igenom.  

Utförligare redovisning redovisas under rubriken ”Utredning”.  

Genomgången visar att FC Dardania har fått utbetalt 5 304 kr i 
aktivitetsbidrag som de inte har kunnat redovisa underlag för 
och som de därför bör återbetala.  

Rydaholms GoIF har fått grundbidrag felaktigt för 30 
medlemmar, vilket motsvarar 600 kronor samt för mycket 
aktivitetsbidrag för 85 deltagartillfällen, vilket ger för mycket 
aktivitetsbidrag med 1 020 kronor. Föreningen bör återbetala 
1 620 kronor.  

Internationella Islamiska föreningen har fått något för mycket 
aktivitetsbidrag utbetalt. Bedömningen är att den summa som 
föreningen har fått för mycket utbetalt, 82 kronor, är så låg att 
någon återbetalning inte behöver göras.  

När det gäller Föreningen Värnamo HjärtLung och Aktiva 
Seniorer i Värnamo är bedömningen att uppgifterna i ansökan 
stämmer bra överens med genomgång av underlag.  
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen,  

att  FC Dardania ska återbetala föreningsbidrag för 2020 med 
5 304 kronor samt 

att  Rydaholms GoIF ska återbetala föreningsbidrag för 2020 
med 1 620 kronor. 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Utredning 

FC Dardania 
FC Dardania erhöll grundbidrag baserat på 28 medlemmar i 
åldern 7-20 år, aktivitetsbidrag för 1 437 deltagartillfällen för 
unga 13-20 år samt lokalbidrag baserat på 28 medlemmar i 
åldern 7-20 år. Verksamhetsberättelsen visar att föreningen, 
förutom att spela fotboll i seriespel, har engagerat sig i 
nationaldagsfirandet, samarbetat med Albanska 
ungdomsföreningen samt föreningsvandrat. En kort 
resultaträkning har gjorts ihop med revisionsberättelsen.  
En genomgång av antalet medlemmar visar på 19 medlemmar i 
åldern 7-20 år, färre än de 28 uppgivna vid ansökningstillfället.  

Genomgång av deltagartillfällen visar att föreningen under 
vårterminen hade 541 deltagartillfällen för unga under 20 år 
samt under höstterminen 454 deltagartillfällen, sammanlagt 995 
deltagartillfällen mot uppgivna 1 437.  

Föreningens förklaring är att de bara kunnat få fram aktuell 
medlemslista och att några ungdomar har lämnat, men att det 
stämmer att de vid tiden för ansökan hade 28 medlemmar i 
åldern 7-20 år. När det gäller deltagartillfällen har föreningen 
haft möten, aktiviteter och arrangemang som varit utanför 
fotbollsplanen, men närvaron för dessa har bara förts som 
anteckningar i mobiltelefon och finns inte kvar.  

Bedömningen är att förklaringen för antalet medlemmar bedöms 
vara rimlig och behöver inte åtgärdas, men när det gäller 
aktivitetsbidraget har föreningen fått utbetalt 5 304 kr i 
aktivitetsbidrag som de inte har kunnat redovisa underlag för 
och därför bör återbetala.  

 

Rydaholms GoIF 
Rydaholms GoIF erhöll grundbidrag baserat på 129 medlemmar 
i åldern 7-20 år, aktivitetsbidrag baserat på 815 deltagartillfällen 
för barn 7-12 år, 1 532 deltagartillfällen för unga 13-20 år, 12 
deltagartillfällen för personer med funktionsnedsättning. Utöver 
det erhöll föreningen anläggningsbidrag. Föreningen har haft ett 
A-lag i seriespel. När det gäller barn- och 
ungdomsverksamheten har föreningen samverkat med Horda 
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AIK samt med Bors SK. Resultat- och balansräkning är i god 
ordning och revisionsberättelsen likaså. 
Genomgång av antal medlemmar visar på 99 medlemmar i 
åldern 7-20 år, färre än de 129 uppgivna vid ansökningstillfället.  

Genomgång av närvarostatistiken visar på 815 deltagartillfällen 
för barn 7-12 år, vilket överensstämmer med uppgivet antal i 
ansökan. För unga 13-20 år visar genomgång av 
närvarostatistiken 1 447 deltagartillfällen för unga 13-20 år mot 
uppgivna 1 532 och 12 deltagartillfällen för personer med 
funktionsnedsättning, vilket överensstämmer med ansökan.  

Föreningen uppger att de har gått över till redovisningssystemet 
”laget.se” och då har bara aktiva medlemmar räknats med i 
statistiken över medlemmar. Föreningen har inte varit medveten 
om att det endast är aktiva medlemmar som ska räknas i ansökan 
om föreningsbidrag, så korrekt antal ska vara 99 medlemmar.  

Differensen för deltagartillfällena för unga 13-20 år finns ingen 
förklaring till, troligen ett räknefel.  

Bedömningen är att föreningen har fått grundbidrag felaktigt 
för 30 medlemmar, vilket motsvarar 600 kronor samt att de har 
fått för mycket aktivitetsbidrag för 85 deltagartillfällen, vilket 
ger för mycket aktivitetsbidrag med 1 020 kronor. Föreningen 
bör återbetala 1 620 kronor.  

 
Internationella Islamiska föreningen 
Internationella Islamiska föreningen erhöll grundbidrag baserat 
på 35 medlemmar i åldern 7-20 år, aktivitetsbidrag för 836 
deltagartillfällen för barn 7-12 år och 72 deltagartillfällen för 
unga 13-20 år samt lokalbidrag baserat på 35 medlemmar i 
åldern 7-20 år. Enligt verksamhetsberättelsen har föreningen 
funnits sen 2011, men utan att vara särskilt aktiv. Efter val av ny 
styrelse i februari 2019 kontaktades Värnamo kommun och 
studieförbundet NBV för att komma igång med verksamhet. Ett 
insamlingsprojekt har startats för att i framtiden kunna skaffa en 
egen anläggning. Gruppverksamhet för vuxna och för barn och 
unga har skapats. Studiebesök har gjorts i föreningar på andra 
orter. Resultat- och balansräkning är i god ordning och 
revisionsberättelsen likaså. 
Medlemsförteckningen visar på 48 medlemmar i åldern 7–20 år, 
vilket är mer än föreningen har uppgett vid ansökan.  
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Genomgång av deltagartillfällen visar på 761 deltagartillfällen 
för barn 7-12 år mot uppgivna 836 vid ansökan (föreningen har 
räknat med ett barn som är sex år gammalt) och 72 
deltagartillfällen för unga 13-20 år, vilket stämmer med 
ansökan.  

Bedömningen är att den summa som föreningen har fått för 
mycket utbetalt, 82 kronor, är så låg att någon återbetalning 
inte behöver göras.  

 
Föreningen Värnamo HjärtLung 
Föreningen Värnamo HjärtLung erhöll grundbidrag baserat på 
119 medlemmar samt lokalbidrag baserat på 119 medlemmar. 
Verksamhetsberättelsen visar på en livaktig verksamhet med 
medlemsträffar, fysiska aktiviteter, resor, medverkan i 
tillgänglighetsrådet mm. Resultat- och balansräkning är i god 
ordning och revisionsberättelsen likaså. 
Genomgång av medlemsförteckningen visar på 126 medlemmar, 
alltså något fler än föreningen uppgett vid sin ansökan.  

Bedömningen är att uppgifterna i ansökan stämmer bra överens 
med genomgång av underlag.  

 
Aktiva Seniorer i Värnamo 
Aktiva seniorer i Värnamo erhöll maximalt grundbidrag om 
6 000 kr baserat på 637 medlemmar. Föreningen har enligt 
verksamhetsberättelsen gjort flera resor för kulturupplevelser, 
studiebesök, friskvårdsaktiviteter, kurser och socialt samkväm. 
Resultat- och balansräkning är i god ordning och 
revisionsberättelsen likaså. 
Genomgång av medlemsförteckningen visar på 645 medlemmar, 
alltså något fler än föreningen har uppgett vid ansökan.  

Bedömningen är att uppgifterna i ansökan stämmer bra överens 
med genomgång av underlag.  
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Medborgarinitiativ – Inomhusskatepark i Värnamo 
kommun 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 12 januari 2021 beslutat att remittera 
medborgarinitiativ – Inomhusskatepark i Värnamo kommun till 
tekniska utskottet att besvara senast den 31 mars 2021. Tekniska 
utskottet beslutade den 9 februari 2021 att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med beslutsförslag.  

Medborgarinitiativtagaren skriver att de aktiva skateboardåkarna 
har ökat enormt i antal efter invigningen av betongskateparken. 
Skateparken är full av skejtare i alla åldrar och från hela Sverige 
nästan hela året, men när vädret på hösten och vintern blir blött 
och kallt går det inte längre att åka i parken. Skateboard har 
blivit en ny OS-gren. Därför borde Värnamo satsa mer på 
skateboard och uppföra en inomhusskatepark i Värnamo, vilket 
skulle ge de lokala skejtarna utrymme att utvecklas och även dra 
folk till Värnamo.  

Bedömningen från tekniska förvaltningen är att satsningen på 
skateparken har varit lyckad och att parken fyller sitt syfte väl. 
Att uppföra en inomhusskatepark bedöms inte vara aktuellt 
inom överskådlig tid då Värnamo kommun nyligen har satsat 
mycket pengar på att anlägga skateparken i Åbroparken. 
Bedömningen är därför att medborgarinitiativet ska avslås.  

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen 

att  avslå medborgarinitiativet. 

 

Nickie King Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Innomhusskatepark i Värnamo kommun

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

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

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Ville
Efternamn

Karlsson
E-post

ville.karlsson8@icloud.com

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

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Värnamo lilla Ingelsbo 1
Postnummer Postort

 
  

2020-10-27 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=aab7abb9-90bd-431b-a25f-f725808602d0


331 93 Värnamo

Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. ✔

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

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

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

 
  

2020-10-27 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-16   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.30
  

  

 1 (2) 

 

Byte av konstgräs på Ljusseveka 

 

Ärendebeskrivning 

Konstgräsplanen på Ljusseveka har funnits i 15 år. Efter åtta år 
byttes konstgräset ut på fotbollsplanen. Nu har det gått 
ytterligare sju år och planen är sliten.  

Anläggningsutvecklare på Svenska fotbollsförbundet har 
undersökt planen och bedömer att nuvarande planskötseln är 
god och att det inte finns något enkelt och billigt sätt att reparera 
planen och därmed säkra en förlängning av planens livslängd.  

Att planen är sliten beror i första hand på att det är en hög 
nyttjandegrad av den. Det kan även vara så att planen inte 
sköttes på ett korrekt sätt med rätt mängd granulat i början när 
den var nyanlagd, vilket ytterligare påverkat slitaget. En följd av 
slitaget är att grässtråna har brutits av och planen blir hal, 
bollarna studsar fel och slutar inte rulla. 

Anläggningsutvecklaren ser en omläggning av planen som enda 
möjligheten för att säkra en bra plan.  

Beräknad kostnad för att åtgärda och lägga om konstgräsplanen 
är 2 miljoner kronor.  

Belysningen som sattes upp i samband med att planen anlades 
för 15 år sedan, fungerar dåligt nu. Det har gjorts försök att byta 
ut lampor, men resultatet har ändå inte blivit bra. En fotbollsplan 
som konstgräsplanen i Ljusseveka bör åtminstone ha en 
belysning på 200 lux, men nuvarande armaturer klarar endast ett 
medelvärde på 70 lux. Det finns behov av att byta ut 
armaturerna och att samtidigt istället installera LED-belysning. 
Det skulle göra att driften blir så pass mycket billigare att 
investeringen på mellan 600 000–700 000 kronor skulle betala 
sig på sex till åtta år. LED-belysningens funktionstid är bedömd 
till cirka tolv år.  

I investeringsbudgeten för 2023 finns det avsatt 3 miljoner 
kronor för byte av konstgräs i Ljusseveka, projektblad KF 018.  
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Bedömningen är att planen behöver åtgärdas och läggas om då 
den håller lägre kvalitet än vad som är kommunens ambition och 
att det inte bedöms finnas någon enkel lösning som kan säkra en 
förlängning av planens livslängd. 

Ljusseveka konstgräsplan är en fotbollsplan som nyttjas mycket 
och behövs för att kunna bereda plats för fotbollsföreningarna. 
Trycket är hårt på de konstgräsplaner som finns i Värnamo 
tätort, inte minst under vinterhalvåret.  

Önskemålet är att få lyfta medlen i investeringsbudgeten för 
2023 på 3 miljoner, redan i år, 2021. För att få lyfta medlen ska 
ett startbeslut också fattas av kommunfullmäktige.  

För att kunna anlägga den nya planen under augusti månad 
behövs ett beslut för att kunna påbörja upphandling under april 
månad. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ge startbesked för investeringen byte av konstgräs 
Ljusseveka samt  

att  tidigarelägga investeringen byte av konstgräs Ljusseveka 
från 2023 till 2021.  

 

Lars Grahn Johan Arvidsson 
Enhetschef Fritidschef 
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Projektblad nr KF: KF 018 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den:  
Upprättad av: Johan Arvidsson 
Reviderad den: 2020-03-02 
Projektnr i Ek.system: Nytt projnr 

Byta konstgräs på Ljusseveka 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska Utskottet Miljö  
Utförare(nämnd): Tekniska Utskottet Energi  

 
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  
 

En konstgräsplan håller ca 7-9 år. Omläggning behöver därför planeras in. 
 

 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

Byta av konstgräs på Ljussevecka.  
Vi räknar med att detta behöver göras inom den närmaste 5-årsperioden.  

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Driftskostnad/år:     Budget Utfall 191231 
Längd (m):   Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2019   
Yta (m2):   Investeringsbudget       2020   
Antal:   Investeringsbudget         2021   
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:   Investeringsplan               2022   
Avskrivningstid (genomsnitt):   Investeringsplan           2023 3 000  
   Investeringsplan               2024   
Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2025   
   Investeringsplan Framtid   
Bilaga kalkyl: x  Totalinvestering           3 000  
 
Avtal:  

19



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-17   
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Reservvatten i Värnamo 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska utskottet beslutade 8 december 2020 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om startbesked för projektering 
för reservvattentäkt Hindsen samt att tekniska förvaltningen 
skulle påbörja projekteringen av reservvattentäkt Hindsen.  

Kommunstyrelsen beslutade 12 januari 2021 att återremittera 
ärendet till tekniska utskottet för förslag till finansiering för 
projektering av reservvattentäkt Hindsen.  

För att få tillgång till råvatten från Hindsen krävs följande: 
 Råvattenledningen från Hindsen till vattenverket i 

Ljusseveka ska byggas färdigt, en sträcka av cirka 1 100 
meter. 

 Inloppspumpstation och intagsledning i Hindsen ska 
anläggas.  

 Rening av ytvatten på vattenverket i Ljusseveka behöver 
implementeras. Arbete har tidigare gjorts gällande teknik 
för att rena ytvatten. Det finns några olika möjligheter. 
För att kunna göra ett teknikval behöver 
expertkompetens anlitas. Utredning och projektering av 
Ljusseveka vattenverk för rening av ytvatten beräknas 
påbörjas under 2021.   

I investeringsbudgeten är det avsatt 1 miljon kronor för 
projektet Reservvattentäkt Hindsen KF 142 under 2022 . 
Förslaget är att tidigarelägga investeringen. Ett startbeslut ska 
också fattas av kommunfullmäktige för att budgetmedlen ska 
kunna användas.  

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

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att    ge startbesked för projektering av reservvattentäkt   
Hindsen samt 

att    tidigarelägga investeringsmedel för projektering genom att 
flytta 1 miljon kronor från år 2022 till 2021 i 
investeringsprojektet Reservvattentäkt Hindsen, KF 142.    

 

 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
VA-Chef Förvaltningschef 
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Projektblad nr KF: KF 142 
Projektblad nr Förv.: 04-540-003 
Upprättad den:  
Upprättad av: Ronnie Björkström 
Reviderad den: 20170930 
Projektnr i Ek.system:  

Reservtäkt Hindsen 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): TU Miljö  
Utförare(nämnd): TU Energi  

 
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt) 
Investeringen tillför 
Bättre beredskap om Ljusseveka vattentäkt slås ut. 
 

 
Bild, karta etc: 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
Värnamo har tillgång till en mycket bra grundvattentäkt med stor kapacitet vid Ljusseveka vattenverk. Efter 
ombyggnaden av vattenverket som avslutades 2006 har täkten både kvalitet och kvantitet för att klara stora delar av 
Värnamo kommuns vattenförsörjning. Allteftersom täkten ökar i betydelse ökar även behovet av en reservtäkt. 
Reservvattentäkt för Värnamo är sjön Hindsen. Eftersom vattenverket är byggt för grundvatten har tekniska 
förvaltningen under några år försökt hitta en ytterliggare brunnslägen norr om Värnamo. Tyvärr har undersökningarna 
resulterat i att det inte finns ytterligare brunslägen i Värnamo. 

Tekniska förbvaltningen jobbar därför vidare med att hantera råvatten från Hindsen och ansluta denna som reservvatten. 

Ledningar till sjön Hindsen 7200 meter har under ett antal år byggds men det saknas en sträcka samt en 
inloppspumpstation för att pumpa vattnet in till Ljusseveka vattenverk för rening av vattnet. Råvattnet från sjön Hindsen 
måste renas innan det kan distribueras och Ljusseveka vattenverk måste därför byggas om. Ljusseveka vattenverk 
kommer under 2017 och 2018 inventeras för statusvärdering samt utvärdering av ny process. 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Driftskostnad/år:     Budget Utfall 161231 
Längd (m):   Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2016   
Yta (m2):   Investeringsbudget       2017   
Antal:   Investeringsbudget         2018   
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: xxxxxxxxx  Investeringsplan               2019   
Avskrivningstid (genomsnitt): 25  Investeringsplan           2020   
   Investeringsplan               2021 15 000  
Kalkylnivå 0-3: 2  Investeringsplan           2022 15 000  
   Investeringsplan 2023-   
Bilaga kalkyl:   Totalinvestering           30 000  
 
Avtal:  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-01-12  

Justerare 

§ 8 Dnr: KS.2020.690 
 
Reservvatten i Värnamo 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   återremittera ärendet till tekniska utskottet för förslag till 

finansiering för projektering av reservvattentäkt Hindsen.  
  

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

byggas färdigt. En sträcka av ca 1100 m. 
 Inloppspumpstation och intagsledning i Hindsen ska anläggas.  
 Rening av ytvatten på vattenverket i Ljusseveka behöver 

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

Identifiering av ny permanent vattentäkt pågår. Under ca 15- 20 år har 
arbetet pågått med att leta efter Värnamos nästa vattentäkt.  
 
Tekniska utskottet beslutade 8 december 2020, § 312 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att   ge startbesked för projektering för reservvattentäkt Hindsen 
att   tekniska förvaltningen påbörjar projektering av reservvattentäkt  

Hindsen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet
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Slutredovisning - Upprustning lekplatser, projekt 
214002/0339  
 

Ärendebeskrivning 

Projektet var fram till 2009 ett projekt med årlig ramtilldelning. 
Därefter fick tekniska förvaltningen medel ur investeringsbudget 
2013 och 2014. Projektet innebär upprustning av lekplatser både 
i Värnamo centralort och kransorter. Bland annat helrenoverades 
två lekplatser i Forsheda samhälle vid Kvarngatan och 
Lergårdsvägen. I Värnamo renoverades lekplatsen vid 
Skogsfållen i Rörstorp och lekplatsen vid Folkets park fick 
delvis ny utrustning.  
 
 

Anvisade medel enligt följande: 
KF§218 2012   250 000 kr 
KF§243 2013   700 000 kr                                      
 
Kostnader på projektet 2011-2015                     1 116 747 kr 
                               
Underskott på projektet           166 747 kr 
 

Tekniska utskottet beslutade den 8 december 2020 § 320 att 
föreslå kommunstyrelsen  

att godkänna slutredovisningen av Upprustning lekplatser 
0339/214002 samt 

att underskottet 159 224 kr regleras mot projekt Investering i   
parker och lekplatser 0019/214001 

 

Det har framkommit att det blivit fel på det ekonomiska 
underlaget i ärendet och därmed ska beslutet från den 8 
december upphävas och ett nytt beslut tas. Ärendet har inte 
hanterats av kommunstyrelsen. Utöver det var det felaktigt att 
beslutet var formulerat så att ärendet föreslogs godkännas av 
kommunstyrelsen. Ärendet behöver endast hanteras av tekniska 
utskottet.  
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet 

att  återkalla tekniska utskottets beslut 8 december 2020, § 320, 

att  godkänna slutredovisning – Upprustning lekplatser projekt 
214002/0339 samt  

att  underskottet 166 747 kronor regleras mot projekt 
Investeringar i parker och lekplatser 214001/0019.   

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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GC-vägar för fördelning 2021, projekt 211001 

Ärendebeskrivning 

I 2021 års investeringsbudget har tekniska utskottet 3 150 000 
kronor till att komplettera det kommunala GC-vägnätet. I 2020 
års bokslut hade projektet ett underskott på 765 000 kronor. 
Totalt i projektet finns därmed 2 385 000 kronor. 

En prioriteringslista på projekt är framtagen i samarbete mellan 
tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. GC-
vägarna har prioriterats utifrån viktiga skolvägar, länkar för att 
komplettera Värnamo kommuns GC-vägnät samt pågående 
projekt. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att fördelning 2021 blir: 
GC-väg och avgränsning mot Enehagens skola           500 000 kr 
GC-väg Trälleborgsområdet                                         900 000 kr 
GC-väg inkl. bel Vandalorum – Osudden                    250 000 kr 
Belysning GC-väg Åsenvägen                                     300 000 kr 
Belysning och GC-väg Ringvägen/Lingonvägen         330 000 kr  

                                                Totalt                         2 280 000 kr  

Bidrag Trafikverket 2021: 
GC-väg Trälleborgsområdet           750 000 kr 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningen förslag till projekt gällande 
utbyggnad av GC-vägar 2021. 
 

 

Sabina Johansson Kullman Jesper du Rietz 
Projekteringsingenjör Förvaltningschef 
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Anvisning av medel från projekt Åtgärder ny 
hastighetsplan, 210019 till projekt Hastighets- 
dämpande åtgärd Grevevägen/Västbovägen, 
210055 
 

Ärendebeskrivning 

I 2020 års investeringsbudget hade tekniska utskottet 400 000 
kronor till att bygga en hastighetsdämpande åtgärd på 
Grevevägen/Västbovägen, i form av en upphöjd korsning. För 
byggnationen hade tekniska förvaltningen även fått beviljat 
400 000 kr i statsbidrag från Trafikverket. Då projektet inte var 
färdigställt under 2020 uteblev bidraget. 

Då Grevevägen är en bred och rak gata är det lätt hänt att 
hastigheterna blir för höga, även med en hastighetsdämpande 
åtgärd på mitten. För att hastighetssäkra hela Grevevägen 
föreslår tekniska förvaltningen att istället för en upphöjd passage 
smalna av Grevevägen genom att bredda befintlig grönremsa. 
Detta har kostnadsberäknats till 2 miljoner kronor. 

För att täcka kostnaderna föreslår tekniska förvaltningen att 
medel flyttas från projekt 210019, Åtgärder ny hastighetsplan. 
Förslagsvis flyttas 1,6 miljoner kronor från projekt 210019, 
Åtgärder ny hastighetsplan.  

Projektet 210019 avser ombyggnationer av gator och vägar så 
att de blir anpassade mot den hastighet som man eftersträvar. I 
projektet finns för 2021 avsatt 1,7 miljoner kronor och för 2022 
finns det avsatt 250 000 kronor.               
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningen förslag till åtgärd samt  

att  1,6 miljoner kronor anvisas från projekt 210019, Åtgärder 
ny hastighetsplan till projekt 210055, Hastighetsdämpande 
åtgärd Grevevägen/Västbovägen.  
 

Sabina Johansson Kullman Jesper du Rietz 
Projekteringsingenjör Förvaltningschef
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Anvisning av medel från projekt 210018 Förstudie 
och infrastruktur Gummifabriken till projekt 
210057 Hållplats Jönköpingsvägen 
Gummifabriken 

 

Ärendebeskrivning 

2020 fördelade tekniska utskottet 1,5 miljoner kronor till 
byggnation av hållplatser på Jönköpingsvägen, vid 
Gummifabriken samt separera GC-stråket med en grönremsa. 
Pengarna fördelades från projekt 210018, Förstudie och 
byggnation infrastruktur Gummifabriken.  

I projekt 210018, Förstudie och byggnation infrastruktur 
Gummifabriken finns idag 428 000 kronor. Ytterligare               
4 miljoner kronor finns i investeringsbudget 2023. 

För byggnationen av hållplatserna och GC-vägen hade tekniska 
förvaltningen även fått beviljat 900 000 kronor i statsbidrag från 
Trafikverket. Då projektet inte var färdigställt under 2020 
utbetalades endast 326 000 kronor av de 900 000 kronor som 
från början var beviljade. 
 
Utöver bortfallet av bidragsmedel har även kostnaden ökat på 
grund av tillkommande åtgärder norr om hållplatserna och på 
Magasinsgatan. Schaktning och byggnation har varit mer 
tidskrävande än beräknat. Totalkostnaden har beräknats till      
2,7 miljoner kronor och underskottet blir därmed totalt 1,2 
miljoner kronor. 

För att kunna färdigställa byggnationen av hållplatserna föreslår 
tekniska förvaltningen att man fördelar ytterligare 1,4 miljoner 
kronor från projekt 210018, Förstudie och byggnation 
infrastruktur Gummifabriken till projekt 210057, Hållplats 
Jönköpingsvägen Gummifabriken. 
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Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  tidigarelägga 1,0 miljoner kronor i projekt 210018 Förstudie 
och byggnation infrastruktur Gummifabriken till år 2021 
samt  

att  anvisa 1,4 miljoner kronor från projekt 210018 Förstudie 
och byggnation infrastruktur Gummifabriken till projekt 
210057 Hållplats Jönköpingsvägen Gummifabriken. 

 

 

 

Sabina Johansson Kullman Jesper du Rietz 
Samordnare Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-16   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.31
  

  

 1 (1) 

 

Anvisning av samtliga medel från tekniska 
utskottets investeringsbudget 2021 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen önskar lyfta samtliga medel från 
tekniska utskottets investeringsbudget 2021, se bifogad 
förteckning. Tekniska utskottet kommer få informationsärende 
när respektive projekt påbörjas. 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna anvisning av tekniska utskottets medel i 
investeringsbudget 2021 till objekt enligt förteckning,  

att betydande avvikelser rapporteras löpande till tekniska 
utskottet samt 

att  projekten redovisas vid årets slut. 

 

 

 

Annika Rosenqvist Jesper du Rietz 
Enhetschef Förvaltningschef 
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Instruktioner för inlämnade investeringsbudgetförslag

Fyll i er nämnds investeringsbudgetförslag under er nämnds flik. Förslaget skall utgå från den nuvarande beslutade investeringsplan för 2022-2025.
Investeringar som finns upptagna 2022-2023 i nuvarande investeringsplan ska vara starkt styrande i upprättandet av det nya investeringsförslaget för år 2022-2023.
Fyll i beloppen för respektive projekt och år, samt projektnr i ekonomisystemet. Vid nya projekt infogas nya rader.
För projekt som går över flera år ska totalsumma för hela projektet under samtliga år anges i kolumnen ”Projekttotal” (gäller ej inventarie- och it-anslag).

Till samtliga investeringsförslag ska finnas projektblad, i  Word-format.  OBS!! Viktigt när ni sparar era filer för projektblad:
Spara filen efter projektbladsnr finns under rubrik ”Projektblad löpnr KF” och namn på projektet, ex. TU003Itutrustning
OBS! använd ej å,ä,ö,specialtecknen eller mellanslag när ni döper filen samt använd max 30 tecken.  (för att länkningen till projektbladen skall fungera)

Det finns flera olika varianter på projektblad, använd den projektbladsmall som passar er verksamhet bäst:
OBS! Nyhet inför investeringsbudget 2022 -plan 2023-2026 är att budgetberedningen även önskar att den beställande nämnden skall lämna en konsekvensbeskrivning vid ny-
och ombyggnationer, se projektblad C1.
A = Projektblad för inventarier, mark  mm
B = Projektblad för inventarieanslag som slås ihop till ett gemensamt anslag, detaljer redovisas som information på projektbladet
C = Projektblad för projekt inom fastighetssidan
C1 = Projektblad för projekt inom fastighetssidan, där beställande nämnden även lämnnar en konsekvensbeskrivning.
D = Projektblad för projekt inom gata, VA, parker mm
E=  Projektblad för projekt där det även finns intäkter

Eftersom vi ofta har en tidsförskjutning i investeringarna med mycket omfattande ombudgetering ber vi Er särskilt beakta om det tidsmässigt är möjligt att
genomföra den föreslagna investeringen eller om den ska vänta något år.

Enligt nya riktlinjer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) skall investeringsbidrag från privata aktörer intäktsföras direkt i driftsredovisningen, dessa skall därför inte ingå i
investeringsbudgeten.

Vid förslag till IT-investeringar, ex nya program ska alltid dialog ske med den centrala digitaliseringsstrategen och it-avdelningen för bl.a. tidssynkronisering.

Vid arbetet med er nämnds investeringsbudgetförslag är det viktigt att hänsyn tas till de Riktlinjer som finns för investeringsprocessen, finns under Nettan/Service och
stöd i arbetet/Ekonomi/Budget/Investeringsprocessen.
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Nämndernas förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2026

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 42 052 25 500 27 000 30 000 29 500 0 0 0 0 0

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 0 0 0 0 0

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
INVESTERINGAR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
201215
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Nämndernas förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2026

Tekniska utskottet 87 034 66 763 62 804 53 064 52 890 0 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Omsorgsnämnd #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Medborgarnämnd #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Samhällsbyggnadsnämnd #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Kulturnämnd #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Servicenämnd #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Kommunstyrelse/Campus #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SUMMA Skattefinansierad verksamhet #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska förvaltningens bruttolista Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 3 256 756 3 784 770 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner
/Utrustning, Parker 33 547 35 257 29 170 21 870 21 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fritid 3 250 3 850 3 550 3 350 3 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fastighet 46 981 26 900 26 300 27 074 27 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 87 034 66 763 62 804 53 064 52 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska förvaltningens bruttolista Tekniska utskottets förslag

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel skall
kunna användas skall startbeslut
fattas av KF.

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration Inventarier TU TU 001
200001/
0002 80 80 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/
0003 176 176 184 170 170

Lakvattenrening TU TU 109
200003/
1138,0640 3 000 500 500 500 500

Samhällsskydd
Rensning Lagan TU KF 027 200005 5 700 3 000

SUMMA TU, Stab, Samhsk 3 256 756 3 784 770 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788202/1592480808351/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788203/1592480808370/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788204/1592480808402/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0265d/1601019333797/KF027RensningavLagan.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska förvaltningens bruttolista Tekniska utskottets förslag

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel skall
kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 3
210001/
0008 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 3
210002/0
010 300 300 300 300 300

Broar-viadukter TU TU 008 3
210005/0
024 1 500 500 500 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009 3
210004/0
015 300 300 300 300 300

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 3 1133 300 300 300 300 300

Åtgärder för centrumutveckling TU
Från år
2020 210030 800

Väderskydd och hållplatser TU TU 015 3
210007/0
028 100 100 100 100 100

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 3 210046 2 000 1 000 250
Hastighetsplan TU

Från år
2020 210019 700

Trafikåtg ny förskola
Magnusgatan TU KF 009 3 1 000 1 000

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 3 800 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 3 500 500

Åtgärder för centrumutveckling TU
Från år
2020 210017 434

Alvestav Rydaholm omv av väg TU
Från år
2020 210014 840

Gc-vägar
Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 3 211001 3 150 4 500 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 3 850 850
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https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f2d/1592483305964/TU017_12-311-001Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f24/1592483305845/TU007_13-311-004Forbattring-gator-trottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f25/1592483305860/TU008_12-311-002Broarochviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f26/1592483305878/TU009_13-311-005Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f2f/1592483305996/TU023_15-311-004Utsmyckning-rondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f2a/1592483305924/TU015_12-311-003Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f2e/1592483305981/TU022_15-313-002Atgarder-ny-hastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f13/1592483305602/KF009_18-311-004TrafikatgnyforskolaMagnusg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f34/1592483306081/TU218_Karlsdal_vag_i_bostadsomrade_19-24900-007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f35/1592483306094/TU219_UtfVaxjov_Smalandsg_19-24930-008.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f23/1592483305833/TU006GC-vagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f22/1592483305819/TU005Gc-vag_Nydalavagen.pdf
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Säkra skolvägar TU TU 221 3 500 200 100 100 100
Samåkningsparkering NÖ
infarten TU TU 222 3 1 000 1 000
Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 3 800 800 800 1 600

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 3 210003 700 100 100 100 100
Gc-väg Doktorsgatan TU KF 205 3 211017 1 400 1 000
GC-väg Gränsgatan TU TU 223 3 1 000 1 000
GC-väg Gränsgatan/Doktorsg TU TU 224 3 700 700
Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 3 1 500 1 500
Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 3 211009 8 000 3 680 4 000

Storgatan, gångfartsområde TU
Från år
2020 287

Cykelparkering 1 000 1 000

Belysning
Gatubelysning TU TU 016 3 212001 1 700 1 700 1 700 700 700

Maskiner/Utrustning
Arbetsmaskiner
produktionsavdelningen TU TU 025 3 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620
Övriga inventarier gata
och förråd TU TU 012 3 210006 1 100 1 100 600 600 600

Parker
Investeringar i parker och
lekplatser TU

TU 030-
034 3 214001 1 350 5 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU KF 019 3 214014 1 300 1 300 1 300
Investeringar enligt
Bolaskogsmodellen TU KF 020 3 214004 100 100 100 100 100

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska förvaltningens bruttolista Tekniska utskottets förslag

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel skall
kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

38

https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f36/1592483306125/TU221Sakra_skolvagar_19-24900-002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f37/1592483306169/TU222Samakningspark_NO_infarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0266a/1601019334456/TU203Centrumfornyelsega-ytor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02668/1601019334354/TU010Tillg%C3%A4nglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0266b/1601019334505/TU223Gc-vag_Gransgatan_19-24930-006.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f0266c/1601019334550/TU224Gc-vag_Gransgatan_Doktorsg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f1a/1592483305708/KF033GC-ledVarnamo-Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f03a12/1601531833754/KF034GCledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f03a16/1601531833946/KFNYTT20313001Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02669/1601019334410/TU016.11380.002-Gatubelysning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f30/1592483306007/TU025_Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f28/1592483305903/TU012_Ovr.inv.gata.o.forrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f31/1592483306038/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f16/1592483305651/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f17/1592483305665/KF020Inv.enligtBolaskogsmodellen.pdf
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Apladalen byggnader TU
Från år
2020 214023 1 307

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 3 500

Vråenparken TU
Från år
2020 214015 1 566

SUMMA TU, Gator mm 33 547 35 257 29 170 21 870 21 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska förvaltningens bruttolista Tekniska utskottets förslag

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel skall
kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

39

https://kommun.varnamo.se/download/18.150f743c1720cafebd29f33/1592483306067/TU210FickparkenPlaten.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Fritid
Nytt boknings-/bidragssystem TU TU 214 220036 800 200 200 200
Toalett vid skatepark i
Åbroparken TU KF 083 3 800 800

Satsning spontanidrott
kransorter TU

TU071
(TU 211) 3

220005/
1211 300 300 300 300 300

Satsningar Borgens
anläggningar TU

TU 071
(TU 212) 3 300 300 300

Inventarier Idrottsanläggningar
och Värnamo simhall TU TU071

220001/
1202 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Investeringsbehov utifrån
utredning kring konstgräs TU TU 213 3 300 300
Åtgärder för att stärka upp
bassängen, baserat på
utredning TU KF 249 3 2 500 500 500 500 500 500

SUMMA TU Fritid 3 250 3 850 3 550 3 350 3 050

40

https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074789378/1593531639248/TU214Nyttboknings_bidragssystem19-34000-004.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788229/1592481275457/KF083toalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02837/1601041363048/TU071inventarieridrottsanlaggningar_2020_.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02837/1601041363048/TU071inventarieridrottsanlaggningar_2020_.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02837/1601041363048/TU071inventarieridrottsanlaggningar_2020_.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788230/1592481275727/TU213Invbehovutrifrutredkonstgras19-34014-001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478822c/1592481275538/KF249Atgstarkauppbassang_19-34000-001.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska förvaltningens bruttolista Tekniska utskottets förslag
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Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Fastighet
Energisparåtgärder TU TU 050 231001 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Oförutsedda
fastighetsinvesteringar samtl
förvaltningar TU TU 051 231005 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Säkerhetshöjande åtgärder,
enl  larmpolicy TU TU 053 231011 800 800 800 800 800
Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 3 230002 100 100 100 100 100

Planerat fastighetsunderhåll
Reinvesteringar TU TU 056 3 0766 14 600 15 000 16 000 16 500 17 000

F.d. Västrabo kök o badrum TU KF 082 3 231041 5 500 500 600
Rörstorpsskolan idrottshall,
renovering VVS och omkl. TU KF 210 3 235016 4 000 3 494
Kärda skola, tillbyggnad av
omlädningsrum TU KF 211 3 235017 6 000 5 000
Fastighet/Omsorg
Skogslyckan ombyggnad av
bostadsrätter (brf) TU KF 217 2 232001 3 000 1 000 1 000
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788253/1592481385985/TU050Energisparatgarder,arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788254/1592481385997/TU051Oforutseddafastighetsinv,arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788256/1592481386032/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788257/1592481386046/TU054Ventilationsombyggnader,arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788258/1592481386061/TU055LokalvardStad-ochTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788259/1592481386074/TU056Planeratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788240/1592481385630/KF082FdVastrabo,kokobadrummm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788247/1592481385736/KF210-1627001Rorstorspsskidrottshall,renovVVSomkl..pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788248/1592481385762/KF211-1627002Karda-skola,tillbyggnadomklrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824a/1592481385793/KF217-16270Skogslyckanombyggnbostadsr.pdf
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Fastighet/Kök
Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900 900 900 900 900
Mossleskolan Värnamo omb
av kök TU KF 063 3 233011 14 500 7 000
Linneberg kök TU Från år

2020
1 087

Fastighet/Förskolor
Ny förskola i Värnamo nr 2,
4 avdelningar Mosslelund TU KF 084 0 0100 30 000 3 000

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska förvaltningens bruttolista Tekniska utskottets förslag
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Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788255/1592481386011/TU052Storkoksutrustningar,arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f03a14/1601531833857/KF063MossleskolanOmbyggnadavkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788241/1592481385643/KF084NyfskiVmonr2.4avd.pdf
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Fastighet/skolor

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

Skoltomt Bolaskogen TU
Från år
2020 231036 274

Bredaryds skola ny musiksal TU
Från år
2020 235018 1 000

Rörstorpsskolan, anpassning
till F-3 skola TU KF 241 235032 2 000
SUMMA TU,Fastighet 46 981 26 900 26 300 27 074 27 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska förvaltningens bruttolista Tekniska utskottets förslag
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Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478825a/1592481386091/TU094Utemiljoskolaochforskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478824e/1592481385903/KF241RorstorpsskolananpasstillF-3skolaUtgar.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska förvaltningens bruttolista Tekniska utskottets bruttolista
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Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel skall kunna
användas skall startbeslut fattas av
KF.

VA
Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 3 301015 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Vattenverk utbyte av barriär
UV-ljus TU KF 141 3 302001 1 500 896 500 500

Övervakningssystem VA TU TU 100 3
301002/
0021 500 500 500 500 500

Vattenverk övriga orter TU TU 102 3
302002/
0614 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Avloppspumpstationer TU TU 103 3
303003/
0005 500 500 500 500 500

Ledningsförnyelse TU TU 104 3
304050/
0020 15 000 17 500 19 500 19 500 22 500

Brandposter TU TU 105 3
301003/
0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106 3
0016/
0017 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 3 300 300 300 300 300

Övriga inventarier VA TU TU 107 3
301001/
0649 400 400 400 400 400

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114 2
304004/
0645 500 500 500 500 500

Renovering Alandsryds
lågreservoar TU KF 144 3 1 000 1 000
Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 3 1 000 500 500
Kvarteret Ynglingen
Vråenparken TU Från år 2020 304014 5 006
Markanv Forsheda 5:108
Delex TU Från år 2020 303008 2 000
Åtg f minska översvämning TU Från år 2020 3 850
Betäckn, brunnar TU TU 115 3 300 300 300 300 300
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788260/1592481414537/KF120Projektbladvattenmatare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478826b/1592481414746/KF141VattenverkutbyteavbarriarUV-ljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788277/1592481414879/TU100_12540005Overvakningssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788279/1592481414897/TU102_12-540-007Vattenverkunderhallsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478827a/1592481414908/TU103Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478937c/1593531725594/TU104_12-540-009LedningsfornyelseN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478827c/1592481414927/TU105_12-540-010Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478827d/1592481414937/TU106_12-540-011Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788283/1592481415005/TU118ovriga.inventarier.avlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478827e/1592481414946/TU107_12-540-012OvrigainventarierVAN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478827f/1592481414959/TU114_13-540-009FlodesmatningVAledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb07478826e/1592481414777/KF144RenoveringavAlandsrydslagreservoar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788284/1592481415017/TU119Skalskydd.Ljusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788280/1592481414968/TU115Betackningar.brunnar.pdf
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Avlopp
Ohs avloppsreningsverk TU Från år 2020 303002 1 500
Värnamo pumpstation P8 TU Från år 2020 301017 2 000

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 3 303012 2 000 3 500
LTA-pumpar TU TU 116 3 303013 600 300 300 300 300
Ledningar

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 42 052 25 500 27 000 30 000 29 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA -9 000  -9 000  -9 000  -9 000  -9 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska förvaltningens bruttolista Tekniska utskottets bruttolista
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https://kommun.varnamo.se/download/18.5c4ec65e1720cb074788282/1592481414987/TU117Ljusseveka.Byte.av.kol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.f0c3e6e174960600f02655/1601019225959/TU116LTA-pumpar.pdf


 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-17   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Dnr  

  

 1 (1) 

 

Övrig information 

 

Ärendebeskrivning 

Dialog om arbetet med arbetsmiljön på gata/parkavdelningen. 
Värnamo kommuns HR-avdelning är inbjuden.  

 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen 

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-15   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.25
  

  

 1 (1) 

 

Årsberättelse och årsbokslut för tekniska 
utskottet 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har upprättat årsberättelse och årsbokslut 
för 2020.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna årsberättelse och årsbokslut för 2020 samt 

att  överlämna årsberättelse och årsbokslut för 2020 till   
kommunstyrelsen. 

 

Annika Rosenqvist Jesper du Rietz 
Enhetschef Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-18   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.15
  

  

 1 (1) 

 

Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 
2023–2026 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen har begärt att få in alla 
nämnders förslag på investeringsbudget för 2022 samt 
investeringsplan för åren 2023–2026 senast 9 mars.  

Vid tekniska utskottets sammanträde 9 februari 
redovisades arbete för framtagande av 
investeringsbudget 2022 och investeringsplan för 2023–
2026 enligt nedan: 

- 9 februari - syfte – beskrivning av identifierade 
nya/förändrade behov. Fortsatt arbete och beredning. 

- Tekniska förvaltningen bjuder in till dialog med 
alliansen och 
oppositionen.                                               

- 23 februari – beredningsärende om 
investeringsbudget/-plan.  

- 9 mars - tekniska förvaltningens förslag till tekniska 
utskottet samt tekniska utskottets förslag till 
kommunstyrelsen.  

 
 
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

 

Annika Rosenqvist Jesper du Rietz 
Enhetschef Förvaltningschef 
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