
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2021-04-27  1(2) 

 
Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen 

Dag, tid: 2021-04-27, kl. 09:30 – ca 11:30 

Plats: Kf-salen 

Övrigt: Deltagande digitalt via Video Meet 

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Anmälan delegation 
1 Redovisning av delegationsbeslut KS.2021.232  

2 Tekniska utskottets protokoll KS.2021.59  

3 Personalutskottets protokoll KS.2021.32  

Ärenden från utskottet 
4 Skrivelse om begäran om inskränkning av VA-

verksamhetsområdet Herrestad 
KS.2019.705  

5 Medborgarinitiativ - Cykelväg - cykla runt Värnamo 
för hälsan och miljön 

KS.2021.31  

Beredningsärenden 
6 Stiftelsen Borgen - årsredovisning 2020 KS.2021.185  

7 Plan för bostadsförsörjning KS.2020.570  

8 Köpekontrakt kv. Gladan KS.2020.291  

9 Kapitalisering Kommuninvest ekonomisk förening 
2021-2024 

KS.2021.226  

10 Budgetuppföljning per 2021-03-31   

11 Kommunikationsavtal Värnamo Energi AB KS.2021.225  

12 Obesvarade motioner per 2021-04-30 KS.2021.233  

13 Val av ombud till BGRs årsstämma   

14 Val av ombud till Europakorridoren ABs årsstämma   

Informationsärenden 
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2021-04-27  2(2) 

15 Kommundirektören informerar KS.2021.12  

16 Covid-19 KS.2020.215  

17 Presentation av ny landsbygdsutvecklare   

18 Meddelanden KS.2021.224  

19 Övriga ärenden   

 
 

Hans-Göran Johansson 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-04-27 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 2/2021 
gällande sponsringsavtal med IFK Värnamo.

2. HR-chefens delegationsbeslut nr 4/2021 gällande 
huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.

3. Mark- och exploateringsavdelningens delegationsbeslut nr      
9-17/2021.
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2021-04-21 

Dnr:Dnr 
1 (1) 

   

   

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 

  

Sponsringsavtal med IFK Värnamo 
 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 2/2021 
 
Värnamo kommun vill vara med i IFK Värnamos ambition och satsning att 
etablera sig som ett stabilt lag i Superettan i fotboll. För att stödja IFK 
Värnamos satsning kommer Värnamo kommun att under 2021 fortsätta att 
tillhandahålla en fotbollsanläggning (Finnvedsvallen) på en nivå som väl 
uppfyller behoven för spel i Superettan. Utöver sedvanliga kostnader för att 
hålla en god fotbollsanläggning satsar Värnamo kommun, sedan några år 
tillbaka, 950 000 kronor extra årligen för att möta upp de behov och krav som 
ställs på en sådan anläggning. Denna satsning fortsätter under 2021. 
 
Utöver ovanstående satsningar lämnar också Värnamo kommun ett 
sponsorbidrag med 400 000 kronor och vara matchvärd vid en hemma match 
under säsongen 2021. För den match som vi är matchvärdar för behöver vi 
avsätta ytterligare 35 000 kronor. De ska då användas för olika 
marknadsföringsaktiviteter i samband med den matchen. 
 
Sponsringsbidraget syftar till att stödja IFK Värnamo och att profilera 
Värnamo som en kommun som satsar på aktiv fritid, jämlik idrott, socialt 
engagemang och entreprenörskap i olika former.  
 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar 
att   utöver satsningarna på en fotbollsanläggning i Superettankvalitet också 

teckna sponsoravtal med IFK Värnamo säsongen 2021 som innebär att 
Värnamo kommun i sponsorbidrag ger IFK Värnamo 400 000 kronor, 

att    vara matchvärd vid en hemmamatch,  
att    en utvärdering av avtalet ska ske efter säsongens slut, samt 
att    finansiering sker genom 435 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda behov. 
 
 
Hans-Göran Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

Kommunledningsförvaltningen 
Kommunkansliet 
Riitta Andersson, Kommunsekreterare 
Telefon: +46705584850 (direkt) 
E-post: riitta.andersson@varnamo.se 
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2021-04-09 

 
1 (1) 

   

   

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 

  

Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets 
och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd  

 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation – träffade den 7 april 2021 en 
Huvudöverenskommelse, HÖK 21, med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd. 
 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2021-01-12 
§22, punkt 2.1 och efter rekommendation från Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) beslutar undertecknad, med anledning av träffad 
Huvudöverenskommelse, HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd, för tillämpning från och med 2021-04-01,  
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 21, samt  
 
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - 
LOK 21 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
 
Åsa Johansson 
HR-chef 
 

Kommunledningsförvaltningen  
HR-avdelningen 
Åsa Johansson, HR-chef 
Telefon: 0370-37 74 71 
E-post: asa.johansson2@varnamo.se 

4/2021 
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 FÖRTECKNING 
 

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

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 16 april 2019 § 159. 

  
 
 

 
Nummer  DELGIVET 

KS 2020-03-31 
9/21 Avtal om servitut/ledningsrätt. Belastar Hörda 1:22 Förmån 

Pålslund 1, Ljusseveka 2:1 och Kärda 30:1 
 

 

10/21 Överenskommelse om fastighetsreglering, Os 2:1 och Os 
2:10 

 

11/21 Arrendeavtal, del av Stomsjö 1:1, avtalsnummer J58  
12/21 Servitut Rolstorp 1:3 VA  
13/21 Avtal om ersättning för vägrätt, Forsheda 3:36, 3:76 och 

3:100 
 

14/21 Nyttjanderättsavtal Horda 7:2   
15/21 Servitut Hörda 1:23  
16/21 Avtal om ledningar med Telia Carrier AB, Nöbbele 7:2, 

avtalsnr Nu315  
 

17/21 Nyttjanderättsavtal, Horda 4:76, tillfälligt upplag   
 
 
 

6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Personalutskottet 2021-04-07  

Plats och tid: HR-sammanträdesrum/skype, kl 08:30 
Beslutande: Hans-Göran Johansson, Ordförande  

Gottlieb Granberg, (M) 
Azra Muranovic, (S) 
 Övriga närvarande: Åsa Johansson, HR-chef 
Lena Wallberg, förhandlingschef 
Ulf Svensson, kommundirektör 
Gudbrand Brun Bækken, HR-partner  
 
 

Utses att justera: Azra Muranovic, (S) 
 

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet  
 

Sekreterare:  
 
Hanna Andersson  
 

Paragrafer:   38-45 

Ordförande:  
 
Hans-Göran Johansson 

 

Justerare:  
 
Azra Muranovic, (S) 

 

   
             ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Personalutskottet 

Sammanträdesdatum: 2021-04-07 Paragrafer:   38-45 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-04-20 
 

Datum för anslags 
nedtagande:   

2021-05-11 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Kommunkansliet, Värnamo 

Underskrift:  
 
Hanna Andersson  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-04-07  

Justerare 

§ 38  
 
Information om förslag på riktlinjer- Heltid 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen   
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Gudbrand redovisar förslaget till riktlinjer - Heltid 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-04-07  

Justerare 

§ 39   
 
Information Covid -19 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson lämnar information gällande kommunens 
Coronaläge. Redovisning av vaccinationsbemanningen 
ges, samt hur sommarbemanningen ser ut för 
kommunens verksamheter.   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-04-07  

Justerare 

§ 40  
 
Information om projekt kring sjukfrånvaro - 
tidsplan 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson beskriver HR-avdelningens arbete med 
projektet kring sjukfrånvaro. Tidsplanen för projektet 
redovisas vid nästa personalutskott.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-04-07  

Justerare 

§ 41  
 
Information om hantering av lönebesked 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa redovisar hur hanteringen av lönebesked via post 
kommer att hanteras efter bytet till det nya lönesystemet.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-04-07  

Justerare 

§ 42  
 
Information om fortsatt hantering av 
löneväxling till pension 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Då nuvarande avtalstid med försäkringsbolagen löper ut.  
Redovisar Lena Wallberger kommunens fortsatta 
hantering av löneväxling till pension.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-04-07  

Justerare 

§ 43  
 
Verksamhets- och 
kompetensutvecklingsmedel 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson redovisar kommunens verksamheters 
behov av verksamhets- och kompetensutvecklingsmedel  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-04-07  

Justerare 

§ 44  
 
Information från HR-chefen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
 Redovisning av pågående personalärende  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-04-07  

Justerare 

§ 45  
 
Övriga frågor 
 
    
  
 Mikael Karlsson deltar på personalutskottet den 15 maj 
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Azra MuranovicHans-Göran Johansson
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-06  

Justerare 

§ 81 Dnr: TU.2021.50 
 
Begäran om undantag från VA-
verksamhetsområdet Herrestad 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  avslå begäran om undantag av VA-verksamhetsområde för 

fastigheten Herrestad Granstorp 1:238 samt  
att  redovisa beslutet till kommunstyrelsen.  

    
  

 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren på fastigheten Herrestad Granstorp 1, 1:238 
har i skrivelse till Värnamo kommun begärt att dennes fastighet 
ska undantas från VA-verksamhetsområde Herrestad. 
Kommunstyrelsen beslutade 16 mars 2021 att ge tekniska 
utskottet i uppdrag att svara på skrivelsen samt att återrapportera 
till kommunstyrelsen senast 23 april 2021. 
 
Tekniska förvaltningen har haft dialog med fastighetsägaren och 
lämnat besked och inkommer nu med formellt svar.  
 
Tekniska förvaltningen konstaterar att praxis enligt lagen om 
allmänna vattentjänster anger att ett kommunalt ansvar kan 
inträda för en samlad bebyggelse kring 20–30 fastigheter. 
Flertalet domar i mark- och miljödomstolen och tidigare VA-
nämnden har fastslagit antalet. I vissa fall kan antalet fastigheter 
vara betydligt lägre än så, beroende på verksamhet eller närhet 
till befintligt VA-ledningsnät. I Herrestad är antalet fastigheter 
fler än 20–30, nämligen 35. Det är således ett kommunalt ansvar 
då det finns behov att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett 
större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller 
miljön enligt 6 § vattentjänstlagen.  

 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  avslå begäran om undantag av VA-verksamhetsområde för 

fastigheten Herrestad Granstorp 1:238 samt  
att  redovisa beslutet till kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-29   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.50
  

  

 1 (1) 

 

Begäran om undantag från VA-
verksamhetsområdet Herrestad 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren på fastigheten Herrestad Granstorp 1, 1:238 
har i skrivelse till Värnamo kommun begärt att dennes fastighet 
ska undantas från VA-verksamhetsområde Herrestad. 
Kommunstyrelsen beslutade 16 mars 2021 att ge tekniska 
utskottet i uppdrag att svara på skrivelsen samt att återrapportera 
till kommunstyrelsen senast 23 april 2021.   

Tekniska förvaltningen har haft dialog med fastighetsägaren och 
lämnat besked och inkommer nu med formellt svar.  

Tekniska förvaltningen konstaterar att praxis enligt lagen om 
allmänna vattentjänster anger att ett kommunalt ansvar kan 
inträda för en samlad bebyggelse kring 20–30 fastigheter. 
Flertalet domar i mark- och miljödomstolen och tidigare VA-
nämnden har fastslagit antalet. I vissa fall kan antalet fastigheter 
vara betydligt lägre än så, beroende på verksamhet eller närhet 
till befintligt VA-ledningsnät. I Herrestad är antalet fastigheter 
fler än 20–30, nämligen 35. Det är således ett kommunalt ansvar 
då det finns behov att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett 
större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller 
miljön enligt 6 § vattentjänstlagen.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  avslå begäran om undantag av VA-verksamhetsområde för 
fastigheten Herrestad Granstorp 1:238 samt  

att  redovisa beslutet till kommunstyrelsen.  

 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
VA-Chef Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-03-16  

Justerare 

§ 114 Dnr: KS.2019.705 
 
Skrivelse om begäran om inskränkning av VA-
verksamhetsområdet Herrestad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   ge tekniska utskottet i uppdrag att svara på skrivelsen samt 
att   återrapporteras till kommunstyrelsen senast 23 april 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Nordholm har inkommit med skrivelse daterad 3 mars 2021 
om begäran om inskränkning av VA-verksamhetsområdet 
Herrestad. Han har i september 2021 skrivit till tekniska 
förvaltningen utan att få respons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-06  

Justerare 

§ 80 Dnr: TU.2021.32 
 
Medborgarinitiativ - Cykelväg - cykla runt 
Värnamo för hälsan och miljön 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet. 
 

    
Reservationer 
Azra Muranovic (S) med instämmande av Bo Svedberg (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 16 februari 2021 beslutat att remittera 
medborgarinitiativet ”Cykelväg – cykla runt Värnamo för hälsan 
och miljön” till tekniska utskottet att besvara senast den 23 april 
2021.  
 
Det har inkommit önskemål om att förbättra cykelmöjligheterna 
i Värnamo stads nordvästra delar. Medborgarinitiativtagaren 
skriver att det i nuläget saknas sammanhängande cykelväg på 
sträckan Margretelund till Borgen samt från Borgen till 
Åsenvägen (det vill säga förbindelse mot Trälleborg/Västhorja). 
Medborgarinitiativtagaren skriver vidare att 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 Värnamo har framstående föreningar som 
skulle nyttja den. Det har till exempel anordnats cykel-SM. 
Tävlingsmomenten skulle underlättas enormt av 
sammanhängande cykelvägar, enligt medborgarinitiativtagaren. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av medborgarinitiativet och 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tittat på 
befintliga och tänkbara gång- och cykelvägskopplingar i 
området. För att tydliggöra prioriteras cykelvägnätet främst för 
att erbjuda ett attraktivt och miljövänligt alternativ för de resor 
som sker i vardagen.   
 
Det finns idag ett väl utbyggt cykelvägnät från 
Margretelundsvägen längs Jönköpingsvägen som kopplar till 
befintliga passager under järnväg och vidare upp mot Alandsryd  
 
 
                                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-06  

Justerare 

Tu § 80 (forts.) 
 
och Borgenområdet via befintliga gång- och cykelbroar över 
Gröndalsleden.   
 
Ett genare cykelstråk är svårt att åstadkomma på grund av statlig 
väg och järnväg som begränsar möjligheterna att bygga ut gång- 
och cykelvägnätet i delar av området. En utbyggnad av 
föreslagen sträcka skulle innebära en förkortad resväg på knappt 
500 meter, 2 300 meter mot idag 2 800 meter, vilket innebär en 
restidsförkortning med cykel på knappt tre minuter.  
 
I samband med byggnation av grundskola i korsningen 
Gröndalsleden/Sveavägen kommer gång- och cykelvägnätet ses 
över i denna del av staden. En bättre koppling mellan tänkt 
skolområde och Norregårds fotbollsplan är till exempel en 
sträcka som kan vara aktuell och skulle innebära betydande 
förbättringar i linje med medborgarinitiativtagarens önskemål. 
Tekniska förvaltningen ser positivt på förslag om att utveckla 
cykelvägnätet och tar medborgarinitiativet i beaktande vid 
framtagandet av åtgärdsplan för framtida väg- och 
cykelväglösningar.     

 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet. 
 
 
 
Yrkanden 
Azra Muranovic (S) yrkar bifall till medborgarinitiativet. 
 
Gottlieb Granberg (M) yrkar bifall till tekniska förvaltningens 
förslag att avslå medborgarinitiativet.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
tekniska utskottet beslutar enligt Gottlieb Granbergs (M) 
yrkande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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Medborgarinitiativ - Cykelväg - cykla runt 
Värnamo för hälsan och miljön 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 16 februari 2021 beslutat att remittera 
medborgarinitiativet ”Cykelväg – cykla runt Värnamo för hälsan 
och miljön” till tekniska utskottet att besvara senast den 23 april 
2021.  

Det har inkommit önskemål om att förbättra cykelmöjligheterna 
i Värnamo stads nordvästra delar. Medborgarinitiativtagaren 
skriver att det i nuläget saknas sammanhängande cykelväg på 
sträckan Margretelund till Borgen samt från Borgen till 
Åsenvägen (det vill säga förbindelse mot Trälleborg/ Västhorja). 
Medborgarinitiativtagaren skriver vidare att 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 Värnamo har framstående föreningar som 
skulle nyttja den. Det har till exempel anordnats cykel-SM. 
Tävlingsmomenten skulle underlättas enormt av 
sammanhängande cykelvägar, enligt medborgarinitiativtagaren. 

 
Tekniska förvaltningens hantering av medborgarinitiativet 
Tekniska förvaltningen har tagit del av medborgarinitiativet och 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tittat på 
befintliga och tänkbara gång- och cykelvägskopplingar i 
området. För att tydliggöra prioriteras cykelvägnätet främst för 
att erbjuda ett attraktivt och miljövänligt alternativ för de resor 
som sker i vardagen.   
 
Det finns idag ett väl utbyggt cykelvägnät från 
Margretelundsvägen längs Jönköpingsvägen som kopplar till 
befintliga passager under järnväg och vidare upp mot Alandsryd 
och Borgenområdet via befintliga gång- och cykelbroar över 
Gröndalsleden.   
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Ett genare cykelstråk är svårt att åstadkomma på grund av statlig 
väg och järnväg som begränsar möjligheterna att bygga ut gång- 
och cykelvägnätet i delar av området. En utbyggnad av 
föreslagen sträcka skulle innebära en förkortad resväg på knappt 
500 meter, 2 300 meter mot idag 2 800 meter, vilket innebär en 
restidsförkortning med cykel på knappt tre minuter.  

I samband med byggnation av grundskola i korsningen 
Gröndalsleden/ Sveavägen kommer gång- och cykelvägnätet ses 
över i denna del av staden. En bättre koppling mellan tänkt 
skolområde och Norregårds fotbollsplan är till exempel en 
sträcka som kan vara aktuell och skulle innebära betydande 
förbättringar i linje med medborgarinitiativtagarens önskemål. 
Tekniska förvaltningen ser positivt på förslag om att utveckla 
cykelvägnätet och tar medborgarinitiativet i beaktande vid 
framtagandet av åtgärdsplan för framtida väg- och 
cykelväglösningar.   

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

 
att  föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet. 
 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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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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Stiftelsen Borgen, årsredovisning 2020 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Borgen, org nr 828000-7355, har avlämnat förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2020. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
-308 006 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår 2020-12-31 till +21 536 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseende en rättvisande bild av 
finansiell ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningslagens övriga delar. 
Revisorerna uttalar också att enligt deras uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 
Värnamo kommun har köpt byggnaden av Stiftelsen Borgen 2020-12-01. Därmed 
har ändamålet med stiftelsen att ”äga och förvalta anläggningen” enligt stadgarna 
§ 3 upphört. 
I enlighet med rekommendation från stiftelsens revisorer föreslår undertecknad att 
stiftelsen därför ska avregistreras så snart som möjligt. Detta måste ske i enlighet 
med gällande regler och enligt stiftelsens stadgar.  
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för 2020, 

att ansamlat eget kapital på 21 536 kronor föres i ny räkning,  
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,  

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i samarbete med 
stiftelsens styrelse vidta de åtgärder som behövs för att kunna 
avregistrera stiftelsen, samt 

att återkomma till kommunfullmäktige med förslag om 
medgivarande att upplösa stiftelsen när erforderliga åtgärder 
genomförts.  
 

Kjell Fransson  
Biträdande kommundirektör  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-06  

Justerare 

§ 78 Dnr: TU.2021.56 
 
Stiftelsen Borgen - årsredovisning för 2020 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  påtala de redaktionella justeringar som behöver göras i 

stiftelsens årsredovisning på sidan 4,  
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 

för Stiftelsen Borgen för år 2020 samt 
att  rekommendera kommunfullmäktige att särskilt beakta 

revisorernas rekommendation om att avveckla Stiftelsen 
Borgen.  

 
 

Jäv 
Gottlieb Granberg (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Borgens 
årsredovisning för år 2020. Tekniska utskottet har att avge 
yttrande avseende årsredovisning för stiftelsen. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen.   

Ändamålet för Stiftelsen Borgen är ”att uppföra en 
servicebyggnad för friluftsliv i Alandsryd, Värnamo, samt att 
äga och förvalta anläggningen”. I friluftsgården Borgen 
(Borgenstugan) finns möjligheter för allmänheten till servering, 
dusch och omklädning. Borgenstugan är en naturlig 
samlingspunkt för aktiviteter i området. Värnamo kommun 
bedriver även förskoleverksamhet i Borgenstugan.  

Ur förvaltningsberättelsen kan man utläsa att Stiftelsen Borgen 
under flera år har fört samtal om att avyttra fastigheten till 
Värnamo kommun och att kommunen har fullföljt köpet med 
tillträde 1 december 2020. I samband med revisorernas 
granskning av Stiftelsen Borgens verksamhet för räkenskapsåret 
2020 har revisorerna uttalat att de rekommenderar att Stiftelsen 
Borgen avvecklas så snart detta är möjligt. Värnamo kommun 
som stiftare hanterar detta via Länsstyrelsen.  

Under 2020  har kanslist/vaktmästare sagts upp. På grund av 
Covid-19 har verksamheten i Borgenstugan minskat betydligt 
och restriktionerna har medfört att dusch och omklädningsrum  

 

                                                                                       Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-06  

Justerare 

Tu § 78 (forts.) 

har fått stängas. Uthyrningsverksamheten kunde inte heller, på 
grund av restriktionerna, vara i gång under hösten, med 
ekonomiska konsekvenser som följd. En positiv konsekvens av 
pandemin har varit det stora antalet besökare i området.  

När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse har 
dessa granskats av biträdande kommunchefen.  

Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits 
enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisorn har 
årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. Revisionen av styrelsens förvaltning av stiftelsen 
för 2020 uttalar att styrelseledamöterna inte har handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.  

Fritidsavdelningen bedömer utifrån detta att styrelsen för 
Stiftelsen Borgen skall ges ansvarsfrihet för 2020.  

 
 

 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 

för Stiftelsen Borgen för år 2020 samt  

att  rekommendera kommunfullmäktige att särskilt beakta 
revisorernas rekommendation om att avveckla Stiftelsen 
Borgen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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Stiftelsen Borgen - årsredovisning för 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Borgens 
årsredovisning för år 2020. Tekniska utskottet har att avge 
yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen.   

Ändamålet för Stiftelsen Borgen är ”att uppföra en 
servicebyggnad för friluftsliv i Alandsryd, Värnamo, samt att 
äga och förvalta anläggningen”. I friluftsgården Borgen 
(Borgenstugan) finns möjligheter för allmänheten till servering, 
dusch och omklädning och Borgenstugan är en naturlig 
samlingspunkt för aktiviteter i området. Värnamo kommun 
bedriver även förskoleverksamhet i stiftelsens lokaler.  

Ur förvaltningsberättelsen kan man utläsa att Stiftelsen Borgen 
under flera år har fört samtal om att avyttra fastigheten till 
Värnamo kommun och att kommunen har fullföljt köpet med 
tillträde 1 december 2020. I samband med revisorernas 
granskning av Stiftelsen Borgens verksamhet för räkenskapsåret 
2020 har revisorerna uttalat att de rekommenderar att Stiftelsen 
Borgen avvecklas så snart detta är möjligt. Värnamo kommun 
som stiftare hanterar detta via Länsstyrelsen.  

Under 2020  har kanslist/vaktmästare sagts upp. Sedan Covid-19 
drabbade har verksamheten i Borgenstugan minskat betydligt 
och restriktionerna har medfört att dusch och omklädningsrum 
har fått stängas. Uthyrningsverksamheten kunde inte heller, på 
grund av restriktionerna, vara i gång under hösten, med 
ekonomiska konsekvenser som följd. En positiv konsekvens av 
pandemin har varit det stora antalet besökare i området.  

När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse har 
dessa granskats av biträdande kommunchefen.  

Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits 
enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisorn har 
årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 

50



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.56
  

  

 2 (2) 

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens 
övriga delar. Revisionen av styrelsens förvaltning av stiftelsen 
för 2020 uttalar att styrelseledamöterna inte har handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.  

Fritidsavdelningen bedömer utifrån detta att styrelsen för 
Stiftelsen Borgen skall ges ansvarsfrihet för 2020.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Borgen för år 2020 samt  

att  rekommendera kommunfullmäktige att särskilt beakta 
revisorernas rekommendation om att avveckla Stiftelsen 
Borgen.  

 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Plan för bostadsförsörjning 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner har en skyldighet enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar att en gång varje mandatperiod ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. I Värnamo kommuns struktur för styrdokument blir 
namnet plan för bostadsförsörjning.  

I plan för bostadsförsörjning beskrivs de fyra bostadspolitiska mål och 
strategier för bostadsförsörjningen som kommunen har att arbeta med under 
åren 2021 till 2025. De är: 

1) Tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya lägenheter av olika 
typer i hela kommunen under planperioden. 

2) Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med 
olika preferenser och möjligheter. 

3) Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 
4) Utveckla och höj boendekvaliteten. 

Plan för bostadsförsörjning har i huvudsak arbetats fram av tjänstepersoner på 
kommunledningsförvaltnings mark- och exploateringsavdelning genom 
avstämning med tjänstepersoner från omsorgsförvaltningen, medborgar-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet påbörjades under 
våren 2020, men arbetet utfördes i huvudsak under hösten. Finnvedsbostäder 
har varit delaktiga i planförslaget genom ett dialogmöte.  

Samrådsversionen av plan för bostadsförsörjning skickades ut externt och 
internt den 21 oktober 2020. Efter begäran från kommunstyrelsen förlängdes 
samrådstiden till den 31 december 2020 genom beslut i kommunstyrelsen den 
17 november (Ks § 442). 

Under samrådet har tre yttranden utan kommentarer/erinringar och åtta 
yttranden med kommentarer/erinringar kommit in. Ett kommunalt bolag har 
svarat, fyra förvaltningar, ett politiskt parti och fem externa myndigheter och 
kommuner. 

De huvudsakliga synpunkterna som skulle kunna föranleda större 
bearbetningar av planen kan sammanfattas i två delar: 

1) Bristfälliga analyser av kommunens befolkningsutveckling, bostadsbrist, 
behov hos olika grupper på bostadsmarknaden och brist på mark för 
bostadsbyggande. 
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2) Otydliga och/eller otillräckliga kopplingar till andra kommunal 
styrdokument 

Mark- och exploateringsavdelningen har bearbetat planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter och menar att gjorda ändringar har förbättrat analyserna. Vad gäller 
den andra delen av synpunkter vill kommunledningsförvaltningen framföra att 
Plan för bostadsförsörjning är ett viktigt styrdokument som spänner över flera 
områden inom kommunorganisationen. Dock är styrdokumentet på en 
övergripande nivå varför mål och strategier varken kan eller bör skrivas särskilt 
detaljerade. Planen ger stöd för att olika förvaltningar själva kan agera utifrån 
dessa mål och strategier för att motivera resurser för utökade insatser i egna 
verksamhetsplaner och -budgetar.  

Till ärendet bifogad samrådsredogörelse redovisar vilka förändringar som gjorts   
från samrådsversionen av planen till nu föreliggande antagandeversion, samt de 
synpunkter som inkommit i sin helhet. 

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att    föreslå kommunfullmäktige att anta  
         Plan för bostadsförsörjning 2021-2025 

 

Lars Magnusson Ulf Svensson 
Exploateringschef Kommundirektör
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            Plan för bostadsförsörjning 
              Värnamo kommun 2021-2025

Antagen av komunfummäktige 2021-xx-xx §xx
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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar 
kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolags-
ordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter. 

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

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utveck-
lingsarbete 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.

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx
Dokumentet gäller från: 2021-01-01
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: Exploateringschef

Bilden på framsidan är en 3D-vy över kvarteret Sjukstugan, och används med tillåtelse 
av Finnvedsbostäder AB.

73



  3

                                                         

                                                                                                
                                                                          Plan för bostadsförsörjning

Innehållsförteckning
Inledning 4
Bakgrund 4
Syfte 5

Mål och strategier 6
Globala mål 6
Nationella mål 7
Regionala mål 7
Vision och lokala ställningstaganden i Värnamo kommun 8
Bostadspolitiska mål och strategier för bostadsförsörjningen inom Värnamo kommun 10

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 14
Befolkningsutveckling 14
Befolkningsprognos fram till år 2030 17
Bostadsbyggande 20

Bostadsmarknaden i Värnamo 23
Vad styr bostadsmarknaden i Värnamo 23
Villanormen 25

Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper 27
Bostäder för ekonomiskt svaga, unga, nyanlända eller på annat sätt personer 
med behov av tillfälligt särskilt stöd 27
Bostäder för äldre 30
Bostäder för personer med funktionshinder 32

Data över planerat bostadsbyggande 2021-2025 33
Sammanfattning över planerat byggande i hela kommunen 33
Tabell 1: Sammanfattning 34
Bostadsbyggande i Värnamo centralort 35
Tabell 2: Byggklara bostäder i Värnamo centralort 37
Bostadsbyggande i övriga kommunen 46
Tabell 3: Byggklara bostäder i Bredaryd, Forsheda, Bor, Rydaholm och Åminne 47
Bostadsbyggande i mindre orter och på landsbygden 53

74



                                                         

                                                                                                
                                                                        Plan för bostadsförsörjning

  4

Inledning
Bakgrund

Den 1 januari 2001 trädde en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i kraft, efter det 
att en lag med delvis samma innehåll upphävts åtta år tidigare. Regeringen motiverade 
införandet av lagen med att det tycktes råda en osäkerhet i många kommuner om vilket ansvar
kommunerna har för bostadsförsörjningen. Den 1 januari 2014 ändrades samma lag i flera 
avseenden, dock utan att kommunernas ansvar eller syftet med lagen förändras. Materiellt ställs 
numera krav på innehållet i de riktlinjer som ska antas av kommunen. Processuellt ska 
kommunerna analysera ett i lagen angivet underlag, formulera mål och ta ställning till vilka 
insatser som ska vidtas för att nå målen. Dessutom gjordes flera förändringar för att göra det 
obligatoriskt att ta hänsyn till regionala, men även nationella förhållanden.

Lagen innehåller krav på att alla kommuner ska planera bostadsförsörjningen genom att ta fram 
och hantera riktlinjer för hur bostadsförsörjningen ska ske i kommunens alla delar, i syfte att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna är också av stor 
vikt för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs.

Plan för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Planen ska 
redogöra för kommunens bostadsbyggande i olika former och hur utvecklingen ska se ut både 
gällande det faktiska behovet av olika bostäder och utifrån marknadens krav och behov. 
Värnamo kommuns gällande Bostadsförsörjningsplan togs fram år 2016 och avser perioden
2016-2020. 

Värnamo kommun tar nu fram en ny plan för bostadsförsörjning som avser perioden 2021-2025, 
vilket utgör Värnamo kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.

När detta skrivs befinner vi oss fortfarande i en pandemi som påverkar oss och det samhälle vi 
byggt upp på ett sätt som vi alla har svårt att överblicka. Uppgiften att skriva en bostadsförsörj-
ningsplan har nog aldrig varit vanskligare än vad det är just nu. Förmodligen har vi människor 
formats av denna pandemi på ett sätt som kommer att påverka vår syn på boendet på olika vis. 
Hur är omöjligt att förutse. Förmodligen ser det olika ut i det korta och i det lite längre 
perspektivet. Kommunens syfte med upprättandet av en bostadsförsörjningsplan har dock inte 
förändrats utan fortfarande gäller att se till att det finns ett blandat utbud av möjliga bostads-
projekt inom planperioden

Värnamo kommun har som politisk ambition att växa till 40 000 invånare år 2035. På detta vis 
och med förväntade ökade skatteintäkter säkerställer man att kommunen kan utvecklas med hög 
kvalitet och en god välfärd i alla led in i framtiden. För att uppnå visionen behöver kommunen 
möjliggöra för en bostadsexploatering som motsvarar en befolkningsökning på drygt 360 
invånare per år.
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Planens huvudsakliga syfte är att vara ett styrdokument som visar kommunens långsiktiga och 
strategiska ställningstagande kring boendebehov samt bostadsutvecklingen.
Planen kan också vara ett instrument för kommunens planering i sitt utåtriktade arbete mot 
invånare, besökare, näringsliv och exploatörer. Kommunala satsningar visar på en trovärdighet 
mot exploatörer som vill medverka till att utveckla kommunen. Det behövs ett samlat dokument 
som stöd för framtida detaljplaner och utbyggnad av bostadsområden som visar på att olika 
bostadsbehov finns och hur de ska prioriteras i kommunen.

Planen är också ett viktigt underlag för förvaltningar och bolag i och utanför kommunen som 
utifrån dokumentet kan planera sina verksamheter så som skola, barnomsorg, äldreboenden samt 
infrastruktur av olika slag.

Målet med denna plan är att ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen i 
Värnamo kommun samt de boendebehov som finns nu och framför allt framöver. Boendet ska 
också kopplas till det framtida behovet av skola, förskola och omsorg samt den långsiktiga
planeringen som föregår utbyggnad av infrastruktur både ovan och under jord.

Bostadsbeståndet i kommunen ska bidra till att motverka segregation i samhället genom att 
utgöra ett blandat bestånd med olika upplåtelseformer.
 

Syfte
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Globala mål

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 
sjutton globala målen för en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar utveckling. Målen 
ska medlemsländerna arbeta med fram till år 2030. Värnamo kommun arbetar med dessa 
mål, både på ett övergripande sätt liksom inom respektive verksamhet. Flertalet av dessa mål 
berör i varierande grad också bostadsförsörjningens område men framför allt är det mål elva, 
hållbara städer och samhällen, som är aktuellt att belysa. Målets syfte är främst att vid 
stadsplanering verka för mer säkra och hållbara städer. Målet vänder sig i hög grad till
storstadsområden och övriga orter med hög tillväxt, där den höga tillväxten kan leda till
ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. För Värnamos del är det av vikt att 
applicera och bemöta de utmaningar samtiden för med sig. Ett delmål är att det senast 2030 
ska säkerställas tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.

Symbol för Globala Målen FN och symbol för mål 11 Agenda 2030. 

Mål och strategier
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Regionala mål

Region Jönköpings län har tagit fram en regional utvecklingsstrategi för perioden 2020-2035 
med visionen: Jönköpings län - Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. 
Visionen utgår från hur regionen ska uppfattas år 2035. En delstrategi för att uppnå visionen är: 
”2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län”. En del i ovanstående strategi är 
att skapa attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer för människor i alla livets skeenden 
i hela länet genom samverkan för hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering över 
administrativa gränser.

Regionen slår fast att om Jönköpings län ska utvecklas och växa behöver det finnas olika typer 
av bostäder och upplåtelseformer, både i tätorter och på landsbygden. Regionen förespråkar en 
bättre samordning och planering över kommungränserna för att lyckas med 
bostadsförsörjningen.

För att uppnå detta har Region Jönköpings län, länsstyrelsen och länets kommuner inlett ett 
samarbete för att ta fram regionala strukturbilder. Strukturbilderna ska bli ett viktigt underlag för 
planering och beslut av den lokala och regionala utvecklingen i Jönköpings län kopplat till bland 
annat boende. Regionen lyfter inom bostadsförsörjningens område särskilt bostadsbristen som 
ett problem i form av hög prisutveckling på egenägda bostäder och långa köer till hyresrätter. 
Regionen menar att bostadsbrist på flera sätt kan vara hämmande för inflyttning, omflyttning 
och utveckling.

I Länsstyrelsens rapport ”Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2020” och som i stort 
bygger på kommunernas svar på den årliga bostadsenkäten fastlås att det föreligger bostadsbrist 
i elva av länets tretton kommuner. Bostadsbristen är i huvudsak knuten till kommunernas 
centralorter.

I rapporten lyfts också de höga bostadspriserna och hyresnivåerna i nyproducerade hyresrätter 
fram, vilket särskilt hårt drabbar hushåll som är nya på bostadsmarknaden.Värnamo kommuns 
plan för bostadsförsörjning följer i stort strukturen för Länsstyrelsen rapport.

Nationella mål

Riksdagen har antagit ett nationellt mål inom bostadspolitikens område, vilket ser ut enligt
följande: ”Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl 
fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som 
svarar mot behoven.”

Målet kan delas upp i olika delar.
• Alla människor
• God livsmiljö/bostad
• Hushållning och miljöhänsyn
• Ökat bostadsbyggande och ekonomisk utveckling
• Bostadsmarknad i balans
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Vision och lokala ställningstaganden i Värnamo kommun

Vision
Värnamo kommun har en av kommunfullmäktige 
beslutad vision som lyder: Värnamo kommun - den 
mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 
Visionen vilar också på de fyra kriterierna: hållbar-
het, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Visionen är 
en tydlig politisk viljeyttring och en vägledning hur 
de bostadspolitiska målen bör utformas.
    

Lokala ställningstaganden
Värnamo kommuns översiktsplan – Mitt Värnamo 2035 – antogs av kommunfullmäktige i maj 
2019. Översiktsplanen är det styrdokument som ska vägleda kommunen mot en önskad utveck-
ling när det gäller beslut om bebyggelse och hur mark- och vattenområden ska användas. Den 
innehåller följande ställningstaganden inom bostadsförsörjningens område: 

• Kommunen ska vid försäljning av kommunal mark och inför exploatering för bostad-   
             ändamål, sträva efter en blandning av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer, där               
             det är möjligt och önskvärt.

• Kommunen ska genom planering verka för att särskilt boende för äldre, gruppbostäder 
             och servicebostäder lokaliseras i anslutning till andra bostäder, i kollektivtrafiknära 
             lägen och med fördelning över hela kommunen.

• Kommunen ska i vidare planering särskilt beakta behovet av boende för demenssjuka, 
             en grupp som i framtiden spås komma bli större.

• Kommunen ska i vidare planering särskilt verka för behovet av boende för den växande 
             gruppen äldre som inte kräver omsorg men trygghet och viss service.

 • I servicenära lägen och med god tillgång till kollektivtrafik, runt om i kommunen ska 
             nybyggnation av små och stora lägenheter med god tillgänglighet prioriteras. Detta för   
             att möta behoven från den växande gruppen äldre, personer med funktionsnedsättningar 
             och familjer där någon av familjemedlemmarna har en funktionsvariation.

•  För att öka Värnamos attraktivitet som studentstad ska kommunen verka för nya  
             studentbostäder i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen. Värnamo kommun ska även 
             kunna erbjuda tillgänglighetsanpassat studentboende.

• Värnamo kommun ska verka för höjd medvetenhet och beredskap för att det i 
 framtiden kan komma behövas utrymme för ett ökat mottagande av nyanlända 
 flyktingar.

Värnamo kommuns visions fyra kriterier  
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Ttill vänster:Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035 (antagen av kommunfullmäktige 2019-05-29). 
Till höger: Fördjupning av översiktsplanen i Värnamo stad - samrådshandling.

I övrigt vad gäller lokal nivå bör det inom bostadsförsörjningens område tas hänsyn till 
relevanta delar av följande dokument: Ny stadsbyggnadsvision för Värnamo stad och Plan för 
grönstruktur.

Samma hänsyn bör också tas till pågående arbeten med Plan för trafiken samt Fördjupad
översiktsplan för Värnamo stad. Den nya fördjupade översiktsplanen kommer att ge betydande 
vägledning kring önskad utveckling av centralorten och få påverkan inom bostadsförsörjningen.
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Bostadspolitiska mål och strategier för bostadsförsörjningen 
inom Värnamo kommun

Värnamo kommun ska ha en planberedskap som möjliggör för nya bostadsområden för olika 
bostadsändamål för att understödja och vid behov även störa den privata marknaden. Vid
framtagandet av nya detaljplaner är det viktigt att byggrätterna är ekonomiskt försvarbara. 
Kommunen anser att ovanstående mål minskar trösklar för bostadsproduktion genom att 
kommunen minimerar risk och osäkerhet, samtidigt som konkurrensen ska upprätthållas då det 
som privat exploatör vid möjlighet att bygga ej ska vara ekonomiskt rationellt att avvakta med 
exploatering. Kommunen ansvarar för att markanvisning och försäljning av kommunal mark för 
bostadsbyggande sker i en sådan takt att marknaden inte mättas.

Värnamo kommun ska, utan att göra avkall på lagstiftning, ekonomi och kvalitet, också vara 
tillmötesgående och serviceinriktade i plan- och exploateringsfrågor gentemot befintliga och 
nya privata exploatörer. Den privata marknaden är oerhört viktig för den totala bostadsförsörj-
ningen, alltifrån den enskilda villan på landet till den större flerbostadshusbebyggelsen i stadens 
centrum

Kommunen ska utöva en aktiv markpolitik genom att köpa in strategisk mark, delta i och 
påverka långsiktig stadsbyggnadsplanering samt även långsiktigt utveckla befintligt markinne-
hav för att understödja den långsiktiga bostadsförsörjningen inom men framför allt efter aktuell 
planperiod. Kommunen ska ha ett bra samarbete med privata exploatörer, befintliga såväl som 
nya.

 
MÅL 1: Tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya lägenheter av olika typer i 

hela kommunen under planperioden 2021-2025. 

Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ska se följande mål som en övergripande 
viljeinriktning från kommunfullmäktige. Det är upp till de verksamheter, såväl inom som utom 
kommunens paraply, som känner sig berörda att ta stöd av detta dokument samt tillhörande mål 
och föreslagna strategier vad gäller att uppfylla Värnamo kommuns åtaganden inom bostads-
försörjningens område.

Byggkranar vid kvarteret Städet.
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Värnamo kommun ska eftersträva en blandning av bostadstyper, bostadsstorlekar och
upplåtelseformer vid detaljplanering, markanvisning och försäljning; i perspektivet planområde 
såväl som ort och kommun. Även som bostadsaktör kan kommunen påverka mångfalden av 
bostäder genom att dels aktivt arbeta med trygghetsboenden som marknaden sedan bygger och 
förvaltar, dels optimera och utveckla det befintliga bostadsbeståndet inom kommunens
omsorgsverksamhet och socialtjänst. Kommunen ska överväga möjligheten att i viss mån 
behålla och/eller utveckla äldre bebyggelse inom nya exploateringsområden för att skapa en 
social, ekonomisk och arkitektonisk blandning. Värnamo kommun ska ha planberedskap och 
tillgänglig tomtmark i samtliga kommunens tätorter. Värnamo kommun ska ha en positiv
grundinställning till byggnation på landsbygd.

 MÅL 2: Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med 
olika preferenser och möjligheter. 

3D-bild över planerad bebyggelse utmed del av Prostsjövägen.
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MÅL 3: Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 

Värnamo kommun ska vara en aktiv och intresserad ägare av Finnvedsbostäder AB och man bör 
investera förvaltningsresultatet i nybyggnation och renoveringar. Kommunen bör tillsätta 
intresserade styrelseledamöter, och vid behov diktera tydliga ägardirektiv. Finnvedsbostäder, 
som är kommunens största hyresvärd, ska vara en aktiv aktör som visar framåtanda och 
utvecklar bostäder genom nybyggnation samt renovering inom bolagets befintliga bostads-
bestånd. Bolaget ska eftersträva nybyggnation av bostäder med olika standard och i olika lägen 
för att underlätta flyttkedjor inom kommunen och inflyttning till kommunen. Bolaget ska också 
vara en aktiv fastighetsägare genom att själva driva detaljplaner och utveckla egenägd mark. 
Bolaget ska dessutom identifiera möjligheter på kommun- och privatägd mark, och inte vara 
främmande för att driva detaljplaner även i dessa fall. Finnvedsbostäder ska genom fortlöpande 
byggnation upprätthålla konkurrensen och göra det ekonomiskt icke-rationellt för privata 
aktörer att avvakta exploatering av egna projekt och fastigheter i hyresrättsform.

Finnvedsbostäder ska bland annat fortsätta sitt samarbete med berörda förvaltningar i Värnamo 
kommun och verka för långsiktighet, trygghet samt miljö- och kvalitetstänkande.

Första spadtaget för Finnvedsbostäder vid Sjöborgen i Bor.
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MÅL 4: Utveckla och höj boendekvaliteten. 

Aktivitetsyta i Bor.

Värnamo kommun ska utveckla den allmänna platsmarken, såsom parker, torg, lekplatser och 
naturområden, i befintliga och nya bebyggelseområden. Kommunen ska fortsätta utveckla 
tätortsnära naturmiljöer och på olika sätt stödja föreningslivet.

Vidare ska kommunen utveckla befintliga utemiljöer för barnomsorg och skola, samt placering 
av nya skolor och förskolelokaler i stimulerande miljöer. God och blandad arkitektur ska 
genomsyra ny bebyggelse, allmän platsmark och konst i det offentliga rummet. Värnamo 
kommun ska verka för tillgång till konkurrenskraftig internetuppkoppling för alla bostäder inom 
kommunen och planera bostäder efter bostadskonsumenternas efterfrågan och betalningsvilja. 

84



                                                         

                                                                                                
                                                                        Plan för bostadsförsörjning

  14

Befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande

Från år 2001 till år 2020 har befolkningen i Värnamo kommun som helhet ökat med 2255
personer. Ungefär hälften av denna befolkningsökning har skett sedan år 2015. Störst var 
befolkningsökningen år 2016 och 2017, därefter har ökningstakten minskat. År 2020 slutar 
med den första negativa siffran sedan 2009, men enbart med 30 personer.  Den genomsnittliga 
ökningen i procent är 0,35 % årligen för hela perioden nedan, eller 0,37 % för 
perioden 2016-2020.

Ökningen beror främst på större rörlighet med positivt inflyttningsnetto. För att förstå storleken 
på rörligheten bör nämnas att det totala antalet inflyttare och utflyttare i Värnamo kommun 
under perioden 2001-2015 ligger någorlunda stabilt med ett medeltal på 1252 inflyttare per år 
och 1196 utflyttare per år. Efter år 2014 har rörligheten ökat betydligt, vilket motsvarande 
medeltal för åren 2016-2020 visar: 1555 inflyttare och 1355 utflyttare. 

Nedanstående diagram visar befolkningsförändringen de senaste 10 åren. Befolkningsökningen 
beror till största delen på ett invandringsöverskott (fler har flyttat från utlandet till Värnamo än 
tvärtom). Under perioden är det enbart under tre år som det inrikes flyttningsöverskottet har 
varit positivt. Befolkningsökningen under perioden består även till en mindre del av ett födelse-
överskott.

Befolkningsutveckling

Diagram 1: Antal invånare i Värnamo kommun (folkmängd per den 31 december) från år 2001 till år 2019 samt 
data från 31 juli 2020. Data bearbetad från SCB.
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År 2016 var som synes i diagrammet ovan det år då befolkningen ökade mest. Kommunen har 
i en studie (flytt- och boendestudie i Värnamo kommun 2017) närmare undersökt vilka som 
flyttade in detta år och varifrån de kom. 

Invandringsöverskottet är inte betydligt större det här året, utan den totala ökningen detta år 
beror till största delen på ett stort inrikes flyttningsöverskott. Stor påverkan på detta har 
åldersgruppen 15-24 år där antalet kvinnor som flyttade från kommunen var lägre än normalåret, 
och antalet inflyttade män var högre än normalåret.  

Diagram 2: Befolkningsförändring i Värnamo kommun från år 2010 till år 2020 utifrån invand-
ringsöverskott, inrikes flyttningsöverskott och födelseöverskott. Data bearbetad från SCB.
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Diagram 3: Inrikes flyttningsöverskott per åldersgrupper.

Diagram 4: Invanringsöverskott per åldersgrupp
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Värnamo kommun tog våren 2020 fram en befolkningsprognos för åren 2020-2030. Den 
prognos som kommunen låtit göra för perioden har tagits fram utifrån erfarenhetstal baserat på 
demografin, men hänsyn har tagits till att kända byggnadsprojekt inte leder till ett stort tillskott 
på nya bostäder i närtid. Därför syns större befolkningsökningar först år 2022 och då håller en 
nivå om cirka 250 nya invånare årligen fram till år 2026 då vi ser en ännu högre nivå om cirka 
350 nya invånare per år. Den senare delen av prognosen bygger på antagandet/förutsättningen 
att minst 175 bostäder färdigställs per år. I övrigt baseras prognosen på Värnamos utveckling 
under åren 2013-2019 (med åren 2016 och 2017 undantagna). Denna befolkningsprognos möter 
inte riktigt den politiska visionen om 40 000 invånare år 2035, för vilken det skulle krävas en 
befolkningsökning om i genomsnitt 360 personer årligen. För att nå visionen behöver kommu-
nen arbeta brett för att uppfylla kriterierna i visionen. En förutsättning i sig är att kommunen 
måste möjliggöra ett större antal byggrätter, så att en efterfrågan på bostäder kan bemötas.

Diagram 5: Antal invånare utifrån utfallet för perioden år 2015-2019 samt enligt kommunens befolkningsprognos  
för perioden år 2020-2030.

Det befolkningsprognosen tydligt visar och som är ingalunda unikt med Värnamo kommun är 
att demografin förändras. Nedanstående diagram visar att befolkningen ökar i antal i de lägsta 
och äldsta åldersgrupperna. Särskilt noterbart är att andelen äldre kommer att öka, vilket bör 
belysas i en bostadsförsörjningsplan. Den största förändringen under prognosperioden fram till 
2030 står de äldre mellan 80 och 89 år för. Denna grupp ökar för sig själv under perioden med 
537 personer eller hela   32 %. Även i andel av den totala befolkningen ökar denna grupp från 
4,9 % år 2019 till 5,9 % år 2030.

Befolkningsprognos fram till år 2030
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Diagram 6: Diagrammet visar antalet invånare per ålder enligt utfallet 2019 och prognosen 2030. 
Diagram från befolkningsprognosen.

Diagram 7: Andelen invånare 0-19 år och de över 65 år av den totala befolkningen ökar under perio-
den för befolkningsprognosen. Omvänt minskar andelen i arbetsförålder, dvs. invånare från 20 till 64 
år från 55,0 % år 2019 till 53,8 % år 2030. Data bearbetad från befolkningsprognosen.

Den ökade andelen äldre påverkar och kommer att påverka bostadsmarknaden på olika sätt. 
Många äldre är idag friskare än förut och många bor kvar i sin ordinarie bostad. Detta ligger i 
linje med kommunens inriktning med insatser för att stödja kvarboendet i den ordinarie 
bostaden även när hälsan sviktar. Men här kan och bör kommunen också verka för en nisch i 
bostadsmarknaden som erbjuder anpassade och attraktiva bostäder för äldre. Om fler äldre väljer 
olika typer av seniorbostäder eller trygghetsboenden kan större bostäder såsom villor frigöras 
till andra grupper på bostadsmarknaden.
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Nedanstående karta från befolkningsprognosen visar tydligt på att det är i Värnamo centralort 
med närmaste omgivning som merparten av befolkningsökningen äger rum. 

Kartan är hämtad från befolkningsprognosen 2020-2030, Värnamo kommun.

Karta över befolkningsförändring 2020-2024
Bredaryd/Lanna: + 29 (1,1%)
Forsheda: + 44 (+1,2%)
Värnamo: + 1005 (+ 4,6%)
Bor: + 59 (+ 2,0%)
Rydaholm: + 15 (+ 0,5%)
Nydala/Fryele: 0 (+/- 0,0%)
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Bostadsbyggande

Under perioden 2001-2020 har 1544 bostäder färdigställts i Värnamo kommun, varav 679 i 
småhus och 859 i flerfamiljshus. I genomsnitt blir detta 77 färdigställda bostäder per år, varav 
34 i småhus. Under de senaste fem åren 2016-2020 färdigställdes 469 bostäder, varav 208 i 
småhus och 258 i flerbostadshus. Snittet för de fem senaste åren blir 94 bostäder årligen.

Genom att ha tagit fram detaljplaner och byggt ut nya områden har kommunen sedan 2016 
försålt totalt 41 tomter via tomtkön. Under perioden 2014-2015 försåldes 23 villatomter varav 
flertalet av dessa färdigställdes år 2016. Detta innebär att cirka 140 småbostadshus (av de 208 
ovan nämnda) har färdigställts på mark som kommunen inte har försålt. Flertalet av dessa har 
byggts på privatägd mark utanför tätorterna. Av de 60 småhus som färdigställdes år 2020 åter-
finns exempelvis 15 nära Vidöstern och 5 på landsbygden i den östra kommundelen.

Bild från november 2020.Området vid Ingelundsvägen lyftes fram som ett möjligt bostadsområde med blandad bebyggelse i 
bostadsförsörjningsplanen för perioden 2016-2020. Efter planläggning slutförde kommunen utbyggnad av gata och VA-ledningar i 
området under hösten år 2018. Idag är 6 egenbyggda villor och 6 gruppbyggda mindre villor färdigställda, i mitten av bilden, samt 
36 bostadsrättslägenheter inom kvarteret Ödlan till vänster i bild. I övre delen av bilden ses byggkran och två bostadshus som är 
påbörjade inom kvarteret Väduren, som totalt kommer att inrymma 48 hyreslägenheter. Inflyttning för kvarteret.Väduren beräknas 
till årsskiftet 2021/2022.

Diagram 8: Antal färdigställda bostäder i Värnamo kommun per år fördelat på bostäder i småhus respektive flerbostadshus. Data 
bearbetat från SCB, förutom data för år 2020 som bearbetats utifrån uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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I gällande bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020 sattes som mål att 125 bostäder 
skulle färdigställas per år, vilket nu kan jämföras med utfallet om 94 bostäder per år.

Bostadsbyggandet i kommunen har inte riktigt nått upp till det mål som sattes i bostadsförsörj-
nings-planen för perioden 2016-2020. Har det då byggts för lite bostäder i Värnamo? En jäm-
förelse med några närliggande kommuner utifrån antal färdigställda bostäder per 1000 invånare 
ger för handen att det ändå byggs en del bostäder i Värnamo. Men den visar också att de mål 
som sattes upp i förra bostadsförsörjningsplanen varit rimliga jämfört med likvärdiga kommuner 
och att möjligheten till byggnation av småhus driver befolkningsökningen i en del kommuner.

Givet den betydligt högre befolkningsökningen år 2015 och 2016 och det faktum att inte fler 
bostäder har färdigställts finns idag en brist på utbudssidan av i princip alla sorters bostäder 
i kommunen. Det är därför troligt att befolkningsökningen de senaste åren åtminstone delvis 
har hämmats av ett underskott av bostäder på marknaden. Nedanstående diagram illustrerar att 
tillskottet av nya bostäder har varit lågt i förhållande till befolkningsökningen.

Diagram 9: Diagrammet visar antalet färdigställda bostäder under åren 2016-2019 per 1000 invånare, fördelade på 
flerbostadshus och småhus, i några närliggande kommuner. Data bearbetad från SCB.
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Diagram 10: Antal färdigställda bostäder jämfört med befolkningsökningen 2010-2020.

I kommande avsnitt behandlas bostadsmarknaden i kommunen utifrån bland annat storleken på 
ett hushåll, som i Värnamo uppgår till 2,24 personer (SCB, 2019). En enkel analys utifrån de 
två diagrammen ovan är att om befolkningsökningen under åren 2015-2019 på 1226 personer 
ska inrymmas i nytillskottet av bostäder, de 441 färdigställda bostäderna under samma period, 
motsvarar detta en hushållsstorlek på 2,78(!), vilket indikerar att det byggts för lite bostäder 
under dessa år. 

Räknar man in befolkningsminskningen och tillskottet av färdigställda bostäder år 2020 för 
perioden 2016 till 2020 ser jämförelsesiffran bättre ut; 2,25 nya invånare per färdigställd bostad. 
En slutsats att dra av detta är att många bostäder som hade behövts tidigare i perioden färdig-
ställdes för sent för att möta behovet men att dessa också har varit ett välkommet tillskott i 
bostadsmarknaden.

För den längre perioden 2010-2020 är befolkningsökningen 1777 personer och nytillskottet av 
bostäder 879, vilket på samma sätt motsvarar en hushållsstorlek på 2,02. 
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Bostadsmarknaden i Värnamo

Värnamo likt många andra mindre kommuner i landet befinner sig fortfarande i skuggan av 
storstadsregionerna gällande hur attraktivt det är för större nationella eller internationella 
fastighets- och byggbolag att verka och etablera sig i kommunen. Intresset för att verka i
kommunen har ökat under de senaste åren från några bolag. Något sådant större fastighets-
ägande bolag har också etablerat sig inom kommunen. Intresset för projektutveckling för 
försäljning eller fortsatt förvaltning är från denna grupp av bolag dock ganska begränsat. 
Branschen tillgodogör sig större vinster till betydligt lägre risk i storstadsregionerna, trots ofta 
högre kostnader.

I ljuset av detta är det därför en stor förmån att Värnamo kommun har flertalet riskvilliga lokala 
och regionala fastighetsbolag, byggbolag och projektutvecklare som vill fortsätta att satsa på 
Värnamo kommun och då framför allt centralorten. Detta tillsammans med ett aktivt kommunalt 
bostadsbolag i form av Finnvedsbostäder gör att exploateringsviljan framöver ser fortsatt ljus ut.

En utmaning för kommunen är att nu och framöver kunna tillmötesgå marknaden med lämpligt 
utformade och ekonomiskt bärkraftiga byggrätter med rätt lokalisering. Detta eftersom kommu-
nen under de förgående åren inte riktigt har kunnat svara upp mot de 125 bostäder per år som 
motsvarar målet i gällande bostadsförsörjningsplan. Faktorer som långa detaljplaneprocesser 
med bland annat överklaganden samt politiska ställningstaganden har fördröjt processen att ta 
fram ny byggbar mark och målet kommer inte heller att kunna nås under år 2021. Utbudet av 
bostäder återspeglas i befolkningstillväxten.

Vad styr bostadsmarknaden i Värnamo

94



                                                         

                                                                                                
                                                                        Plan för bostadsförsörjning

  24

Värnamo i sitt regionala sammanhang
Bostadsmarknaden i Värnamo vänder sig till fler än invånarna i kommunen. Det finns flera 
arbetstillfällen i grannkommunerna och kommunikationer i form av tillgängliga vägar och en 
förbättrad kollektivtrafik gör det attraktivt att pendla. Det omvända gäller förstås också, och 
enligt de senaste siffrorna som finns tillgängliga i Kolada (SCB) från 2018 utgör Värnamo 
kommun varken en utpräglad inpendlar- eller utpendlarkommun. 4 100 personer pendlar in 
och 3800 personer pendlar ut. 

Diagram 11: Det vänstra cirkeldiagrammet visar antalet förvärvsarbetande som är 16 år och äldre och som pendlar 
från bostaden i Värnamo kommun till arbete i annan kommun år 2018.
Diagrammet till höger visar antal personer i samma grupp som pendlar till arbete i Värnamo kommun från bosta-
den i annan kommun. Data bearbetad från SCB.

Värnamo har en dubbelroll i sitt regionala sammanhang, både som boendekommun och som 
arbetskommun. I den omvärldsanalys för Värnamo kommun som Karios Future gjorde år 2017 
betonas att denna dubbelroll rätt utnyttjad kan leda till ökad attraktivitet. Kommunen har därför 
mycket att vinna genom att satsa på kvaliteterna som boendekommun gentemot de större arbets-
marknadsregionerna Jönköping och Växjö.Värnamo kan erbjuda en bostadsmarknad som har 
många kvaliteter på nära håll. Sett ur ett sådant regionalt perspektiv bör kommunen särskilt 
verka för att få till bostadsbyggnation i småhus i de tätorter som har goda förbindelser med 
Växjö. Också de första lärdomarna som vi kan börja dra utifrån samhällseffekterna från
pandemin är att landsbygden och småstaden i sig verkar öka i attraktivitet som plats att verka 
och bo i.
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Upplåtelseform, hushållsstorlek
I Värnamo kommun är det betydligt vanliga-
re att bo i småhus än vad den genomsnittlige 
svensken gör. Av det samlade bostadsbeståndet 
i kommunen år 2019 utgör 51 % småhus, vilket 
kan jämföras med riket i stort (39 %). Bo-
stadsrätt är något ovanligare (13 %) än i riket i 
stort (24 %). Följaktligen utgör cirka 36 % av 
kommunens bostäder hyresrätter. Kommunens 
allmännyttiga bostadsföretag Finnvedsbostä-
der är den störta hyresvärden med cirka 2700 
lägenheter i de fem största tätorterna. Detta 
innebär att 45 % av hyresrätterna i kommunen 
tillhör allmännyttan. Diagram 12: Upplåtelseform i Värnamo kommun 

(FÖP Värnamo stad).

I Värnamo kommun år 2019 fanns enligt SCB 15 400 hushåll på totalt 34 560 invånare, vilket 
ger att ett hushåll i genomsnitt består av 2,24 personer (riket 2,19). Andel ensamstående hushåll 
utgör i Värnamo 42,6 % jämfört med till exempel 37,2 % i Vaggeryd och 52,4 % i Stockholm. 
Att en förhållandevis stor andel av bostäderna utgör småhus förklarar att den genomsnittliga 
boarean per invånare är relativt hög 46 kvm/invånarna (33 kvm/invånare i Stockholm eller 42 
kvm/invånare i riket). Omräknat ger detta 103 kvm/hushåll (70 kvm/hushåll i Stockholm). 

Boverket presenterade i oktober 2020 en rapport – Mått på bostadsbristen – i vilken man 
analyserar bostadsbrist i den bostadssociala bemärkelsen, dvs. att undersöka hur många hushåll 
som har en otillräcklig boendestandard i förhållande till vad som vore önskvärt. Rapporten visar 
på en behovsbaserad definition av bostadsbristen och inte en bostadsbrist utifrån efterfrågan. 
Enligt denna var för år 2018 i Värnamo kommun 6,3 % av hushållen (969 stycken) att anses 
som trångbodda och 2,8 % (433 stycken) av hushållen hade en ansträngd boendeekonomi. 
Jämfört med år 2012 kan man se att andelen och antalet trångbodda hushåll har ökat något (från 
6,0 % och 873 stycken) men glädjande nog har andelen och antalet hushåll med ansträngd
boendeekonomi minskat (från 4,0% och 577 stycken). Jämförelsesiffrorna på riksnivå för år 
2018 var 9,9 % trångbodda hushåll och 5,3 % hushåll med ansträngd boendeekonomi.

Villanormen

Sifforna ovan visar att normen i Värnamo är att bo i egen villa och just villan utgör hos många 
ett nästa steg i en önskad bostadskarriär. De senaste åren har efterfrågan av just villor varit 
betydligt större än utbudet, vilket har lett till att få bostäder legat ute till försäljning under 
någon längre tid och att priserna därmed ökat. De lediga tomter som finns i kommunen och 
som bedöms attraktiva bebyggs fort. Kommunens tomtkö uppgår i december 2020 till cirka 220 
intressenter varav de flesta önskar en tomt i Värnamo centralort. 
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Över Finnsvedsbostäders kommande bostadsbyggnation på Väduren samt färdigställda bostäder inom kvarteret 
Vattumannen. Skiss: Finnvedsbostäder AB.

Enligt en enkätundersökning som kommunen skickat ut till sökande i tomtkön under våren 2020 
har kommunen fått en tydlig bild på att det som mest efterfrågas är större tomter (minst 900 
kvm) med planbestämmelser som ger stor frihet att disponera tomten och byggrätten. Av 116 
svarande önskade två tredjedelar att tomten bör ligga inom 8 km från centrum. Knappt hälften 
av dessa vill att tomten ska ligga inom 4 km från centrum. Genom att erbjuda tomter bland
annat i Helmershus kommer kommunen att kunna möta upp efterfrågan hos många i tomtkön.

Det är viktigt att villanormen kan luckras upp så att även gruppbyggda småhus, stadsradhus och 
parhus upplevs attraktiva. Sådana tomter planeras på flera ställen både i pågående detaljplaner 
(Prostsjön, Tre Liljor, Kärleken) och kommer att tas fram i förtätningslägen i de utvecklings-
stråk som föreslås i den fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad.

Det finns en potential till nybyggnation av villor i flera av kommunens övriga tätorter.
Kommunen bör fortsätta ta fram attraktiva byggrätter genom nya och ändrade detaljplaner för 
småhus i framför allt tätorterna, samt i övrigt verka för livskraftiga och attraktiva samhällen.

En del i Värnamo bostadsmarknad som berör villanormen är det faktum att flyttkedjorna går 
långsamt. De flesta håller säkert med om att befintliga villor ur ett samhällsperspektiv borde 
bebos av barnfamiljer som har större behov av stora boytor. I en kommun av Värnamos storlek 
är det ofta så att äldre personer av flera skäl gärna bor kvar i sina villor i stället för att flytta till 
en mindre bostad. Att boendekostnaden ofta är låg tack vare att bostadslånen nästan eller helt är 
amorterade, att boendekvaliteten i den egna villan är mycket hög och att avstånden är 
förhållandevis korta, leder till att alternativen såsom till exempel nya bostadsrättslägenheter 
upplevs vara för dyra och oattraktiva.

Det kommunen kan och således bör arbeta vidare med är stadsbyggnad genom omvandling och 
förtätning till blandad bebyggelse som erbjuder olika boendealternativ och på olika sätt verka 
för att det blir attraktivt att byta bostad och på så sätt bättre utnyttja bostadsbeståndet ur ett 
samhällsperspektiv.
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Analys av bostadsbehovet för 
särskilda grupper
Bostäder för ekonomiskt svaga, unga, nyanlända eller på annat 
sätt personer med behov av tillfälligt särskilt stöd

Samhället och vår omvärld kan ibland vara hård mot befintliga och blivande kommunmedborg-
are. Det kan röra sig om alltifrån flykt ifrån krig till olika sorters familjetragedier och missbruk. 
För tillfället har kommunen genom medborgarförvaltningen 98 bostadslägenheter i hyresrätts-
form till sitt förfogande för att svara upp mot utsatta personers behov. Huvuddelen av lägenhe-
terna hyrs av förvaltningen som sedan hyr ut dem i andra hand utan besittningsskydd. Majori-
teten av dessa lägenheter ägs av Finnvedsbostäder men förvaltningen innehar också lägenheter 
ägda av privata hyresvärdar. Samarbetet mellan förvaltningen och kommunens hyresvärdar 
uppges fungera bra. Förvaltningen känner dock att det finns förbättringspotential i och med att 
de agerar hyresvärd utan egentliga fackkunskaper. Enligt Finnvedsbostäder är det lagstiftningen 
kring uthyrning som förhindrar en del av de förbättringar som förvaltningen efterfrågar.

“Kuren” vid Luddöparken.

Antalet lägenheter i medborgarförvaltningens bostadstock ligger för närvarande på en långsik-
tigt lagom nivå. Det är svårt att planera för oväntade händelser, likt den flyktingvåg som 
upplevdes under åren 2015-2017. Det kan vid oroligheter i vår omvärld snabbt uppkomma     
behov av fler bostäder för flyktingar. Vid förra flyktingvågen fanns det framför allt i kommu-
nens kransorter en del tomma lägenheter. Dessa är nu bebodda och vid en ny flyktingvåg inom 
närtid finns inte denna krockkudde på bostadsmarknaden. Det skulle kunna leda till betydande 
svårigheter att lösa bostadssituationen, då byggnation i regel tar tid och kräver planering. 
Samtidigt är det inte rationellt att binda resurser för extraordinära händelser som är kostsamma 
och svåra att förutse. Kommunen bör idag dock analysera och planera för hur bostadsförsörj-
ningen skulle kunna lösas om en liknande situation snabbt uppkommer igen.

I dagsläget används bostadstocken bland annat för att bosätta nyanlända personer i kommunen, 
det som erbjuds är ett andrahandskontrakt, men möjlighet till övertag i vissa fall. I andra fall så 
erbjuder kommunen förlängning av andrahandskontrakt, fram till dess att boende ordnat med
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eget kontrakt. Kommunen erbjuder även stöd med att ställa sig i bostadskö, samt stöd till hur 
enskild gör för att söka eget boende i kommunen eller på annan ort. Värnamo kommun har även 
ett upparbetat kontaktnät med privata fastighetsägare.

Vad gäller den mix av lägenheter medborgarförvaltningen har i sin stock kommer det nog under 
planperioden att kunna ses en förskjutning från färre mindre lägenheter till fler större 
lägenheter, även om antalet lägenheter förväntas vara konstant. Medborgarförvaltningen upple-
ver att det finns ganska god tillgång på små lägenheter (ett och två rum) men att det är svårare 
att få håll i större (tre rum eller fler). Kommunen upplever att det finns en viss obalans framför 
allt när det gäller större lägenheter med rimlig månadskostnad.

Till ensamkommande barn och ungdomar (under 18 år) erbjuder kommunen boende anting-
en via eget stödboende med personal, boende på HVB- hem (externa utförare) eller boende i 
familjehem. De ungdomar som fyller 18 år under asylprocess, kan om särskilda skäl föreligger 
bo kvar i den boendeform som tidigare erbjudits, alternativt övergår ansvar för boendefrågan till 
Migrationsverket. Kommunens mottagande gällande denna målgrupp har kraftigt minskat sedan 
2016.

Kommunen erbjuder personer med behov av skyddat boende, insatser utifrån enskilds behov 
om skydd. Här finns möjlighet till lägenheter inom kommunen alternativt i samverkan med 
grannkommun. Värnamo kommun har en upparbetad verksamhet med avsatt resurs för våld i 
nära relationer. Det är alltid efter enskild prövning som beslut om insats fattas. Har personer 
särskilda behov av att lämna kommunen ges stöd till att söka boende på annan ort.
 
Medborgarförvaltningen efterfrågar i första hand lägenheter i det befintliga beståndet. Nybygg-
da lägenheter innebär för hög hyra och motverkar ofta syftet med att klienten ska ta över lägen-
heten och etablera sig själv på bostadsmarknaden. Medborgarförvaltningens krav på lägenheter 
är framför allt att de är belägna intill utbyggda kollektivtrafikstråk, så att deras klienter ges goda 
möjligheter att delta i samhället. Närhet till skolor, dagis, potentiella arbetsgivare, mataffärer 
och annan service är också viktigt. Ovanstående innebär att det är Värnamo stad och de större 
tätorterna som är mest lämpliga bostadsorter i detta sammanhang. I praktiken finns många av 
förvaltningens lägenheter i de större tätorterna.

Medborgarförvaltningen har ett vräkningsförebyggande arbete där hyresvärdar kontaktar 
förvaltningen vid problem med hyresgäst. Förvaltningen besöker och samtalar då med aktuell 
hyresgäst. Vid ekonomiska problem har förvaltningen också ofta kontakter med Kronofogden.
En ytterst utsatt grupp inom bostadsförsörjningens område är de som är varaktigt hemlösa. Det 
saknas boendeformer för personer som finns inom målgrupp akuthemlöshet, och där till 
exempel tidigare beteende, missbruk eller psykisk ohälsa, gör att individen straffat ut sig på 
reguljär bostadsmarknad. Förvaltningens bedömning är även att denna grupp är svår att nå med 
stöd, då mottagligheten av insatser från det offentliga i vissa fall är låg. Det vore önskvärt med 
något organiserat akutboende eller härbärge inom kommunen. Det kommunala stödet till denna 
kategori är för tillfället begränsat. Det är en oerhört utmanande grupp att ordna bostäder för 
inom det ordinarie bostadsbeståndet.

Personer som saknar boende efter institutionsvistelse får efter individuell prövning stöd i olika 
utsträckning. Här sker även i vissa fall en samverkan med Kriminalvården.
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Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen via socialtjänsten ger stöd till boende där det 
bedöms att enskild saknar egen förmåga eller resurser. Barnperspektivet finns alltid med i de 
bedömningar som görs. Socialtjänstens bedömning är att det finns ett underskott på ”billigare 
lägenheter” där enskilda och familjer utan stöd från kommunen kan klara sitt uppehälle. 

Student- och ungdomsbostäder vid Flintgatan, Värnamo.

För att underlätta bostadbyggnation i hyresrättsform för i första hand svagare grupper har 
regeringen tagit fram regler om särskilda statliga stöd. Stöden är uppbyggda på sådant sätt att de 
gynnar byggnation av framför allt mindre lägenheter, stöden innebär också att hyresnivåerna ska 
begränsas.  Regeringen beslutade den 19 december 2019 om nya regler för investeringsstödet 
för hyresbostäder och bostäder för studerande. Länsstyrelsen i Jönköpings län är det organ som 
med ledning av Boverkets föreskrifter hanterar handläggning och beslut om stöd för byggna-
tioner inom Värnamo kommun. Stöd kan lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med 
bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan ges för nybyggnad, tillbygg-
nad och ombyggnad.

Det finns även särskilda stöd att söka för byggnation av bostäder till äldre, liksom för byggna-
tion av biståndsbedömt trygghetsboende.

Det är av vikt att kommunala och privata aktörer informerar sig om regler kring och i relevant 
omfattning utnyttjar dessa och andra bidrag för att försörja bostadsmarknaden med olika 
bostäder. Stöden kan vara helt avgörande för att få till stånd erforderlig bebyggelse eller att 
uppnå rimliga hyresnivåer.

     Sammanfattningsvis har medborgarförvaltningen inget behov av fler bostäder de kommande åren 
     utan deras behov bedöms framöver vara täckt av deras nuvarande bostadsstock, dock har kommu-
     nen svårt att tillgodose en trygg nattlogering för ett litet antal individer som befinner sig
     stadigvarande i kommunen. 
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Bostäder för äldre

Medellivslängden i Sverige har ökat markant under de senaste åren (enligt statistik från SCB) 
och bedöms enligt prognoser att fortsätta öka framöver. Andelen äldre i befolkningen blir 
således fler och de människor som är 80 år och äldre förväntas stiga i antal de närmsta åren i 
Värnamo kommun. Eftersom de äldre ökar i antal så ökar också antalet äldre sjuka som behöver 
någon form av hjälp eller stöd från kommunen, vilket till exempel kan vara hemtjänst, service-
boende, trygghetsboende, demensboende eller en mer tillgänglig bostad nära centrum.

För att äldre ska få möjlighet att leva ett liv med så hög livskvalitet som möjligt erbjuder kom-
munen olika former av insatser samt stöd och har infört en lokal värdighetsgaranti för äldre-
omsorgen där det tydligt framgår vad som kan förväntas av äldreomsorgen i Värnamo kommun. 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen verka för att äldre människor får goda bostäder och 
vid behov ge stöd och hjälp i hemmet. Kommunen ska även verka för att inrätta särskilda 
boendeformer med särskilt stöd och service i den mån det behövs för att bryta en oönskad 
isolering. Ett exempel på hur Värnamo kommun arbetar för att bryta en oönskad isolering är att 
äldre som är friska och bor hemma själva får hämta sin mat i kommunens restauranger i stället 
för hemleverans.

Värnamo kommun har idag ett överskott av boendeplatser för äldre och man beräknar att 
behovet är täckt några år framöver. Man innehar fler somatikplatser i kommunen än genomsnit-
tet i riket och det finns i skrivande stund tomställda platser. När det gäller platser för demens-
vård finns det i dagsläget cirka 50 platser och man ser ett stort behov av fler platser. Omsorgs-
förvaltningen beräknar att det behövs ytterligare cirka 100 platser för demensvård, dessa platser 
kan tillskapas genom att bland annat omfördela platser i det befintliga beståndet.

Luddö särskilda boende i Värnamo stad.

Kommunen har även fler uppgifter när det kommer till att stödja boendesituationen för äldre och 
äldre sjuka, som exempelvis att bevilja bidrag för bostadsanpassning. Det är viktigt att prioritera 
bostadsförsörjningen för äldre och att anpassa det ordinarie bostadsutbudet genom att utveckla 
byggnation av mellanformer, såsom trygghetsboenden.
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Omsorgsnämnden har i mars 2021 godkänt riktlinjer för trygghetsboende i Värnamo. Efter 
beslut från omsorgsnämnden får såväl  det kommunala bostadsbolaget som privata aktörer starta 
och driva ett trygghetsboende. Kommunen ansvarar då för olika insatser i boendet, såsom 
aktivitetssamordnare och hyreskostnad för gemensamhetsutrymmen.  

Under hösten 2019 och våren 2020 har kommunen låtit göra en boendeutredning berörande 
äldreomsorgen i Värnamo kommun med syftet att tydliggöra boendelösningar som kommunen 
kan förväntas ha under de kommande åren. Utifrån gjord boendeutredning har omsorgsför-
valtningen olika scenarier att överväga, baserat på olika antaganden kring framtida behov och 
förväntade effekter.

Det första scenariot innebär att kommunens nuvarande användning av särskilda boenden kvar-
står och att antalet somatik- och demensplatser kommer att öka med totalt 63 fram till år 2029. 
Detta scenario innebär att ingen större organisatorisk förändring kommer göras och att behovet 
de kommande åren räknas upp utifrån befolkningsprognosen.

Det andra scenariot har tagit hänsyn till olika identifierade trender och deras tänkta påverkan. 
Antal platser i detta scenario är totalt 343 platser år 2029. Det innebär en ökning med 6 platser 
totalt. Behovet av somatikplatser minskar dock med 21 platser, men demensplatserna ökar med 
27. De förväntade effekterna är att behovet kan mötas av alternativa lösningar samt att boende-
planeringen kortsiktigt kan inriktas på mindre uppgraderingar i det befintliga beståndet. Det ger 
även möjlighet till ökad tillgänglighet, ökat nyttjande av ny teknik, ökad tillgång till alternativa 
boendeformer med mera.

I det tredje scenariot utgår utredningen från att de identifierade trendernas tänkta påverkan tas 
med i kalkylen samt att kommunen har anpassat sin konsumtion av särskilt boende till samma 
nivå som genomsnittet i landet, vilket innebär en sänkning av antal vårddygn med 8 procent. 
Det tredje scenariot innebär totalt 323 platser år 2029.

     Sammanfattningsvis är omsorgsförvaltningens bostadsbehov under perioden 2021-2025 
     berörande äldre täckt men man ser ett behov av fler platser för demensvård. 
     Omsorgsförvaltningen ser även positivt på att fler trygghetsboenden tillskapas i kommunen 
     under de kommande åren.
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Bostäder för personer med funktionshinder

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bland annat bestämmelser 
om stöd, service och särskilda boendeformer för personer med funktionsvariationer. Det är 
huvudsakligen kommunens ansvar att se till att lagen följs vilket innebär att kommunen har 
ett ansvar att få fram bostäder som är anpassade efter särskilda behov för personer med funk-
tionsnedsättningar som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS. Detta berör både 
gruppbostäder och servicebostäder.

Värnamo kommun erbjuder olika former av stöd och service till personer med funktionshinder 
som bland annat är boendestöd, särskilt boende och bostadsanpassning. Det finns flera kommu-
nala boenden runtom i Värnamo och det finns även boende med korttidsplatser för barn- och 
ungdomar. Omsorgsförvaltningen bedömer att behovet i dagsläget är täckt men ser att det finns 
ett underskott på servicebostäder där det kan behövas fler platser eller nya boenden på sikt.

Gruppbostäder vid kvarteret Ling, Värnamo.

Under hösten 2019 och våren 2020 har kommunen låtit göra en boendeutredning berörande 
funktionshinderomsorgen i Värnamo kommun med syftet att tydliggöra boendelösningar som 
kommunen kan förväntas ha under de kommande åren. Omsorgsförvaltningen har även här tre 
olika scenarier att överväga utifrån de alternativ man tagit fram baserat på olika antaganden 
kring framtida behov och förväntade effekter.

Det första scenariot innebär att man fortsätter enligt nuvarande strategi och att ingen 
organisatorisk förändring krävs. Ökning av platser sker utifrån prognos berörande befolknings-
ökning, cirka 7 platser mer år 2029. Det andra scenariot speglar behovet om några identifierade 
trenders påverkan kalkyleras in. Den förväntade effekten av det andra scenariot blir då färre 
antal platser totalt sett än i utgångsläget genom att man minskar på gruppbostadsplatser och 
även växlar gruppbostadsplatser för att tillskapa fler servicebostadsplatser. Det tredje scenariot 
speglar behovet om både trenderna kalkyleras in och om man anpassar konsumtionen av boende 
med särskild service till samma nivå som genomsnittet i hela landet. Då blir de förväntade 
effekterna att stort fokus ska ligga på att avveckla flera gruppbostäder och tillskapa någon 
ytterligare servicebostad för att ligga på samma nivå som konsumtionen i riket.

    Sammanfattningsvis bedömer omsorgsförvaltningen att behovet för perioden 2021-2025 är täckt
    när det kommer till bostäder för personer med funktionshinder/LSS i Värnamo kommun.
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Diagrammet visar att över 200 bostäder är under uppförande i kommunen. Härutöver finns över 
300 byggklara bostäder år 2021. På efterföljande sidor påvisas att flera av dessa dock inte 
kommer att påbörjas inom planperioden. Med byggklar bostad menar vi att detaljplanen har fått 
laga kraft och att teknisk infrastruktur är på plats. Vad gäller byggklar mark för småhusbostäder 
på landsbygden menar vi dels planlagda bostäder, dels sådana som inte behöver planläggas.

Övriga gröna staplar redovisar antalet tillkommande byggklara bostäder de kommande åren. 
Osäkerheten på värdet av övriga gröna staplar från år 2022 och framåt beror främst på att 
arbeten med detaljplaner pågår, de har ännu inte antagits och fått laga kraft. Delar av staplarna 
för år 2022 och 2023 utgör dock mer säkra värden, vilket gäller för de områden där utbyggnad 
av gatu- och VA-infrastruktur redan har påbörjats. Antalet mer säkra byggklara bostäder beräk-
nas vara cirka 30 år 2021 (Södra Åminne), cirka 45 år 2022 (Södra Helmershus) och cirka 225 
år 2023 (Mossleplatån). 

Bostadsbyggandet spelar en viktig roll för kommunens utveckling. Bra och väl integrerade
bostäder i goda boendemiljöer är grundläggande byggstenar för tillväxt och välfärd i 
kommunen. Kan inte kommunen ge rätt förutsättningar för attraktiva boenden uppfylls inte 
målen och tillväxten uteblir.

Data över planerat bostadsbyggande 
2021-2025

Diagram 13. Diagrammets gula staplar visar antalet färdigställda bostäder per år, de gröna staplarna visar antalet 
byggklara bostäder per år enligt de tabeller som redovisas i detta kapitel, se sidorna 33, 43 och 49. Den lila stapeln 
för år 2021 visar antalet bostäder som är under uppförande. Diagrammets linjer visar den årliga befolkningsökning-
en enligt utfall och enligt befolkningsprognosen 2020-2030.

Sammanfattning över planerat byggande i hela kommunen
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Utifrån efterföljande tabeller kan man få fram att kommunen i nuläget har 108 kommunägda 
småhustomter runt om i kommunen som är byggklara under år 2021, varav 30 utgörs av nytill-
skott i södra Åminne. Byggnationen av småhus på landsbygden är stabil och det är rimligt att 
anta att det varje år tillskapas cirka 15 nya byggklara bostäder utanför tätorterna. 

Under planperioden ser vi att 440 småbostadshus kan påbörjas i kommunen. Alla småbostads-
hus kommer dock inte utgöra (villa-)tomter för enskilt bebyggande utan det rör sig även om 
kedjehus och gruppbyggda hus. Som synes kommer flera byggklara bostäder möjliggöras på 
landsbygden. Härutöver redovisas på sidan 53 andra möjliga bostadstomter främst i mindre 
tätorter i kommunen.

Tabell 1: Sammanfattning av samtliga tabeller som visar att det finns gott om byggklara bostäder runt om i kommunen.

Område Byggklara bostäder
under uppförande 2021 2022 2023 2024 2025

Bor
 Flerbostadshus 20
 Småhus 8 20
Bredaryd
 Flerbostadshus 7 20
 Småhus 14
Forsheda
 Flerbostadshus 27
 Småhus 1 10
Helmerhus
 Flerbostadshus 40
 Småhus 45 50 45
Horda
 Småhus 2
Hånger
 Småhus 10
Kärda
 Småhus 1
Landsbygden
 Småhus 20 15 15 15 15 15
Lanna
 Småhus 10
Rydaholm
 Flerbostadshus 8
 Småhus 6 10
Tånnö
 Småhus 3
Värnamo
 Flerbostadshus 224 147 590 455
 Småhus 6 15 20 25 35
Åminne
 Småhus 36

Totalt 258 352 90 740 505 60

Tabell 1: Sammanfattning
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I Värnamo stad finns i skrivande stund 25 villatomter för vilka detaljplan har fått laga kraft. De 
ligger inom den nya stadsdelen på Mossleplatån och kommer att kunna fördelas till tomtkön när 
gator och VA-ledningar är utbyggt i slutet av år 2022, vilket innebär möjlig byggstart år 2023.

Arbete med detaljplaner för att möjliggöra småhusbostäder pågår vid Skogsfållen (Rönnbärs-
vägen) på Rörstorp, norr om Prostsjön vid Prostsjövägen samt inom kvarteret Aftonfalken. 
Förutsatt att detaljplanerna vinner laga kraft finns investeringsmedel för utbyggnad av gator och 
VA-ledningar för att möjliggöra byggklara bostäder enligt tabellen nedan. Förutom dessa tre 
områden har kommunen i nuläget inga pågående planarbeten som möjliggör för småhus inom 
Värnamo stad.

Däremot så pågår arbetet med en större detaljplan i norra Helmershus. Enligt samrådsförslaget 
ska den möjliggöra för blandad bebyggelse med tyngdpunkt på flera villatomter (cirka 50). 
Förutsatt att en ny detaljplan vinner laga kraft kommer området att snarast byggas ut, varför 
byggklara tomter kan finnas år 2023.

För att kunna möta den stora efterfrågan på just villatomter har kommunen påbörjat utbyggnad 
av gator och VA i södra Helmershus vilket kommer att resultera i cirka 45 tomter som kan vara 
byggklara år 2022. Trots att området ligger utanför staden är det inte mycket längre än fyra 
kilometer till centrum.

Utöver villatomter kan flera småbostadshus tillkomma i form av radhus och gruppbyggda hus 
på Mossleplatån, vid Prostsjön, vid kvarteret Kärleken och i Nöbbele, söder om Herrgårds-
vägen.

Arkeologisk undersökning inför byggnation på Mossleplatån.

Bostadsbyggande i Värnamo centralort

106



                                                         

                                                                                                
                                                                        Plan för bostadsförsörjning

  36

I skrivande stund så finns drygt 80 byggklara bostäder i flerbostadshus i Värnamo stad. 
Åtminstone två bostadsprojekt är nära att påbörjas, bostadsrättslägenheter inom kvarteret 
Gladan på Karlsdal och hyreslägenheter i samma byggnad som den nya vårdcentralen inom 
kvarteret Sjukstugan på Mossleplatån.

Flera bostäder i flerbostadshus samt i form av gruppbyggda småhus inryms i den nya stadsdelen 
på Mossleplatån. Kommunen kommer att bjuda in till markanvisning för flerbostadshus under 
år 2021 eller 2022. Den nya stadsdelen innefattar totalt cirka 250 bostäder, varför det är viktigt 
att kommunen säljer och tillgängliggör  mark med eftertanke.

Pågående arbeten med nya detaljplaner för flerbostadshus inkluderar flertalet bostäder norr om 
Prostsjön, bostäder inom kvarteret Aftonfalken, vid Julias väg, drygt 200 bostäder inom 
kvarteret Kärleken, gamla sjukhusområdet, cirka 200 bostäder inom kvarteren Gåsen och Vin-
druvan (Åhléns parkering) samt bostäder inom kvarteret Tre Liljor och kommunens parkerings-
plats. En detaljplan kommer att påbörjas inom kort inom kvarteret Spjutet och Höken (parke-
ringen vid Hemköp och Missionskyrkan).

Omnämnda områden återfinns i redovisade tabeller efter de år som detaljplan beräknas vara klar 
och när nödvändiga infrastrukturarbeten har avslutats. Antalet redovisade bostäder är uppskatta-
de och kan ändras under arbetenas gång. 

I nu gällande investeringsplan finns även medel avsatta år 2024 för ett nytt bostadsområde i
Värnamo. Detta bostadsområde planeras till bangårdsområdet öster om Bangårdsgatan i 
Värnamo. Detta område beräknas inte kunna inrymma byggklara bostäder inom planperioden.
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Tabell 2: byggklara bostäder i Värnamo centralort

Område Markägare Byggklara bostäder
under uppförande 2021 2022 2023 2024 2025

Aftonfalken
 Flerbostadshus Privat 56
 Småhus Privat 7
Björnen
 Flerbostadshus Privat 26
Doktorn
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 40
Fräkenvägen
 Småhus Kommun 6
Höken/Spjutet
 Flerbostadshus Privat/Kommun 90
Karlsdal
 Flerbostadshus Kommun 26
Kv. Väduren
 Flerbostadshus Kommun 48
Kärleken
 Flerbostadshus Privat 200
Mossleplatån
 Flerbostadhus Kommun 25 200
 Småhus Kommun 25
Norra Helmerhus
 Flerbostadshus Kommun 40
 Småhus Kommun 50
Nöbbele
 Småhus Kommun 20
Prostsjön/Ljussveka
 Flerbostadshus Kommun 165
 Småhus Kommun 35
Röret
 Flerbostadshus Privat 20
Rörstorp Skogsfållen
 Småhus Kommun 8
Sadelmakaren
 Flerbostadshus Privat 130
Södra Helmerhus
 Småhus Kommun 45 45
Tre liljor
 Flerbostadshus Kommun 40
 Flerbostadshus Privat 100
Vindruvan/Gåsen
 Flerbostadshus Kommun 50
 Flerbostadshus Privat 200

Totalt 230 162 65 705 490 45
Tabell 2: över bostadsbyggande i Värnamo centralort och Helmershus.

Tabellen visar antal byggklara bostäder för perioden 2021-2025. Kartorna som följer visar 
aktuella områden

Tabell 2: Byggklara bostäder i Värnamo centralort
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Området berör större delen av Värnamo tätort och präglas av stor exploateringsvilja med 
flera olika projekt som har kommit olika långt i sina respektive processer, sammantaget 
ger detta mellan 700- 750 lägenheter inom området

Kvarteret Kärleken. privat projekt där arbete med ny detaljplan för olika typer av bostäder 
pågår.

Kvarteret Björnen, privat projekt där byggnation pågår. Klart under 2021 och ger 26 
lägenheter.

Kvarteret Vindruvan, gåsen med flera, samprojekt mellan en privat aktör och kommunen. 
Detaljplan uppstartad och kommer ge olika typer av bostäder, Eventuellt förskola och 
trygghetsboende.
Kvarteret Tre liljor med flera, samprojekt mellan en privat aktör och kommunen. 
Detaljplan är sedan tidigare påbörjad och kommer ge olika typer av bostäder.

Kvarteret Röret, privat projekt där byggnation pågår.

Kvarteter Gladan, detaljplan och marktilldelning klar. Byggnation kan påbörjas 2021.

Kvarteret Höken/Spjutet, ny detaljplan i uppstartsfas. Upplåtelseform oklar i detta skede. 38

Antal invånare i området, 1204 st

2. Trälleborg

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

94
179

221

198

512

Planerad utveckling av området

 .Inom kvarteret Sadelmakaren pågår byggnation av 130 lägenheter.

109



  39

Antal invånare i området, 1204 st

2. Trälleborg

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

94
179

221

198

512

Planerad utveckling av området

 .Inom kvarteret Sadelmakaren pågår byggnation av 130 lägenheter.
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5. Prostsjöområdet

Antal invånare i området, 53 st Planerad utveckling i området

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

!
!

!
!
!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!! ! !

!!
!!
!!!!

40

Enligt planförslaget kommer området att bestå av blandad 
bebyggelse – villor, gruppbyggda småhus, flerbostadshus – med 
olika upplåtelseformer såsom hyresrätt och bostadsrätt. Även en 
förskola föreslås inom området.
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7.  Amerika och Nylund

Antal invånare i området, 1529 st Planerad utveckling av området

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

376
124

271

100

658

Inom kvarteret Aftonfalken och inom ett omvandlingsområde 
tas det just nu fram en ny detaljplan som ska möjliggöra för 
cirka 60 bostäder.

Byggnation kan komma igång under år 2021 förutsatt att 
pågående detaljplan vinner laga kraft.
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8. Vråen och Rörstorp

Planerad utveckling av området

En ny detaljplan är under framtagande som ska möjliggöra 
för åtta nya villatomter i ett befintligt bostadsområde. 
Tanken är att tomterna ska kunna fördelas under senare 
delen av 2021 alternativt i början på 2022.

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

Antal invånare i området, 4192 st

762
346

605

646
1833

42
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67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

Antal invånare i området, 918 st Planerad utveckling av området

96

149

135418

120

11. Mossle/Sjukhusområdet

11

43

På Mossleplatån, söder om Värnamo sjukhus, kommer en helt ny 
stadsdel växa fram. När detta skrivs byggs infrastruktur ut till ett 
område som kommer ge plats för villor, grupphus, bostadsrätter och 
hyresrätter av olika slag. Även en ny vårdcentral samt förskola ryms 
inom området. Byggnation av vårdcentralen med 25 lägenheter har 
startats. Övrig bostadsbyggnation kan påbörjas under år 2023. 
Området kommer inrymma cirka 250 bostäder.

8
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444
  43  
434
43

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

����� �������� � �������� ��� �� �������� ���������� �� �������

� ���������� ������ ��� ��� ���� ������������ ����������� ��� ���������  
�� ��� ������� ��� ��������� ��� �����4� �������� ��� �������� �� ������ �  
����� �����

���������� ������������������������ En ny detaljplan är under framtagande 
som ska möjliggöra byggnation av blandad bebyggelse i form av villor, grupphus, 
lägenheter med olika upplåtelseformer samt en fastighet för förskoleverksamhet. 
Området ska också genom den nya detaljplanen öppna upp möjligheten för 
allmänheten att tillgängliggöra sig stranden och närområdet till sjön. Detta är 
viktigt för hela utvecklingsområdet på västra sidan av vidöstern

Helmerhus Söder. Under 2021 byggs infrastruktur ut enligt gällande detaljplan. 
Bostadsbyggnation i form av villabebyggelse kan komma att ske under 2022.

��

3�

���4

��
�3
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20. Nöbbele

Antal invånare i området, 249 st

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

Planerad utveckling av området

18

40

21

120

50

45

Arbete med ny detaljplan pågår som föreslår gruppbyggda småhus 
alldeles söder om det nya området vid Herrgårdsvägen, väster om 
Vandalorum.
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Bredaryd-Forsheda-Bor-Rydaholm
Översiktsplanen – Mitt Värnamo 2035 – visar på en vilja att verka för bostadsbyggande längs 
med det urbana stråket längs med riksväg 27. Det är också här kommunens större tätorter finns. 
Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm är relativt jämstora befolkningsmässigt, med en 
befolkning vardera på cirka 1500 invånare. I nämnda tätorter finns många arbetstillfällen, kom-
munal service och goda kommunikationer. Finnvedsbostäder har lägenheter i samtliga dessa 
orter. Det är viktigt att kommunen verkar för att fler bostäder byggs i dessa fyra serviceorter.

I dessa tätorter finns cirka 40 byggklara tomter för småbostadshus och åtminstone ett projekt 
med flerbostadshus kan påbörjas. Det bör sägas att många av dessa tomter återfinns inom äldre 
detaljplaner, vilket innebär att tomten ofta är något mindre och byggrätten därutöver mer be-
gränsad än vad många nyare detaljplaner möjliggör. I Bor har det byggts villor de senaste åren 
vid Majvivevägen. Den detaljplan som gäller för Majvivevägen antogs år 2010 och medger 
stora villatomter med tillåtande byggrätter och bör på många sätt stå som norm för åtmins-
tone nya bostadsområden i kranstätorterna. Kommunen har nyligen färdigställt södra delen 
av Häggegårdsområdet i Bredaryd med gator, VA-ledningar, 13 byggklara villatomter och ett 
kvarter för 20-talet lägenheter i flerbostadshus. Just nu pågår arbete med att ändra den gällande 
detaljplanen från år 1990 endast på sådant sätt att byggrätterna förbättras. Det är en utmaning i 
sig att få till nybyggnation inom kommunens kransorter, eftersom marknadsvärdena skiljer sig 
väsentligt från centralorten. Kommunen bör därför utöver att möjliggöra tomter runt om i 
kommunen säkerställa att tomterna också kan bebyggas enligt dagens önskemål om hur ett 
attraktivt villaboende ser ut.

Finnvedbostäder planerar att under planperioden bygga sju lägenheter i Bredaryd och åtta i 
Rydaholm. Projektet i Bredaryd har påbörjats.

Åminne
I Åminne bygger just nu kommunen ut ett helt nytt bostadsområde som möjliggör byggstart för 
över 25 småbostadshus under år 2021. Vi ser ett stort intresse av området utifrån kommunens 
tomtkö. Eventuellt kan också några gruppbyggda småhus inrymmas i området.

Bostadsbyggande i övriga kommunen
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Tabellen visar antal byggklara bostäder för perioden 2020-2025 i Bredaryd, Forsheda, Bor, 
Rydaholm och Åminne. Kartorna som följer visar aktuella områden.

Område Markägare Byggklara bostäder
under uppförande 2021 2022 2023 2024 2025

Bor
Bollvivevägen
 Flerbostadshus kommun 20
Enstaka tomter kommun 2
Majvivevägen 
 Småhus kommun 6 20

Bredaryd
Häggegård
 Flerbostadshus kommun 20
 Småhus kommun 14
Rönnbacken
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 7

Forsheda
Enstaka tomter kommun 2
Hanahöjvägen/Tegvägen
 Småhus kommun 1 8
Storgatan
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 12
Parkvägen
 Flerbostadshus kommun 15

Rydaholm
Enstaka tomter kommun 6
Järnvägsgatan
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 8
Östhagagatan/Björkgatan
 Småhus kommun 10

Åminne
Norra Åminne
 Småhus kommun 6
Södra Åminne
 Småhus kommun 30

Totalt 8 149 10 20

  Tabell 3:byggklara bostäder för perioden 2021-2025 i Bredaryd, Forsheda, Bor, Rydaholm och Åminne. 

Tabell 3: Byggklara bostäder i Bredaryd, Forsheda, Bor, 
Rydaholm och Åminne
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Bredaryd

Planerad utveckling av Bredaryd

1. Inom Häggegårdområdet finns det möjlighet att under 2021 bebygga
13 villatomter. Till detta finns det också möjlighet att inom området
bygga flerbostadshus eller grupphus genom marktilldelning av
kommunen.

2. Finnvedsbostäder har byggstartat flerbostadshus på Rönnbacken

Antal invånare i området, 1449 st

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

111

251

181
648

258

1

2

48
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Forsheda

Planerad utveckling av ForshedaAntal invånare i området, 1428 st 

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

1. Utmed Hanahöjvägen och Tegvägen finns det byggklara tomter för
småhus.
2. Utmed Storgatan planerar Finnvedsbostäder för byggnation av
flerbostadshus under perioden.

121

217

173
639

278

1

2

49
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Planerad utveckling av Bor

Bor

Antal invånare i omrdet, 1284 st

1. Under bostadsförsörjningsperioden kommer Majvivevägen att byggas
ut i sin helhet vilket möjliggör för ytterligare 20 villatomter i området. 

2. Sedan tidigare finns det en färdig detaljplan utmed Bollvivevägen
som gör det möjligt att bygga flerbostadshus eller grupphus av olika 
slag.

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

111

210

140
547

276

1

2

50

121
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Rydaholm

Planerad utveckling av RydaholmAntal invånare i området, 1588 st

1. Ny detaljplan är under framtagande som ska
möjliggöra bostadsbyggnation utmed Östhagagatan och 
Björkgatan (Östhamra). 

2, 3, 4. I övrigt finns det enstaka byggklara tomter utmed
Folkparksvägen, Almvägen och Envägen

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

146

279

184641

338

1

2

3

4

51

5. Vid järnvägsgatan planeras byggnation av åtta bostäder med
hyresrätt. Byggstart planeras till hösten 2021.

⑤⑤
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Planerad utveckling av Åminne

Åminne

Antal invånare i området, 215 st

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

9

53

11108

34

1

1. Just nu byggs ett område ut i södra delen av Åminne .
Här kommer det att under år 2021 att möjliggöras för byggnation på 25 
nya tomter för i huvudsak villabebyggelse.
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Bostadsbyggande i mindre orter och på landsbygden

Övriga tätorter
Det finns 26 lediga villatomter i kommunens övriga tätorter. I många orter har det inte byggts 
nya bostadshus på många år, främst på grund av att marknadsvärdet på befintliga småhus håller 
tillbaka nybyggnationen. Kommunägda lediga tomter presenteras på kommunens webbplats. 
Dessa tomter för småhus är byggklara.

Utöver sådana tomter förekommer planlagda tomter där först infrastruktur i form av gator och 
VA-ledningar måste byggas ut. I kommunens investeringsplan finns återkommande en miljon 
kronor avsatta vartannat år för att kunna bygga ut sådana tomter när behov uppkommer. I Hörle, 
Horda, Kärda och Lanna finns ett antal sådana områden som kan göras byggklara. I Dannäs och 
Tånnö förekommer planlagd bostadsmark hos privata fastighetsägare.
I Ohs finns för närvarande inga avstyckade tomter, men kommunen äger mark som skulle kunna 
planläggas eller prövas lämpliga genom bygglov. Ohs ligger dessutom i ett av översiktsplanens 
utpekade LIS-områden, se nedan.

Landsbygden
Om det inte har byggts många bostäder i kommunens kransorter de senaste 40 åren gäller det 
motsatta på landsbygden. Ett exempel är utvecklingen längs med Vidösterns båda stränder. Vi 
ser en fortsatt god bostadsbyggnation på landsbygden utifrån privata initiativ runt om i 
kommunen. Oftast handlar det om enskilda tomter utanför detaljplan, men även detaljplane-
lagda områden för småhus förekommer. I skrivande stund finns det minst 20 byggklara 
detaljplanerade tomter på landsbygden (norr och söder om Tånnö, i Lerdala och i Lagmansryd). 
Arbeten med nya detaljplaner på landsbygden pågår i Rolstorp och ska påbörjas vid Stora 
Gavlö (vid Bolmen) och i Lindstad (norr om Hindsen).

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2019 om en tematisk översiktsplan för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS). Tio områden har pekats ut som lämpliga för utökad bostadsbebyg-
gelse. I dessa områden har privata fastighetsägare utökade möjligheter att planlägga för bostads-
byggnation i sjönära, attraktiva lägen.

Ort Byggklara småhustomter Övrig detaljplanelagd mark för antal 
bostäder

Kommunägd Privatägd Kommunägd Privatägd
Tånnö 3 12
Horda 2 30
Hånger 10 6
Anneberg 9
Kärda 1 10
Lanna 10 10
Hörle 10
Dannäs 10
Landsbygden >20
Totalt cirka 26 >20 75 22

Tabell 4: Möjlig byggnation i övriga orter och på landsbygden
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Kartan visar främst möjlig byggnation inom planlagd mark på landsbygden och i mindre tätorter. Vid 
ortsnamn med gulfärgad bakgrund finns antagna detaljplaner med minst fem obebyggda tomter. Röd-
färgad bakgrund innebär att arbete med planläggning har påbörjats. Röda beteckningar L1-L10 utgör 
utpekade LIS-områden enligt den tematiska översiktsplanen.
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Dokumentansvariga
Kommunstyrelsen är politisk ansvarig för detta dokument. Kommunledningsförvaltningen
genom mark- och exploateringsavdelningen är ansvarig inom tjänsteorganisationen.

Uppföljning
Kommunorganisationen i stort ansvarar för att följa upp målen i denna plan i kommande 
åtgärdsplaner och budgetar. Uppföljning av målen i planen bör göras i den plan för bostadsför-
sörjning som följer efter denna. 

Revidering 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska denna plan antas under varje 
mandatperiod, varför en ny plan bör påbörjas senast år 2025.
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1. Framtagande av plan för bostadsförsörjningen 
Sveriges kommuner har en skyldighet enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar att 
en gång varje mandatperiod ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. I Värnamo kommuns struktur 
för styrdokument blir namnet plan för bostadsförsörjningen. Det är mark- och 
exploateringsavdelningen som ansvarar för att ta fram planen. Föregångarna till planen är närmast, 
Bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2016-06-16. Närmast 
före den tidigare planen togs dokument fram årligen under namnet ”Planering för bostäder och 
verksamheter”. 

Mark- och exploateringsavdelningen har ett samordningsansvar för den årliga bostadsmarknads-
enkäten som Boverket tar fram och presenterar. Avdelningen har därför en god överblick av 
bostadsförsörjningsfrågorna, men det är framför allt i sitt dagliga arbete som avdelningen har en 
viktig roll i kommunens bostadsförsörjningsansvar. Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för 
kommunens exploateringsbudget, beställer detaljplaner för nya bostads- och verksamhetsmark, 
köper in mark för framtida exploatering och säljer mark till olika bostadsbyggare, bland annat genom 
den kommunala tomtkön. Andra förvaltningar och avdelningar har viktiga roller i 
bostadsförsörjningen. Omsorgsförvaltningen ansvarar för boende och insatser för äldre och 
funktionshindrade, medborgarförvaltningen har ett ansvar för bl.a. personer som är socialt utsatta 
och har svårigheter på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunägda allmännyttiga 
Finnvedsbostäder är både ett medel och verktyg i delar av kommunens bostadsförsörjningsansvar. 

Plan för bostadsförsörjning har i huvudsak arbetats fram av tjänstepersoner på 
kommunledningsförvaltnings mark- och exploateringsavdelning genom avstämning med 
tjänstepersoner från omsorgsförvaltningen, medborgarförvaltningen och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Arbetet påbörjades under våren 2020, men arbetet utfördes i huvudsak under hösten. 
Finnvedsbostäder har varit delaktiga i planförslaget genom ett dialogmöte. Ett utkast till 
samrådsförslaget skickades ut på en internremiss innan samrådet till de tjänstepersoner som bistått 
kommunledningsförvaltningen i arbetet med förslaget. 

Enligt bostadsförsörjningslagen (BFL) ska kommunen samråda med berörda kommuner, länsstyrelsen 
och regionen om sina riktlinjer för bostadsförsörjningen, (dvs. planen för bostadsförsörjning i 
Värnamo kommun). Lagen anger däremot inte hur ett sådant samråd ska utföras, utan det bör kunna 
ske både på mer informell basis med de i lagen angivna samrådsparterna och mer formellt utifrån det 
samrådsförfarande som vi valde.  

I syfte att förankra planen internt inför kommunfullmäktiges antagande har mark- och 
exploateringsavdelningen efterfrågat synpunkter internt från organisationen samt från de politiska 
partier som är representerade i kommunfullmäktige. Förslaget skickades digitalt via epost till dessa 
samt till externt till bland annat länsstyrelsen och grannkommuner den 21 oktober 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 (Ks § 442) att ställa sig bakom det pågående 
samrådsförfarandet. 

Denna samrådsredogörelse syftar till att beskriva hur samrådet har gått till och vilka förändringar det 
har föranlett till i planen. Samrådsredogörelsen redovisar även samtliga synpunkter som inkommit 
samt den sändlista som förslaget skickades ut genom. 
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1. Samrådsförslaget 
Plan för bostadsförsörjning består av sex huvuddelar:  

 Under Mål och strategier anges de nationella, regionala och lokala mål och 
ställningstaganden inom bostadsförsörjningsområdet som kommunen bör förhålla sig till.  

 I delen Bostadspolitiska mål och strategier i Värnamo kommun beskrivs de fyra mål som läggs 
fast i planen och strategier för att uppnå dem.  

 Befolkningsutveckling och bostadsbyggande innehåller statistik om kommunens befolkning 
och hur många bostäder som har byggts fram tills i dag samt en framtidsspaning utifrån den 
befolkningsprognos som kommunen lät göra våren 2020.  

 Bostadsmarknaden i Värnamo innehåller även den statistik om bland annat hushållsstorlek 
och arbetspendling och försöker beskriva de förutsättningar som gäller i kommunen.  

 Under Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper redogörs för just detta.  
 Den sista delen utgörs av data för planerat bostadsbyggande 2021-2025 och den innehåller 

tabeller och beskrivningar över hur många byggklara bostäder som är möjliga under 
planperioden. 

 

2. Samrådsprocessen 
Samrådsversionen av plan för bostadsförsörjning skickades ut via e-post enligt sändlistan den 21 
oktober 2021 internt och externt till verksamheter som berörs, se sändlistan. 

I det första utskicket angavs samrådstiden 21 oktober –  11 november. Efter begäran från 
kommunstyrelsen förlängdes samrådstiden till den 31 december 2020 genom beslut i 
kommunstyrelsen den 17 november.  

Under samrådet har tre yttranden utan kommentarer/erinringar och åtta yttranden med 
kommentarer/erinringar kommit in. Ett kommunalt bolag har svarat, fyra förvaltningar, ett politiskt 
parti och fem externa myndigheter och kommuner. 

 

3. Huvudsakliga synpunkter och kommentarer 
Denna samrådsredogörelse visar ovan hur arbetet med att ta fram förslaget har bedrivits och hur 
olika förvaltningar har deltagit. Vi tar till oss synpunkterna som menar att arbetet kan förankras 
tidigare och på annat sätt till en större krets inom kommunorganisationen och kommer att överväga 
ett annat upplägg till planens revidering för perioden efter år 2025. 

De huvudsakliga synpunkterna som skulle kunna föranleda större bearbetningar av planen kan 
sammanfattas i två delar: 

1) Bristfälliga analyser av kommunens befolkningsutveckling, bostadsbrist, behov hos olika 
grupper på bostadsmarknaden och brist på mark för bostadsbyggande. 

2) Otydliga och/eller otillräckliga kopplingar till andra kommunala styrdokument. 

Vi menar att vi med gjorda ändringar som redovisas nedan och i det reviderade förslaget har 
förbättrat analyserna. Någon förändring i våra slutsatser har ändringarna inte medfört.  

Vad gäller den andra punkten vill vi framföra att Plan för bostadsförsörjning är ett viktigt 
styrdokument som spänner över flera områden inom kommunorganisationen. Dock är 
styrdokumentet på en övergripande nivå varför vi menar att mål och strategier varken kan eller bör 
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skrivas särskilt detaljerade. Dokumentet ger stöd för att olika förvaltningar själva kan agera utifrån 
dessa mål och strategier för att motivera resurser för utökade insatser i egna verksamhetsplaner och 
-budgetar.  

Mål 1 att tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya lägenheter inom perioden ger 
kommunledningsförvaltningen stöd att budgetera för nya bostadsområden, investera i ny mark, finna 
goda samarbeten med privata aktörer samtidigt som det ger stöd åt samhällsbyggnadsförvaltningen 
att prioritera nya detaljplaner och bygglov. Mål 2 om att skapa förutsättningar för ett varierat utbud 
av bostäder appellerar till såväl samhällsbyggnads, omsorgs- som medborgarförvaltning, mål 3 om 
ett aktivt allmännyttigt bostadsbolag vänder sig direkt mot Finnvedsbostäder och mål 4 om att 
utveckla och höja boendekvalitet har bäring mot såväl samhällsplanering som förvaltning och 
utveckling av allmänna platser (tekniska förvaltningen). 
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4. Gjorda ändringar i planen utifrån samrådet 
Utifrån inkomna synpunkter har språket förbättrats och mindre redaktionella ändringar gjorts. Några 
kapitel har omarbetats och kompletterats något, vilket framgår nedan under respektive rubrik. 

Mål och strategier 
Delen har kompletterats med ett avsnitt som hanterar globala mål och Agenda 2030. 

Kopplingen till översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen har förtydligats i texten som 
handlar om vision och lokala ställningstaganden i kommunen. 

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 
Denna del har omarbetats något efter inkomna synpunkter. Härutöver har diagram och tabeller 
uppdaterats i och med att statistik nu finns tillgängligt för år 2020. 

Befolkningsförändring under de senaste åren analyseras utifrån flyttningsöverskott och 
födelseöverskott. 

Avsnittet om befolkningsprognosen har kompletterats med en diskussion om hur en ökad andel äldre 
påverkar bostadsmarknaden på olika sätt. 

Diskussionen om det har byggts för få bostäder i kommunen har ändrats något genom att ta bort 
begreppet bebyggelsetal. 

Bostadsmarknaden i Värnamo 
Värnamos regionala sammanhang såsom bostadsort har lyfts fram i texten. 

Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper 
Analysen under rubriken bostäder för ekonomiskt svaga, unga, nyanlända eller på annat sätt 
personer med behov av tillfälligt särskilt stöd har fördjupats vad gäller hur kommunen arbetar och 
bör arbeta med ensamkommande barn och ungdomar, personer som har behov av skyddat boende 
samt personer som är i akut behov av härbärge. Avsnittet har kompletterat med text om statliga 
bidrag för bostadsbyggnation med mindre billigare lägenheter för bland andra unga och studerande. 

Förutom redaktionella ändringar under bostäder för äldre har texten ändrats till att kommunen 
numera har riktlinjer för trygghetsboende. 

Data över planerat bostadsbyggande 
Ingående data har uppdaterats utifrån utfall år 2020 och kända påbörjade bostadsprojekt i början av 
år 2021, vilket har lett till ändrade diagram och tabeller. En sammanfattande tabell över hela 
kommunen har lagts till för att få en bättre helhetssyn. Den löpande texten har förkortats och 
förenklats. 
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5. Inkomna synpunkter 
Finnvedsbostäder 
Remiss över samrådsversion – Plan för bostadsförsörjning 2021-2025. 
Representanter för Finnvedsbostäder träffade hela MEX-avdelningen den 20 augusti 2020 och 
pratade bostadsförsörjningsprogrammet. Enligt vår uppfattning ett mycket bra och informativt möte 
där Finnvedsbostäder redogjorde för sina långsiktiga nybyggnadsplaner och kommunens 
representanter pratade om ÖP och FÖP. Det diskuterades även lämpliga områden för förtätning 
speciellt i Värnamo stad. 

Finnvedsbostäder har fått och yttrat sig över en förhandsremiss i början av oktober 2020. 

Speciellt intressant är avsnittet under MÅL 3: Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 

Vi tror att man når bäst resultat genom en nära och förtroendeskapande dialog mellan ägare och 
kommunalt bostadsbolag, precis som det fungerar idag, och inte genom att diktera tydliga 
ägardirektiv som det står i andra meningen.  

På sidan 30 upprepas de tre sista styckena två gånger. 

Avsnittet mark för flerbostadshus tycker vi väl speglar de fina förutsättningar som finns i Värnamo. 

Även planerat bostadsbyggande i övriga kommunen är välskrivet, även om något projekt som vårt i 
centrala Rydaholm på Järnvägsgatan saknas. 

Vi ställer oss bakom slutsatserna och redovisningen i samrådsversionen utan några ytterligare 
synpunkter. 

Värnamo 2020-11-16 

 

Medborgarförvaltningen  
Jag skulle vilja lägga till lite här sidan 23. 

Sammanfattningsvis har medborgarförvaltningen inget behov av fler bostäder de kommande åren 
utan deras behov/efterfrågan bedöms vara täckt framöver av deras nuvarande bostadsstock. 

Dock har kommunen svårt att tillgodose en trygg nattlogering för ett litet antal individer som 
befinner sig stadigvarande i kommunen.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)  
Sbn § 337 Yttrande över förslag till Bostadsförsörjningsplan 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att ta samhällsbyggnadsförvaltningen synpunkter på Plan för bostadsförsörjning som sitt eget 
yttrande. 

Den sammanfattande synpunkten från samhällsbyggnadsförvaltningen är att det föreligger ett behov 
av att se över planförslaget till ny bostadsförsörjningsplan inför ett antagande i kommunfullmäktige. 
Det finns på en rad punkter potential att förbättra planförslaget och ur 
samhällsbyggnadsförvaltningens perspektiv göra planen mer användbar.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att de i dokumentet föreslagna målen och strategierna bör 
konkretiseras för att bli användbara. Hur målen ska uppnås bör klargöras, exempelvis med ett 
angivet antal planer.  

Målen bör tidsättas och ansvar bör mer tydligt pekas ut. Förvaltningen ställer sig frågande till om 
planförslaget i dess nuvarande utförande kan anses innehålla långsiktiga, strategiska 
ställningstagande för bostadsförsörjningen. Av denna anledning menar förvaltningen att 
planförslaget bör kompletteras med ett femte mål i syfte att ge riktlinjer kring nästa planperiods 
planberedskap. Målets strategier bör fokuseras på hur planberedskapen ska se ut och vad den ska 
bestå av.  

Förvaltningen menar generellt att fokus i planförslaget bör vändas från kommunens planprocess till 
dess planberedskap då man menar att detta är lösningen på bostadsbristen.  

Övergripande synpunkter på förslaget Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till kommunens 
ambition att i Plan för bostadsförsörjning ta ett samlat grepp kring bostadsförsörjningsfrågorna och 
vill uppmärksamma på planens betydelse som styrdokument för hur kommunen ska verka för frågan 
brett i organisationen, över flera förvaltningar och kommunala bolag. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att processen för framtagandet av planförslaget hade haft 
mycket att vinna om fler hade bjudits in tidigare i processen. Förvaltningen anser att det hade 
bidragit till en mer ändamålsenlig plan och en ökad användbarhet i organisationen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill särskilt framhålla betydelsen av samarbete mellan den egna 
förvaltningens plan- och byggavdelning och mark- och exploateringsavdelningen då man har mycket 
gemensamt i och med kommunens strategiska planering för den fysiska utvecklingen 

Det krävs en övergripande granskning av dokumentets språk och struktur.  

Generellt bör beskrivningar i ”vi-form” undvikas och dokumentet skrivas utifrån att det vid ett 
antagande kommer vara ett av kommunens styrdokument. På flera ställen i dokumentet förekommer 
onödiga värderingar och egna recensioner som riskerar att bidra till en felaktig bild och som 
dessutom ibland skickar negativa signaler om kommunen. I de delar av dokumentet som redogör för 
statistik och analys skulle en genomgående struktur med underrubriken såsom Historik, Nuläge, 
Analys och Planförslag, underlätta för utomstående att tillgodogöra sig texten.  

I nuvarande utförande blandas siffrorna vilket försvårar för läsaren att följa resonemanget. 
Förvaltningen föreslår därför att kommunikationsavdelningen kopplas in för att bistå i detta arbete. 
Kopplingen mellan den nu pågående processen att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen för 
Värnamo stad och bostadsförsörjningsplanens är svag i planförslaget. Kopplingen skulle kunna 
stärkas genom att under rubriken, Vision och lokala ställningstaganden, beskriva arbetet med 
fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad. Likaså bör stycket innehålla en beskrivning över 
hur ställningstaganden och preciserad markanvändning i FÖP-förslaget kommer inverka i 
bostadsförsörjningsplanen. 

 Det saknas även andra betydelsefulla kopplingar till kommunala styrdokument såsom 
Stadsbyggnadsvisionen. En annan mer generellt hållen synpunkt är att 
samhällsbyggnadsförvaltningen hade sett fördelar om planen kompletterats med ett längre 
tidsperspektiv som omfattar även nästkommande planperioden 2025–2028, även om det hade betytt 
att osäkerheten hade blivit stor. 

 Förvaltningen föreslår att planförslaget kompletteras med ett särskilt mål för detta ändamål, mål 
fem. Målet med tillhörande strategier ska fokusera på hur planberedskapen ska byggas upp för att 
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svara mot nästa planperiods bostadsförsörjningsbehov i enlighet med kommunens vision och 
intentioner. Strategierna ska klargöra hur många nya bostäder som krävs samt hur kommunens 
budget ska svara upp mot detta behov och möjliggöra för det antal planer och utredningar som 
krävs.  

Strategierna ska även klargöra:  

• Omvandling av befintlig bebyggelse exempelvis gammalt industriområde • Förtätning av befintliga 
bostadsområden  

• Detaljplanläggning av sammanhållenbebyggelse utanför detaljplanelagt område, exempel 
sammanhållenbebyggelse vid Vidöstern 

Det längre tidsperspektivet i planen hade även exempelvis kunna komplettera planförslagets sista 
del, som beskriver planerad bostadsbyggnation under planperioden, med en beskrivning av hur 
kommunens översiktsplanering inverkar. Sammantaget skulle detta ge dokumentet en mer långsiktig 
strategisk dimension som hade varit till nytta för kommunens planering och arbete för 
bostadsförsörjningen. Synpunkter Nedan följer en lista över aspekter som förvaltningen ser som en 
utvecklingspotential i planförslaget.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att målet om att tillskapa minst 800 lägenheter under 
planperioden, 200/år, säkert är ett rimligt mål men menar samtidigt att det inte framgår av 
dokumentet vilka analyser som ligger till grund för siffran. Det hade varit klargörande om det klart 
framgår att målet med 200 lägenheter/år har sin grund i att kommunen inte har uppnått målet om 
125 lägenheter/år under innevarande period och behöver därför öka takten för att nå visionen om 40 
000 invånare 2035.  

• Målet om att tillskapa 800 nya lägenheter under planperioden bör för att bli användbart 
kompletteras med en redogörelse för hur många byggrätter som behöver startas i planer och dessa 
bör även tidsättas. Likaså bör det anges hur många exploateringsprojekt som mark- och 
exploateringsavdelningen ska starta och driva under planperioden för att nå målet. De strategier som 
planförslaget i nuläget tar upp riskerar att inte bidra till målet, de är allt för allmänt hållna. 

 • Planförslaget ger en onyanserad bild över hur den bostadsbrist som dokumentet redogör för ser 
ut. Bostadsbristen måste understödjas med mer statistik och siffror. Dokumentet klargör att 
efterfrågan på villor är större än tillgången som visserligen också är ett problem men inte 
nödvändigtvis bostadsbrist. Hur stort "överutbud" behövs för att det inte ska vara bostadsbrist? Ett 
exempel där förvaltningen ser en brist är att utvecklingen på landsbygden inte räknas in - antal 
bygglov och förhandsbesked saknas - och förvaltningen gör bedömningen att dessa inte kan förbises. 
Det föreligger ett stort fokus på tomtkön och möjligheten att tillskapa mer villor. Planenheten ställer 
sig frågande kring om detta fokus bidrar till att lösa bostadsbristen. 

Planförslaget saknar generellt en vidare analys kring nuvarande befolkningsutveckling och 
bostadsbestånd. Ett exempel är en analys kring vad som behöver göras för att nå visionen? Hur 
många nya bostadsbyggnationer skulle behöva startas och hur stor "skuld" har vi att ta igen för att nå 
visionen? Ett annat exempel är att en mer ingående analys kring den stora befolkningstillväxt som 
skedde under åren, 2016–2017, och vad denna kommer resultera i för bostadsbehov under 
planperioden. Befolkningstillväxten bör redovisas i form av födelseöverskott och inflyttning då detta 
ger en mer fullständig bild av bostadsbehovet.  

• Generellt ger inte beskrivningen i den del av dokumentet som tar upp befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande den information som krävs för att förstå vad siffrorna och figurerna i texten är 
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uppbyggda av. Exempelvis siffran kring befolkningsökningen mellan 2001–2019. För att den ska säga 
något måste det klargöras hur stort födelseöverskottet är och hur stor inflyttningen är.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig frågande till användningen av bebyggelsetal. 
Förvaltningen hittar ingen annan kommun som använder sig av detta tal. Mer vanligt bland andra 
kommuner är att räkna på genomsnittliga hushållsstorlekar och därmed räkna fram bostadsbehovet.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att dokumentet framför en allt för ensidig syn på 
drivkraften bakom befolkningstillväxt. Drivkraften för befolkningstillväxt är mer än bara 
planberedskap. Rådande samhällsekonomi, sysselsättningsgrad, disponibel hushållsinkomst och 
räntor och kreditläge är andra avgörande faktorer.  

• En vidare analys och resonemang hur man kommer till rätta med varför kommunen har en stor 
andel ensamstående och samtidigt en stor andel småhus skulle behöver göras. Det skulle kunna 
tolkas som att vi har en obalans i bostadsmarknaden.  

• Generellt vore det bra, avseende dokumentets analys av bostadsbehov för särskilda grupper, om 
det kompletterades med en bedömning om vad det här betyder för bostadsbyggandet. Exempelvis 
att behovet fram till 2029 bedöms rymmas inom befintligt bostadsbestånd och inte föranleder något 
behov av nybyggnation, eller planering för omsorgsförvaltningens bostadsbehov,det behöver 
påbörjas i slutet av planperioden. 

• I dokumentets sista del, Data över planerat bostadsbyggande 2021– 2025, slås data över säkra 
byggrätter och möjliga byggrätter samman vilket gör förståelsen för resonemanget svårt. Statistiken 
behöver både delas upp mer för att bli överskådlig och summeras senare. Generellt förekommer en 
hel del onödiga antaganden i den här delen av dokumentet, ”vi tror”, ”vi har valt” är återkommande 
uttryck som inte hör hemma i en kommunal plan.  

• Under rubriken Planerat bostadsbyggande i Värnamo centralort redogörs för att det finns 110 
lägenheter påbörjade och ytterliga 176 i planberedskap i centralorten. Dessa siffror menar 
samhällsbyggnadsförvaltningen pekar på att vi har ett rätt så gott läge men att detta inte framgår av 
resonemanget i texten.  

• De tabeller och kartor som i slutet av dokumentet visar planerat bostadsbyggande är väl 
strukturerande och lätta att läsa. De skulle dock behöva kompletteras med befintliga byggrätter för 
att ge en mer komplett bild. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att bostadsprojekten som 
redogörs för delas upp i olika skeden (under byggnation, planstadie, färdig detaljplan) samt att ett 
mer långsiktigt perspektiv lyfts in från kommunens översiktsplanering. Kartorna skulle med fördel 
kunna färgkodas utefter denna indelning. 

• Det vore önskvärt att kapitlet, Data över planerat bostadsbyggande 2021–2025 kompletterades 
med en analys över resultatet på kommunnivå. Det vore också önskvärt med en sammanställning av 
tabellerna på sidorna 32, 42 och 48 så att helhetsbilden av kommunen blir enklare att uttyda. Utifrån 
denna önskar förvaltningen vidare, en analys av resultatet. Vad är bra och vad är dåligt? Når vi 
målet? Byggs det tillräckligt och kommer det byggas mer om bara detaljplanerna kommer fram? 
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Barn- och utbildningsförvaltningen (BUN) 
§ 211   Samrådsversion av Plan för bostadsförsörjning 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att inte lämna någon erinran efter att barn- och utbildningsnämnden tagit del av samrådsversion 
Plan för bostadsförsörjning för Värnamo kommun utan hänvisar till de svar vi har lämnat i beslutet 
angående samrådshandlingarna för fördjupad översiktsplan.  

 
Tekniska utskottet (TU) 
§ 273 Plan för bostadsförsörjningen 2021-2025 

Beslut 
Tekniska utskottet beslutar  
att liggande sammanställning med synpunkter ses som tekniska utskottets egna. 

Reservationer 
Azra Muranovic (S) och Bo Svedberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Värnamo kommun håller på att ta fram en ny plan för bostadsförsörjning som avser perioden 2021-
2025. 

Planens huvudsakliga syfte är att vara ett styrdokument som visar kommunens 
långsiktiga och strategiska ställningstagande kring boendebehov samt befolknings- 
och bostadsutvecklingen. Planen är nu ute på samråd. 

Tekniska förvaltningen har läst och kommenterat förslaget både utifrån ett 
samhällsbyggnadsperspektiv och utifrån Tekniska förvaltningens ansvarsområde. 

Nedan följer ett antal punkter som Tekniska förvaltningen och Tekniska utskottet 
önskar få ett förtydligat resonemang kring i det fortsatta arbetet med plan för 
bostadsförsörjning. 

 Mål och strategier 
Agenda 2030 med dess global mål borde finnas med. 
Att Vision 2035 är en vision behöver inte understrykas. 

 Bostadspolitiska mål och strategier för bostadsförsörjning. 
4 mål är formulerade med tillhörande strategiresonemang. Hade varit 
intressant med mer utvecklad diskussion kring framtagande av mål och 
tydligare konkretisering av strategier. Hur har man tänkt arbeta med dessa 
under planperioden? 

 Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 
Befolkningsprognos utförd, mycket information hämtas från 
denna. 

 Brist på antagna detaljplaner nämns på flera ställen. 
Vi bör ligga långt före med detaljplaner då planprocesserna 
tenderar att bli långa med stor andel överklagande. En väl 
genomarbetad plan för bostadsförsörjning och kommande 
FÖP ger förutsättningar för att jobba med längre 
framförhållning. 
Idag och kommande femårsperiod beräknas en stor del av 
nybyggnation i centrala lägen ske på parkeringsplatser. Ett 
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resonemang kring hur löser vi parkeringsproblematiken på 
kort och lång sikt efterfrågas. Med längre framtidsperspektiv 
kan kommunen jobba mer proaktivt med förtätning och 
genomföra planläggning av utpekade omvandlingsområden. 

 Bostadsmarknaden i Värnamo 
Bra att man lyfter fram vikten av de lokala och regionala 
fastighets- och byggbolagen. 
Intressant data kring in och utpendling, upplåtelseformer samt 
boverkets rapport –Mått på bostadsbristen-. 
Bra att villanormen diskuteras och att kommunen inte 
kommer att kunna tillhandahålla centralt belägna 
småhustomter i framtiden. Samtidigt nämns planer på 
stadsradhus vid Tre liljor. Rimmar dåligt med tankar om 
förtätning i attraktiva centrala lägen. 

 Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper 
Problematisering av utmaningar där sammanfattningar för 
respektive kapitel är ytterst fåordig. I vilken omfattning har 
ansvariga förvaltningar varit delaktiga i framtagande av 
planförslaget? Vilka nämnda strategier är beslutade i 
respektive ansvarig nämnd? Sociala sektorns framtida behov 
beroende på dess utveckling och strategi bör belysas i särskild 
ordning. 

Data över planerat bostadsbyggande är intressant men det saknas utblick/prognos för 
2025 och därefter. I tabell över mark för bostäder i Värnamo tätort bör det tydligt 
framgå att detta är en bedömning/ uppskattning av byggklara bostäder. 

 

Socialdemokraterna  
Det nya bostadsförsörjningsprogrammet innehåller flera viktiga utvecklingsmöjligheter för hela 
kommunen. Dock anser Socialdemokraterna att det inte är lämpligt att utveckla nya bostadsområden 
på Karlsdal och Prosjöområdet.  

Vi kan inte komma ifrån att förtätning är vägen att gå, i alla fall i centrum, för att maximalt kunna 
utnyttja befintlig infrastruktur. Dock måste man vid förtätning vara ytterst noga med att bygga in 
grönskan och öppna mötesplatser. Grönytor behövs som mötesplatser, lekytor och 
rekreationsområden, men skall också fungerar som en attraktionskraft i kommunen. Det är viktigt att 
vi kan kombinera grönska och gatunät för säkerhet vid översvämning. Vid förtätning är det också av 
vikt att man ser över hur kombinationen med maximalt markutnyttjande och människors trivsel skall 
se ut.   

Fler parkeringar behöver vi redan idag. Detta behov kommer att öka i takt med en växande 
befolkning både i Värnamo men också på landsbygden. Även om kommunen drar ned på biltrafiken 
till fördel för den hållbara trafiken, så är kommunen fortfarande beroende av bil för pendling och 
handel. Vi tänker oss att behovet av parkeringsplatser för både besökare och boende kommer att 
öka. I takt med förtätning i Värnamo centrum måste fler kombinationer med både allmän och 
boendeparkering kunna ske i bottenvåningen på nya bostadshus.  

För en attraktiv och hållbar stad är det viktigt att skapa trygghet och tillit för att undvika utanförskap 
och för att kommunens invånare ska kunna växa och utvecklas som människor men också bidra till 
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kommunens fortsatta utveckling. Socialdemokraterna vill gärna se fler exempel på integration, 
jämlikhet och jämställdhetsperspektiv i bostadsförsörjningsprogrammet.   

Socialdemokraterna tror inte att behovet av äldreboenden kommer att stagnera utan tvärtom öka 
om några år då befolkningen blir äldre och omsorgsbehovet mer komplicerat. Istället tror vi att det är 
viktigt att man i planering av nya områden även planerar olika typer av boendeformer för en 
åldrande befolkning. Vi anser därför att det skall skrivas under ställningstaganden att kommunen ska 
verka för fler äldreboenden liksom trygghetsboenden i Värnamo stad i blandad bebyggelse.  

 
Sävsjö kommun 
Sävsjö kommun har getts möjlighet att yttra sig på ett förslag till plan för bostadsförsörjningen som 
har tagits fram av Värnamo kommun. Sävsjö kommun ser positivt på att ett sådant dokument har 
tagits fram, men har inga synpunkter på förslagets innehåll. 

 

Gislaved kommun 
Gislaveds kommun har inte något att erinra på ”Plan för bostadsförsörjningen 2021-2025 – 
samrådsversion”. Gislaveds kommun vill dock framföra svårighet om att hinna behandla politiskt ett 
sådant ärende på grund av för kort svarstid.  

Vi är tacksamma om ni kan beakta detta vid nästa remissomgång. 

 

Ljungby kommun 

Planen för bostadsförsörjningen  har ett tydligt upplägg, med en redovisning av 
bostadsförsörjningens  förutsättningar och utgångpunkter, historisk och prognostiserad 
befolkningsutveckling och bostadsbyggande , analys av bostadsbehovet för särskilda grupper samt 
planerat bostadsbyggande  i kommunen under 2021-2025. 

Planerat bostadsbyggande under planperioden är tydligt och ingående redovisat i karta och text. 
I bostadsförsörjningsplanen finns dock ingen tydlig redogörelse för kommunens totala 
bostadsbyggnation , varför det är svårt att få överblick över kommunens bostadssituation. Ett 
sätt kan vara att komplettera diagrammen med siffror i tabellform. Det an ges att målet i 
föregående bostadsförsörjningsplan för 2016-2020 inte nåddes och att slutsatsen är att det har 
byggts för lite. Det hade varit intressant att se en redovisning av hur efterfrågan såg ut under 
samma tidsperiod. 

Det saknas även tyd liga slutsatser om hur stort behovet av nya bostäder är och om planerad 
byggnation möter upp den , till exempel om bostadsförsö1jningsplanens mål om 800 lägenheter 
under planperioden 2021-2025 beräknas att uppnås. 

Det regionala perspektivet i bostadsförsörjningsplanen kan förstärkas. l redovisningen av hur 
bostadsmarknaden i Värnamo kommun ser ut nämns att bostadsmarknaden vänder sig till 

fler än invånarna i kommunen  samtidigt som i n- och utpendling till  kommunen  redovisas. För 
grannkommuner hade det varit intressant med en fördjupad  analys av vad  detta innebär. 

För att arbetet med bostadsförsörjning ska vara transparent behöver det finnas ett löpande 
arbetssätt med att följa upp och uppdatera bostadsförsörjningen 
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Länsstyrelsen i Jönköping 
Mål för bostadsbebyggandet 
Värnamo kommuns vision är att befolkningen ska ha ökat till 40 000 medborgare år 2035. Visionen 
ska vila på kriterierna hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Visionen om befolkningsökning i 
kommunen är en vision som också är starkt förknippad med bostadsfrågan. Förslaget till 
bostadsförsörjningsplan tangerar flera intressanta delar som lyfter ett hållbarhetsperspektiv och 
strävanden mot att hitta balans mellan en hållbar social utveckling, ekonomisk vinning samt 
miljöhänsyn. Länsstyrelsen hade gärna sett att kommunen också lyft fram bostadsförsörjningsplanen 
i ljuset av mål 11 i Agenda 2030 – Hållbara städer och samhällen. Agenda 2030 nämns inte i planen 
trots att hållbarhet är ett av kriterierna för visionen. 

Kommunens fyra bostadspolitiska mål är att skapa 800 nya lägenheter av olika typer under 
planperioden, skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder, ha ett aktivt allmännyttigt 
bostadsbolag samt utveckla och höja boendekvaliteten i kommunen. I planen redogörs för vilka 
strategier kommunen har för att målen ska uppnås. Under målet ” Skapa förutsättningar för ett 
varierat utbud av bostäder för människor med olika preferenser och möjligheter” skriver kommunen 
att bostadsbeståndet i kommunen ska bidra till att ”motverka segregation i samhället genom att 
utgöra ett blandat bestånd med olika upplåtelseformer” 

Länsstyrelsen saknar dock en djupare analys och handlingsplan för hur bostadssegregationen ska 
motverkas. 

Analys av bostadsbehovet för utsatta grupper 
Kommunens riktlinjer måste omfatta alla grupper i samhället för att uppfylla 
bostadsförsörjningslagens mål om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. Boendeplanering handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i 
bostadsbeståndet utifrån de krav och önskemål som nuvarande och framtida befolkning har och 
förväntas ha. Planens analys av bostadsbehovet för särskilda grupper delas in i tre avsnitt, Bostäder 
för ekonomiskt svaga, unga, nyanlända eller på annat sätt personer med behov av tillfälligt särskilt 
stöd, bostäder för äldre och bostäder för personer med funktionshinder. I avsnitten gällande äldre 
och personer med funktionshinder ges en god bild av läget i kommunen samt en redogörelse för hur 
kommunen också utrett frågan om framtida boendelösningar. 

I Boverkets handbok för framtagande av bostadsförsörjningsplan framhålls vikten av att kommunen 
identifierar samtliga utsatta gruppers behov av bostäder. Utifrån Boverkets definition av särskilda 
grupper, saknar Länsstyrelsen en analys av bostadsbehovet för ungdomar och unga vuxna, 
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och personer i behov av skyddat boende. 
Länsstyrelsen anser också att det är oklart om en analys av bostadsbehovet för ekonomiskt svaga 
grupper kan sägas vara helt genomförd endast genom att redogöra för antalet lägenheter som 
Medborgarförvaltningen har till förfogande. Detta stycke skulle kunna utvecklas med en djupare 
analys av behoven för ekonomiskt svaga grupper. Länsstyrelsen efterfrågar också en redogörelse i 
planen för hur kommunen planerar att bosätta de nyanlända som årligen anvisas till kommunen. År 
2020 har Värnamo länets näst högsta antal anvisade (33 st) 

Värnamo kommun arbetar vräkningsförebyggande genom ett samarbete mellan hyresvärdar och 
medborgarförvaltningen. Länsstyrelsen anser att det är bra och att detta arbete framför allt gagnar 
barnfamiljer. 
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Nationellt, regionalt perspektiv och lokalt perspektiv. 
Enligt bostadsförsörjningslagen ska riktlinjerna innehålla uppgifter om hur kommunen tagit hänsyn 
till nationella och regionala mål. Planen innehåller en överblick över nationella målsättningar såväl 
som en redogörelse av de delar av den regionala utvecklingsstrategin som rör bostadsfrågor. Under 
beskrivningen av den rådande bostadsmarknaden i Värnamo finns också en beskrivning av hur 
arbetstillfällen inom och utanför kommunen påverkar bostadssituationen. Detta avsnitt ger en god 
bild av kommunens roll på bostadsmarknaden ur ett regionalt perspektiv. 

 

Region Jönköpings län 
Det står att Finnvedsbostäder självs ska upprätta detaljplaner. Jag tolkar detta som att bolaget själva 
ska driva detaljplaner i egen regi vid sidan av kommunens eget detaljplanearbete. Stämmer min 
tolkning? Om inte så undrar jag om det går att omformulera de delar där detta står. T.ex. kan det 
formuleras som att det kommunala bostadsbolaget ska vara aktiva i att efterfråga eller att bolaget 
tillsammans med kommunens planhandläggare ska arbeta för nya detaljplaner eller liknande.  
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6. Sändlista  
Externt 

Länsstyrelsen i Jönköpings län  

Region Jönköping   

Gnosjö kommun 

Gislaveds kommun 

Vaggeryds kommun 

Sävsjö kommun 

Ljungby kommun 

Alvesta kommun 

Hylte kommun 

Finnvedsbostäder AB 

 

Internt  

Nämnder: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Medborgarnämnden  
Omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Tekniska utskottet 
 
Berörda förvaltningar: 

Medborgarförvaltningen  

Omsorgsförvaltningen  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Tekniska förvaltningen 

 

Politiska partier i kommunfullmäktige: 

Centerpartiet Värnamo  
Kristdemokraterna Värnamo 
Liberalerna Värnamo 
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Miljöpartiet Värnamo 
Moderaterna Värnamo 
Socialdemokraterna Värnamo 
Sverigedemokraterna Värnamo 
Vänsterpartiet Värnamo 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-08   
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Köpekontrakt gällande del av fastigheten Värnamo 
Värnamo 14:2 (kvarteret Gladan)  

Ärendebeskrivning 

Kommunen äger fastigheten Värnamo Värnamo 14:2. 

SSC Utveckling AB (org.nr: 559236-5265), nedan kallad 
exploatören, har den 31 mars 2021 i enlighet med gällande 
markanvisningsavtal lämnat in undertecknade köpekontrakt för 
kvarteret Gladan, del av fastigheten Värnamo Värnamo 14:2. 
Exploatören har dessförinnan tagit fram en detaljplan för 
bostadsbebyggelse inom fastigheten.  

Exploatören har för avsikt att uppföra radhus och mindre 
flerbostadshus i bostadsrättsform i enlighet med gällande 
detaljplan. Exploatören har vid möte med tjänstepersoner inom 
kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen 
och tekniska förvaltningen redovisat skisser över tänkt 
bostadsbebyggelse. Byggnaderna kommer att utföras med 
trästomme och träpanel, och har utformats med beaktande av 
arkitekturen i närområdet. Grunderna till samtliga huvudbyggnader 
måste ha påbörjats senast 12 månader efter att köpekontraktet 
godkänns. I annat fall återgår överlåtelsen till kommunen. För det 
fallet att tredje part överklagar bygglovet inom fastigheten samt att 
bygglovet sedermera vinner laga kraft efter att mer än att sex av de 
tolv månaderna förlupit; ska dock tidsfristen ovan i stället löpa 
fram till dess att bygglovet vinner laga kraft plus sex ytterligare 
månader, dock kan den totala tidsfristen för återgång summeras till 
maximalt 24 månader räknat från dagen för detta avtals 
godkännande 

Köpeskillingen kommer att uppgå till 1600 kr/kvm BTA, dock 
minst 3 360 000 kronor. 

Exploatören samarbetar i projekteringen med tekniska 
förvaltningen kring de investeringar i allmän infrastruktur som 
exploatören enligt markanvisningsavtalet ska bekosta. 
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Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna köpekontraktet med SSC Utveckling AB 

Lars Magnusson Ulf Svensson 
Exploateringschef Kommundirektör
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               KÖPEKONTRAKT  
 

 
PARTER Värnamo kommun 

331 83 Värnamo  
Organisationsnummer: 212000-0555, nedan kallad kommunen 
 

 
 
 
 

SSC Utveckling AB 
Box 2200 
331 02 Värnamo 
Organisationsnummer: 559236-5265, nedan kallad bolaget. 
 
 

1. MARK SOM 
    ÖVERLÅTES 
 
 

Kommunen överlåter härmed till bolaget ett område om cirka 4013 kvm att 
avstyckas från fastigheten Värnamo Värnamo 14:2 inom kvarteret Gladan. 
  
Det markområde som överlåts är markerat på bilaga 1, och kallas  
nedan fastigheten. 
 
 

2. TILLTRÄDE Bolaget tillträder fastigheten när husgrunder till samtliga huvudbyggnader 
har påbörjats (motsvarande minst 75 % av tillåten BYA) och hela 
köpeskillingen erlagts.  

  
 

3. KÖPESKILLING  
 

Tremiljonertrehundrasextiotusen /3 360 000:-/ kronor  
avseende ersättning för fastigheten. 
 
Köpeskilling skall baseras på ljus BTA inom respektive byggrättsområde 
inom detaljplanen. Denna BTA uppskattas vid avtalstecknande till 2 100 
kvm motsvarande köpeskillingen ovan. För det fallet att slutlig BTA i 
beviljat bygglov för fastigheten överstiger 2 100 kvm ska köpeskillingen vid 
erläggandet av slutlikviden justeras upp med 1600 kr per kvm tillkommande 
ljus BTA. 
 
 

4. KÖPESKILLINGENS  
    ERLÄGGANDE 
 
 

a)  Trehundratrettiosextusen /336 000:-/  kronor  
 = 10 % av köpeskillingen, erläggs mot faktura som handpenning i samband 
med detta köpekontrakts undertecknande. 
 
b) Resterande belopp  
Tremiljonertjugofyratusen /3 024 000:-/ kronor 
 
samt eventuell uppjustering enligt punkt 3 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.  
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5. KÖPEBREV 
 
 

Köpebrev upprättas då villkor i detta avtal uppfyllts, köpeskillingen tillfullo 
erlagts samt att bolagets exploateringsbidrag är reglerat med kommunen. 
 
 

6. PANTRÄTT, 
    NYTTJANDERÄTT 
    SERVITUT 

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar, servitut och andra 
nyttjanderätter. 
 
 

7. FASTIGHETS- 
    BILDNING,    
    LAGFART 
 
 
 
 
 
 

Värnamo kommun har 2021-02-22 ansökt om avstyckning av fastigheten. 
Styckningslotten kommer att omfatta hela fastigheten (hela kvarteret 
Gladan). Fältarbete och markering kommer troligen att äga rum som teknisk 
fullföljdsåtgärd. Kostnaderna för fastighetsbildningen och eventuella övriga 
åtgärder ska betalas av bolaget. Kostnad för lagfart och eventuella 
penninginteckningar ska 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. 
 
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 
höjdmässigt ansluta fastigheten till omgivande mark på ett enligt kommunen 
lämpligt sätt. 
 
Bolaget påminns om att allén inom fastigheten är biotopskyddad enligt 7 
kap miljöbalken. Eventuella ingrepp eller åtgärder kräver 
biotopskyddsdispens. Eventuella kompensationsåtgärder kan eventuellt 
utföras inom kommunens mark efter överenskommelse mellan parterna. 
 
Bolaget avser att bebygga fastigheten ungefär enligt bilagda 
exploateringsskisser, bilaga 2.   
 
Bolaget ansvarar för eventuella skador som denne eller av denne anlitad 
entreprenör förorsakar på allmän plats, allmänna ledningar eller annan 
kommunägd egendom. Bolaget ska städa allmän plats och omgivande mark 
från eventuell jord, grus, byggmaterial och annat spillmaterial som 
uppkommer vid transporter till och från området samt byggnationen inom 
området.  
 

 
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.  
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10. EXPLOATERINGS-
BIDRAG 
 
 

Bolaget ska bekosta projektering och anläggande enligt åtagandena i 
markanvisningsavtalet. Aktuella åtgärder kommer att konkretiseras 
under projekteringsarbetet. 
 
 

11. DETALJPLAN 
 

För fastigheten gäller Detaljplan för del av Värnamo 14:2 (Karlsdal) 
(F 390), vilken är lagakraftvunnen 2020-10-01. Det åligger bolaget att 
informera sig om innebörden av gällande planbestämmelser. Plankarta, 
bilaga 3.  
 

  
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 till annan än 
en kommande bostadsrättsförening. Det åligger bolaget att informera 
om och att bevaka att avtal mellan bolaget och kommunen säkerställs 
vid bolagets eventuella transporterande köp till en bostadsrättförening. 
 
 

16. FÖRUTSÄTT-   
      NINGAR 
 
 

Har inte grunderna för samtliga huvudbyggnader inom fastigheten 
påbörjats inom 12 månader efter detta avtals godkännande återgår 
överlåtelsen av fastigheten till kommunen. Handpenningen tillfaller i 
sådant fall kommunen. För det fallet att tredje part överklagar 
bygglovet inom fastigheten samt att bygglovet sedermera vinner laga 
kraft efter att mer än att sex av de tolv månaderna förlupit; ska 
tidsfristen ovan i stället löpa fram till dess att bygglovet vinner laga 
kraft plus sex ytterligare månader, dock kan den totala tidsfristen för 
återgång summeras till maximalt 24 månader räknat från dagen för 
detta avtals godkännande. 
 
Kommunen ersätter vid en återgång av fastigheten ej bolaget för 
nedlagda fastighetsbildningskostnader, eller andra nedlagda kostnader 
och avgifter. Bolaget ska återlämna fastigheten såsom en 
sammanhängande och fristående registerenhet.  
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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 SSC Utveckling AB              För SSC Utveckling AB                
                                                          
                                       
 
_______________________        _________________________ 
Matts Berggren  Gustav Berggren   
Bolagsstyrelsens ordförande              Styrelseledamot 
   
Ovanstående namnteckningar bevittnas:  
 
 
_______________________  _________________________ 
 

  
Bilagor: Karta på fastigheten, bilaga 1. 
              Exploateringsskisser 2021-03-05, bilaga 2. 
              Gällande detaljplanekarta, bilaga 3.  
 
Signatur: Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor,  
                tagit del av och godkänt innehållet.  
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Kapitalisering Kommuninvest ekonomisk förening 
2021-2024 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk 
förening. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB 
(publ).  

För medlem i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Vid 
föreningsstämman 2020 beslutades att en enda nivå på 
kapitalinsatsen ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya 
nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.  

Kommunfullmäktige i Värnamo beslutade 2020-09-24, § 140, 
att under 2020 erlägga särskild medlemsinsats för att uppnå en 
nivå motsvarande 900 kronor per invånare. 

Vidare har kommunfullmäktige 2020-10-29, § 162 beslutat 

Att till Kommuninvest Ekonomisk förening årligen under åren 
2021-2024 inbetala ett insatsbelopp motsvarande 100 kronor per 
invånare så att den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare under 2024, samt 

Att bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person 
att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningarna enligt beslutet ovan. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
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Att utse ekonomichefen att för kommunstyrelsens räkning vidta 
de åtgärder som krävs med anledning av beslutet av 
Kommunfullmäktige 2020-10-29, § 162. 

Johanna Svensson Ulf Svensson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Kommunikationsavtal Värnamo Energi AB 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan många år tillbaka har Värnamo kommun och Värnamo 
Energi AB (VEAB) ett samarbete avseende bredbandsanslutning 
till de fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. 
Värnamo Energi AB har också ett uppdrag från Värnamo 
kommun att bygga ut bredband med fiber till i princip 100 
procent av kommunens invånare. Detta arbete pågår för fullt och 
beräknas vara klart i början av 2022. 

Ingen annan leverantör än Värnamo Energi AB kan i nuläget 
erbjuda en heltäckande bredbandstjänst med fiber. I nuläget 
avser avtalet cirka 400 förbindelser. 

Tillsammans med Värnamo Energi AB har diskuterats ett nytt 
avtal som innehåller en del förändringar i förhållande till 
nuvarande avtal: 

- En flerårig plan för förändringar  
(i takt med VEABs naturliga cykel för utbyte av utrustning) 

- Mindre förändringar kan ske utan att skriva om avtalet/bilagorna 
- Avtalet medger högre hastigheter 
- Fler tjänster i varje förbindelse (VLAN) 
- Möjliggörande av trafikprioritet (Quality of Service) 
- Mobila uppkopplingar undantas från exklusivitet i leverans av förbindelser. 
- Lägre anslutningsavgift för nya/ej inkopplade VA-anläggningar 

Priset för tjänsten är samma som i nuvarande avtal och jämförelse som gjort med 
andra kringliggande kommuner visar att prisnivån än klart konkurrenskraftig i 
förhållande till dessa. Även prisjämförelse har gjorts med andra 
bredbandsleverantörer som dock inte kan erbjuda denna heltäckande tjänst. 
Även i den prisjämförelserna är ersättningen i detta avtal konkurrenskraftig. 
De i avtalet angivna priserna (bilaga 3) är fasta under avtalstiden. 

Avtalet föreslås gälla från och med 1 april 2021 till och 31 mars 2025. Möjlighet 
till förlängning finns därefter med två år i taget. 
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Beslutsförslag 

Undertecknade föreslår upphandlingsnämnden besluta 

att anta föreliggande förslag till kommunikationsavtal med 
Värnamo Energi AB. 

 

Per Svenningsson Kjell Fransson 
IT-chef Biträdande kommundirektör 

 

Bilagor 

- Kommunikationsavtal 
- Pris och tjänsteutbud 
- Allmänna avtalsvillkor 
- Anläggningsspecifikation 
- Tjänstebeskrivning Punkt till Multipunkt
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VÄRNAMO KOMMUN PROTOKOLL per capsulam
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2021-03-29 

Justerare

§ 36 Dnr: UHN.2021.46

Kommunikationsavtal Värnamo Energi AB

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att återta beslut Un 24 mars 2021, § 27 att uppdra åt 
upphandlingsavdelningen att en förhandsinsyn görs enligt Lagen om 
offentlig upphandling och redovisa resultatet vid kommande 
sammanträde. 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutet är fattat per capsulam.

E-postmeddelande med godkännande av förslag till beslut erhölls från 
ordförande, vice ordförande och samtliga ordinarie ledamöter i 
upphandlingsnämnden.

Beslutande
Filip Wihrén Andersson (M), ordförande
Laila Sedin (C)
Anders Jansson (S)
Patrik Ekwall (KD)
Anja Johansson (S

Samtliga beslutande undertecknar protokollet digitalt

Justerare
Anders Jansson

Sekreterare
Maria Karlsson, inköpshandläggare

Ärendebeskrivning
Sedan många år tillbaka har Värnamo kommun och Värnamo 
Energi AB (VEAB) ett samarbete avseende bredbandsanslutning 
till de fastigheter där kommunen bedriver verksamhet.
Värnamo Energi AB har också ett uppdrag från Värnamo 
kommun att bygga ut bredband med fiber till i princip 100 
procent av kommunens invånare. Detta arbete pågår för fullt och 
beräknas vara klart i början av 2022.
Ingen annan leverantör än Värnamo Energi AB kan i nuläget 
erbjuda en heltäckande bredbandstjänst med fiber. I nuläget 
avser avtalet cirka 400 förbindelser.
Tillsammans med Värnamo Energi AB har diskuterats ett nytt 
avtal som innehåller en del förändringar i förhållande till 
nuvarande avtal: 

                                                                                                                 
Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN PROTOKOLL per capsulam
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2021-03-29 

Justerare

  Forts Un § 36

 En flerårig plan för förändringar 
(i takt med Värnamo Energi ABs naturliga cykel för utbyte av 
utrustning)

 Mindre förändringar kan ske utan att skriva om 
avtalet/bilagorna

 Avtalet medger högre hastigheter
 Fler tjänster i varje förbindelse (VLAN)
 Möjliggörande av trafikprioritet (Quality of Service)
 Mobila uppkopplingar undantas från exklusivitet i leverans av 

förbindelser.
 Lägre anslutningsavgift för nya/ej inkopplade VA-

anläggningar

Priset för tjänsten är samma som i nuvarande avtal och 
jämförelse som gjort med andra kringliggande kommuner visar 
att prisnivån än klart konkurrenskraftig i förhållande till dessa. 
Även prisjämförelse har gjorts med andra bredbandsleverantörer 
som dock inte kan erbjuda denna heltäckande tjänst. Även i den 
prisjämförelserna är ersättningen i detta avtal konkurrenskraftig.

             
De i avtalet angivna priserna (bilaga 3) är fasta under 
avtalstiden.
Avtalet föreslås gälla från och med 1 april 2021 till och 31 mars 
2025 med möjlighet till 2 + 2 års förlängning dock längst till 31 
mars 2029.

Beslut skickas till: Kommunstyrelsen
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

1:e vice ordförande: Laila Sedin

Ledamot: Anja Johansson

Ledamot: Patrik Ekwall

Ordförande: Filip Wihrén Andersson

Sekreterare: Maria Karlsson

Justerare: Anders Jansson
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Signed by: PATRIK EKWALL
Date: 2021-03-29 18:16:22
BankID refno:  551636fa-4478-4095-84d2-4b4111a9cb0b

Signed by: FILIP WIHRÉN ANDERSSON
Date: 2021-03-29 17:20:23
BankID refno:  9341beb8-e655-4444-bfac-9d922a35e9b8

Signed by: Maria Karlsson
Date: 2021-03-30 10:46:24
BankID refno:  eb226237-66c5-4509-a58c-a1b9b9905893

Signed by: ANDERS JANSSON
Date: 2021-03-31 15:23:58
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Mellan 

 

Värnamo kommun, nedan Kund 

Org.nr. 21200-0555 

Stadshuset 

331 83 VÄRNAMO 

 

Kontaktperson för avtalet: Per Sveningsson, e-post: per.sveningsson@varnamo.se 

 
 

och 
 

Värnamo Energi AB, nedan VEAB 

Org.nr. 556052-6872 

Box 2268 

331 02 VÄRNAMO 

Kontaktperson för avtalet: Mattias Rosén, e-post: mattias.rosen@varnamoenergi.se 

 

 

ingås härmed följande: 

 

 

KOMMUNIKATIONSAVTAL 

 
 

1. Parternas åttagande m.m. 

 

Kund och VEAB har ingått följande avtal och på de villkor som anges i detta 

avtal med tillhörande bilagor och tjänster. 

Avtalet omfattar datakommunikation, i form av fiber och kopparförbindelser.  

 

Leveransspecifikation 

 

Avtalet omfattar de leveranspunkter som framgår i bilaga 2. 

 

 

2. Avtalstid 

 

Detta avtal gäller fr.o.m. 2021-05-01 och en första period t.om. 2025-03-31.  

Därefter har parterna rätt till att förlänga avtalet vid två tillfällen med 2 + 2 år, 

dock som längst 4 år. Avtalets totala längd kan således inte överstiga 8 år 

 

3. Avgifter 

 

För de avtalade tjänsterna gäller de avgifter och övriga prisvillkor som 

angivits i bilaga 3. 

 

Parterna är överens om att justera avgiften i det fall Kunden önskar en större 

teknisk förändring som inte sammanfaller med VEABs naturliga cykel för 

utbyte av utrustning i fibernätet. 
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4. Beställningar av nya anslutningar 

Beställningar får endast ske med beställningsmall som är godkänd av båda 

parter. Om beställning inte är komplett eller obligatoriska uppgifter saknas 

får beställning nekas av leverantören till dess att samtliga uppgifter 

inkommer korrekt.  

 

 

4.1. E-handel 

Kunden arbetar med elektronisk handel (e-handel) och använder 

inköpssystemet Raindance marknadsplatsen. Den elektroniska handeln 

används i syfte att förbättra och säkerställa de interna inköpsprocesserna, 

genom att beställare vid beställningstillfället får tillgång till korrekt 

information om avtalsleverantörer, avtalsprodukter och priser. 

 

Kunden följer de gemensamma standarder inom området som används i 

offentlig sektor och som rekommenderas av Single Face To Industri (SFTI). 

Dessa är väletablerade på marknaden, baseras på öppna och internationella 

standarder och lämpar sig för olika inköpssituationer. 

Om så begärs ska ett e-handelsflöde upprättas inom 3 månader. Säljaren står 

för de eventuella kostnader som det innebär att upprätta, implementera och 

använda de standarder som beskrivs i upphandlingsdokumenten. 

 

Parterna har beslutat vilket anslutningsalternativ enligt nedan som ska 

tillämpas för avtalet; 

 

Fritextbeställning. Används vid beställning av tjänster. Beställningen som 

skapas från prislistan eller fritextbeställningen skickas till VEAB via e-post 

och VEAB bekräftar mottagen beställning med e-post. Vid artikel- och 

prisförändringar ska Kunden meddelas i god tid. Med enkel e-handel kan alla 

leverantörer anslutas till inköpssystemet.  

 
   

För mer information kring standarder besök www.sfti.se 

 

Kontakt för e-handel i Värnamo kommun, e-handel@varnamo.se 

 

 

5. Betalning 

 

Avgifter som Kunden enligt detta Avtal ska betala till VEAB, ska erläggas 

mot faktura månadsvis i efterskott. 

Betalningsvillkor ska vara trettio (30) dagar efter fakturans utställandedatum.  

 

Vid försenad betalning äger VEAB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 

räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall 

inkassoavgift. 

 

 

 

 

158

http://www.sfti.se/
mailto:e-handel@varnamo.se


 

 

 

6. Fakturering 

VEAB ska enligt lag, om elektroniska fakturor till följd av offentlig 

upphandling (2018:1277), fakturera Kunden elektroniskt. VEAB ska senast 

vid kontraktets ikraftträdande kunna skicka elektronisk faktura i format 

Peppol Bis Billing version 3 eller senare. Kunden äger rätten att innehålla 

betalning tills dess att flödet fungerar.  

 

Detta gäller vid ingångsfasen och kvarstående bekymmer under en längre 

period (vid mer än två faktureringar). Dialog ska föras vid problem.  

 

Fakturadress: 

Värnamo kommun, Upphandlingsavdelningen, 331 83 Värnamo 

 

 

 

6.1. Faktureringsvillkor 

• Faktura som saknar någon av nedanstående uppgifter kommer inte 

ses som godkänd, utan ska kompletteras av VEAB.  

Betalningsperioden räknas då efter ny ankomstregistrering.  

• Expeditions-, fakturerings-, order- eller andra avgifter godkännes ej. 

• I de fall faktura överlämnas till tredje part ska villkoren i avtalet med 

vår leverantör gälla även för dem. (Gäller ej fakturor som går till 

extern inkasso) 

• Reklamutskick och fakturakopior får ej bifogas fakturor. 

 

 

6.2. Fakturainnehåll 

Fakturan ska minst innehålla: 

• Säljarens registreringsnummer för moms 

• Fakturabelopp 

• Texten ”Innehar F-skatt”  

• Bankgironummer i första hand, alternativt Plusgironummer 

• Leveransadress (Gäller nya beställningar av anslutningar) 

• Beställarens namn och enhet (Gäller nya beställningar av 

anslutningar) 

• Fakturareferensnummer, vilket är köparens referensnummer i exakt 

utförande, bestående av 5 siffror. (VA, IT-avd) 

• Ordernummer får ej anges på referensrad (Gäller vid e-handel)  

 

 

7. Ansvar, Service, Tillgänglighet och Underhåll 

 

Av tjänstespecifika villkor framgår i Tjänst ingående service- och 

tillgänglighetsåtaganden. 

 

Om inget annat avtalats, utför VEAB anslutningsåtgärder och andra åtgärder 

under normal Servicetid (bilaga 4). På Kunds begäran kan VEAB åtaga sig att 

utföra åtgärd på annan tid mot debitering av särskild avgift enligt vid var tid 

gällande taxa. 

 

Eventuella driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt efter 

felanmälan. VEAB´s ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte 
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om avbrottet/felet kan hänföras till Kund, fastighetsnät eller annat som står 

utanför VEAB´s kontroll. Vid installations- och felsökningsåtgärder mm, 

skall Kund tillse att VEAB vid behov äger tillträde till Kunds lokal. 

 

Kan fel hänföras till Kund, förbehåller sig VEAB rätt att debitera Kund 

förorsakade kostnader. Kan fel som består efter det att VEAB frånsagt sig 

ansvaret hänföras till VEAB förbehåller sig Kund rätt att debitera förorsakade 

kostnader. 

 

Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioden för planerat 

underhåll. 

 

Driftavbrott skall aviseras minst 10 arbetsdagar i förväg. Överens kommelse 

om kortare aviseringstid kan göras i varje enskilt fall. Aviseringen skall göras 

till av kunden anvisad plats. 

 

8. Gemensamt ansvar 

 

Parterna skall i god tid planera förändringar i hastighet och funktion för att 

VEAB skall ha möjlighet att genom naturlig utbytescykel av utrustning 

tillgodogöra Kundens önskemål. 

 

Mindre förändringar kan dokumenteras genom mötesanteckningar, större 

förändringar skall dokumenteras genom tillägg eller förändring av bilaga 3 

och 4 till detta avtal. 

 

Med mindre förändring menas t.ex. förändring av uppkopplade 

leveranspunkter, hastighetsförändring, tekniska förändringar eller andra 

förändringar som har med den naturliga förändringen i versamheten. 

 

9. VEAB´s ansvar 

 

VEAB får ej utföra kontroll av den information som Kund kan tillgå, till följd 

av Tjänsten (gäller ej vid eventuell statlig myndighets anmodan så som 

Polismyndighet eller liknande). VEAB ansvarar inte för informationen och 

ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som drabbar Kund till följd av 

fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser eller liknande. 

 

Oavsett omfattningen av de skador som inträffat under året är VEAB´s ansvar 

begränsat till fem (5) gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande 

basbeloppet enligt lag (1962:381) om allmän försäkring. 

 

Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, 

minskad produktion m.m. 
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10. Kundens ansvar 

 

Kunden skall nyttja VEAB´s tjänster enligt Avtalet till samtliga Kundens 

anläggningar med kommunikationsbehov (med undantag av mobila 

uppkopplingar samt angränsande/redan sammankopplade anläggningar). 

 

I de fall Kund ej är fastighetsägare skall Kunden erhålla fastighetsägarens 

medgivande till anslutning och installation.  

 

 

11. Bestämmelses ogiltighet 

 

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller bilagorna vara ogiltiga, skall detta 

inte påverka giltigheten av avtalets övriga delar. I händelse av ogiltighet i 

avtalet eller bilagorna skall innehållet jämkas i nödvändig omfattning för 

ogiltighetens undanröjande. 

 

12. Marknadsföring 

 

Kund/VEAB har inte rätt att vid marknadsföring eller liknande aktivitet, 

använda VEABs/Kunds varumärke eller annat kännetecken utan skriftligt 

samtycke. 

 

13. Utveckling 

 

Respektive part har möjlighet att kalla till utvecklingsmöte där nedan punkter 

är exempel på ämnen. 

 

• Utveckling i närtid 

• Framtida utveckling 

• Förebyggande arbete 

• Säkerhet och ev. säkerhetsincidenter 

• Organisation och personal 

• Drift och ev. driftstörningar 

 

14. Force majeure 

 

Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet 

av visst åtagande förhindras eller vesäntligen försvåras av omständighet som 

part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet 

skall bl.a. anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, pandemi, 

myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs 

nät, allmänn knapphet på transporter, varor, energi eller annan liknande 

omständighet. 
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15. Upphörande i förtid 

 

För de fall att Kund gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och rättelse 

ej vidtagits inom trettio (30) dagar från det att VEAB avsänt skriftlig 

anmaning härom samt upplyst om att Avtalet annars kan komma att sägas 

upp, äger VEAB rätt att skrifligen säga upp Avtalet till omedelbart 

upphörande. 

 

För det fall grund för avstängning av Kund föreligger, äger VEAB rätt att 

med omedelbar verkan säga upp Avtalet för ifrågavarande Tjänst samt 

slutfakturera Kund. 

 

Part har rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet om den andra parten 

inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i 

konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd. 

 

 

16. Överlåtelse 

 

Avtal med därtill hörande Tjänster får inte överlåtas utan den andre 

avtalspartens skriftliga medgivande. 

 

17. Ändringar, tillägg och framtida utveckling 

 

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga göras skrifligen 

och undertecknas av båda parter. Ändringar och tillägg skall biläggas avtalet. 

Parterna är överens att samarbeta för att detta Avtal skall följa den framtida 

utvecklingen som sker inom det område som avtalet avser. 

 

18. Beställning av nya anslutningar 

 

När kund lämnat en skriftlig beställning på ny anslutning skall VEAB inom 

20 arbetsdagar lämna en tidplan över hur installationen skall genomföras 

samt när den kommer att vara slutförd. 

 

Från beställning till slutförd installation har VEAB maximalt 3 månader, med 

reservation för omständigheter som är utanför VEABs kontroll. 

 

19. Uppsägning av enstaka förbindelser 

 

Kund äger rätt att vid förändrad verksamhet säga upp förbindelser. 

Uppsägningen skall göras minst tre månader i förväg. 

 

20. Kunduppgifter 

 

VEAB registrerar vid avtalets ingående uppgifter om Kund för att denne 

skall kunna nyttja avtalade tjänster och för att VEAB skall kunna uppfylla 

åtaganden enligt ingånget Avtal samt befintlig lagstiftning. 

Kund lämnar genom ingående av detta Avtal samtycke till att VEAB, oavsett 

media, får behandla och spara uppgifter knutna till abonnemanget. 
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21. Avtalshandlingarnas ställning 

I händelse av motstridigt innehåll i avtalshandlingarna, skall innehållet gälla i 

följande ordning: 

 

Avtalet 

Bilaga 3, Priser och prisvillkor 

Bilaga 2, Anläggningsspecifikation 

Bilaga 4, Tjänstespecifikation 

Bilaga 1, Allmänna avtalsvillkor 

Bilaga 5, Exempel på beställningsmall 

 

22. Tvist 

 

Tvist i anledning av detta Avtal skall avgöras av skiljemän enligt lag. 

 

 

 

23. Sekretess 

 

Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller ett 

år därefter, för utomstående avslöja sådan information som parterna erhållit 

från varandra eller annan, och som är att betrakta som endera partens 

affärshemlighet, så som innehållet i detta avtal. Omfattas kundens av 

sekretesslagen (1980:100) gäller sekretessåtagande i den omfattningen lagen 

medger. 

 

 

 

Detta tillägg är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

 

..................................................... 

Ort och datum  

  

..................................................... 

Ort och datum 

 

 

..................................................... 

Värnamo Kommun 

  

 

..................................................... 

Värnamo Energi AB 

 

 

..................................................... 

Mattias Hultqvist 

Upphandlingschef 

  

 

..................................................... 

Malin Classon 

VD 
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Allmänna Avtalsvillkor för Kunder i Värnamo Stadsnät 
 

Sidan 1 av 2 

Allmänna Avtalsvillkor för Kunder i Värnamo Stadsnät 
 
 

NÄRINGSVERKSAMHET ELLER 
LIKARTAD VERKSAMHET 

 
§ 1. Inledning 
 

Värnamo Energi AB, nedan kallad Leverantören driver Värnamo Stadsnät, 
nedan kallad Stadsnätet. Leverantören tillhandahåller en central 
sammankopplingspunkt för större operatörer och kunder. De tekniska 
specifikationerna för denna knutpunkt bestäms av Leverantören.  
Specifikationerna kan komma att ändras fortlöpande, vilket inte utgör brott 
mot dessa Allmänna Avtalsvillkor eller Kontraktet. Kundens fysiska 
gränssnitt mot det egna nätverket placeras på överenskommen plats mellan 
Leverantören och kunden vid beställningstillfället. Gränssnittet 
(avlämningspunkten) placeras normalt i kundens lokal. 
 
 
§ 2. Specifikationer 
 

Leverantören skall på begäran tillställa Kunden de gällande tekniska 
specifikationer som avses i § 1 ovan, samt även uppgift om planerade 
förändringar av dessa. Besked angående planerade förändringar är inte 
bindande för Leverantören. 
 
 
§ 3. Anslutning och anslutningspunkt 

Kunden ombesörjer och bekostar grävning för rörläggning på den egna 
fastigheten samt återfyller när inkopplingen är klar. Om inte grävningen är 
utförd vid överenskommet installationsdatum debiteras de extra kostnader 
som detta medför. 

 
Kunden har inte rätt att nyttja förbindelsen till att skicka information till 
kunder utanför fastigheten. 

 
 
§ 4. Leveranstidpunkt och leveransförsening 
 

Avtalad leveransdag framgår av Kontraktet. Om faktisk leveransdag inträffar 
fem arbetsdagar senare än avtalad leveransdag och förseningen beror på 
Leverantören, är Leverantören på anmodan från Kunden skyldig att betala 
vite om 2 procent av försenad förbindelses årsavgift per påbörjad 
förseningsvecka efter angivna fem dagar. Vite enligt denna paragraf är 
maximalt begränsat till ett belopp motsvarande en fjärdedels årsavgift. 
Anspråk på vite skall, för att kunna göras gällande, framställas senast en 
månad efter leveransdagen. 
 
 
§ 5. Driftsavbrott och ersättning vid driftsavbrott 
 

Vid driftsavbrott i Stadsnätets funktioner helt eller delvis till följd av tekniska 
fel, serviceåtgärder eller annat skäl som Leverantören svarar för äger Kunden 
ej rätt till annan kompensation än att vid avbrott som uppgår till längre tid än 
24 timmar. Ersättningen är maximerad till 4/365 del av årsavgiften per dygn. 
Återbetalning sker till Kunden 30 dagar efter det månadsskifte som inträffar 
närmast efter driftsavbrottet. Med driftsavbrott avses den tid funktion helt 
bortfaller. Driftsavbrott föreligger ej vid fel i endast ena delen av dubblerad 
utrustning eller förbindelse. 
 
 
§ 6. Indirekt skada 
 

Leverantören svarar inte i något fall för förmögenhetsskada eller indirekta 
skador, såsom exempelvis förlorad vinst, minskad produktion eller 
omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller 
utebliven nytta av avtalet. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7. Felanmälan 
 

Om Kunden själv eller genom sina kunder får vetskap om problem eller 
störningar i Leverantörens system eller funktioner skall detta snarast 
meddelas Leverantören, liksom om Kunden får egna problem som kan 
återverka på andra Operatörer eller på Leverantören. 
 
Felanmälan till Leverantören skall alltid ske genom Kundens försorg, även 
om felet påtalats av någon av Kundens kunder. Kundens kunder får ej 
hänvisas till att själva göra felanmälan till Leverantören. 
 
Kunden skall alltid själv göra en preliminär bedömning av huruvida det 
uppmärksammade felet sannolikt härrör från Leverantörens utrustning eller 
från Kundens egen. 
 
Om fel misstänks härröra från annan Kunds/Operatörs utrustning skall denne 
om möjligt kontaktas direkt av Kunden samtidigt som Leverantören 
informeras för att erhålla så skyndsam åtgärd som möjligt. Leverantören 
tillhandahåller till Kunden en lista över kontaktpersoner. 
 
 
§ 8. Drift och underhåll 
 

Diftsavbrott och trafikhindrande fel skall åtgärdas omgående. Som 
driftavbrott skall inte anses avbrott som sker på grund av planerat underhåll. 
Underhåll skall om möjligt aviseras minst 10 arbetsdagar innan och skall i 
möjligaste mån ske under fredag kl 19.00 - måndag kl 06.00. 
 
 
§ 9. Sekretess 
 

Kunden är skyldig att förvara alla handlingar tillhandahållna av 
Leverantören, som kan röja var teknisk utrustning förvaras eller hur kablage 
är draget, på sådant sätt att det inte kommer i tredje mans besittning. Med 
handling avses utöver pappersdokument också alla andra former av 
informationslagrande objekt. Kunden är i övrigt skyldig att följa av 
Leverantören vid var tid meddelade föreskrifter för säkerställande av 
sekretessen. Leverantören representerar ensamt och exklusivt Stadsnätet 
gentemot tredje man, såsom bland annat leverantörer, operatörer och media. 
 
 
§ 10.1 Avgifter 
 

Kunden skall erlägga en månadsavgift per anslutning som Kunden har till 
Stadsnätet i enlighet med vad som angivits i Kontraktet. Kunden skall vidare 
erlägga en engångsavgift (anslutningsavgift) i samband med inkopplingen av 
varje anslutning till Stadsnätet. Kunden äger ej rätt att utan tillstånd av 
Leverantören vidaredistribuera, vidareförsälja Stadsnätet eller dess tjänster. 
 
Månadsavgift erläggs månadsvis i förskott. Samtliga avgifter skall erläggas 
mot faktura med 30 dagars förfallotid. Efter förfallodagen uttas 
dröjsmålsränta med 2% per månad. Om betalning ej erlagts inom 60 dagar 
äger leverantören rätt att koppla bort Kunden från Stadsnätet utan att Kunden 
kan göra gällande ersättningsanspråk. Leverantören är vidare berättigad att 
säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. 
 
 
§ 10.2 Ändringar av priser och avgifter 
 

Prisändringar på befintliga avgifter och tjänster till följd av ändrade särskilda 
skatter eller avgifter får ske och kan genomföras utan föregående 
underrättelse. 
 
 
§ 11. "Falsklarm" 
 

Felsökning som påkallas eller orsakats av Kunden och som visar sig 
opåkallat ("falsklarm") eller orsakat av annan än Leverantören eller 
Leverantörens utrustning skall bekostas av Kunden. 
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§ 12. Leverantörens utrustning 
 

För det fall utrustning tillhörig Leverantören förvaras hos Kunden är Kunden 
skyldig att förvara utrustningen på sådant sätt att den inte är åtkomlig för 
obehöriga. Kunden är också skyldig att bereda Leverantören tillträde till 
utrustningen vid behov. Kunden är skyldig att informera samtliga berörda 
parter angående ägarförhållandet på av Leverantörens installerad utrustning. 
Detta gäller om kunden försålt fastigheten, avträtt hyreskontrakt inlett 
ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller annars 
hamnat i obestånd. Kunden är vidare skyldig att meddela Leverantören 
samtliga förändringar som kan påverka Stadsnätet eller dess funktion. 
 
 
§ 13. Ansvar för verksamhet 
 

Leverantören tillhandahåller endast en teknisk tjänst och påtar sig inte något 
ansvar för hur denna används i Kundens verksamhet. Varje Operatör är själv 
ansvarig för sin verksamhet.  
 
 
§ 14. Anspråk 
 

Eventuella krav på anspråk på ersättning för fel eller skada skall skriftligen 
av part framföras till motparten inom 3 månader efter felet eller skadan 
inträffat. 
 
 
§ 15. Befrielsegrunder 
 

Parts åtagande enligt detta avtal gäller under förutsättning att åtagandet inte 
förhindras eller görs oskäligt betungande på grund av omständigheter som 
part inte kunnat råda över och som inte rimligen kunnat förutses vid avtalets 
tillkomst. Såsom befrielsegrund anses bl a arbetskonflikt, eldsvåda, åska, 
krig, örlog, mobilisering, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelse, allmän 
knapphet på varor eller liknande händelse. För att part skall ha rätt att göra 
sådan befrielsegrund gällande skall vederbörande muntligt snarast och 
skriftligen utan dröjsmål underrätta motparten om att omständigheten som 
kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Befrielsegrund medför att part är 
befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad tidpunkt och under sådan 
tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den inträffade 
befrielsegrunden. Detta gäller oavsett om befrielsegrunden inträffar före eller 
efter avtalad leveransdag. 
 
 
§ 16. Kontaktperson 
 

Parterna har utsett en kontaktperson, vilken angivits i Kontraktet, som är 
behörig att företräda part vad avser tekniska och ekonomiska frågor i 
relationen mellan parterna. Part skall skriftligen underrätta motparten om hur 
kontaktperson kan nås i brådskande situationer och när annan kontaktperson 
utsetts adress och telefonnummer till den nye kontaktpersonen. 
 

§ 17.  Informationsteknisk Ansvarsbegränsning 
 

Gällande information härrörande ifrån Internet eller någon Kunds nätverk 
ansvarar leverantören ej för innehållet eller kvalitén i den information som 
transporteras i Stadsnätet eller dess servers. Dock äger Leverantören rätt att 
vid misstanke om brott eller annan oangelägenhet förhindra eller skydda  
Stadsnätet och dess Kunder mot viss typ av information. 
 
  
§ 18. Tvist 
 
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av allmän domstol 
 
 
§ 19. Överlåtelse 
 

För överlåtelse av parternas rättigheter och skyldigheter utanför egen koncern 
krävs motpartens skriftliga godkännande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 20. Tillägg och ändringar 
 

Villkorsändringar skall på lämpligt sätt aviseras Kunden minst en månad 
innan de nya villkoren börjar tillämpas. Ändringar skall sändas till i 
Kontraktet angiven kontaktperson. 
 
Om ändring av Allmänna Avtalsvillkor påkallas på grund av ändring i lag 
eller myndighets beslut skall parterna gemensamt söka överenskomma hur 
avtalet skall ändras för att på bästa sätt anpassas efter den ändrade lagen eller 
myndighetens beslut. 
 
 
§ 21. Avtalsperiod och uppsägning 
 

Avtalet löper enligt den tidsperiod som avtalats. Vid ej avtalad tidsperiod 
löper avtalet 1 år. Om part inte sagt upp avtalet minst 3 månader före 
avtalstidens utgång, förlängs avtalet tills vidare med 6 månaders ömsesidig 
uppsägningstid. Uppsägning skall göras skriftligen till Leverantören. 
 
Gör part sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och har han inte vidtagit rättelse 
 
30 dagar efter det att han erhöll skriftlig anmaning härom från den andra 
parten, har den senare parten rätt att efter denna period skriftligen omedelbart 
säga upp avtalet. 
 
Uppsäger Leverantören avtalet i förtid på grund av väsentligt avtalsbrott skall 
Kunden utge ett skadestånd till Leverantören med ett belopp motsvarande 
summan av alla kvarstående avgifter  
 
Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andre 
parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, 
försatts i konkurs eller annars hamnat i obestånd. 
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Bilaga 2 - Anläggningspecifikation 

 

Benämning Hastighet 

Adm - Skola (Hanahöjskolan, Forsheda) 100/100 Mbps 

Adm/Utb - Anslutning 1 (L2 - Kundrum VK) 1000/1000 Mbps 

Adm/Utb - Anslutning 2 (L2 - Stadshuset, Apladalsgatan) 1000/1000 Mbps 

Adm - Skola Bor Lågstadie (Växjövägen 14, Bor) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Bor Lågstadie (Växjövägen 14, Bor) 100/100 Mbps 

Adm - Kärda Tryckstegringsstation TST228 100/100 Mbps 

Adm - Fordonstekniska Bredasten (Bredastensvägen 5, Värnamo) 100/100 Mbps 

Utb - Fordonstekniska Bredasten (Bredastensvägen 5, Värnamo) 100/100 Mbps 

Utb - Gummifabriken (Jönköpingsvägen 15) 100/100 Mbps 

Adm - Skola Enehag (Prostgårdsvägen)) 100/100 Mbps 

Adm - Linneberg (Bolavägen) 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Rörläggarvägen) - SPU 013 100/100 Mbps 

Adm - Stensötan (Ringvägen 34A) 100/100 Mbps 

Adm - Bemanningsenh (Växjövägen 26) 100/100 Mbps 

Adm - Hemtjänst (Pilgatan 30) 100/100 Mbps 

Adm - Tryckst. (Värnamo Torp 4:11) - SPU14 100/100 Mbps 

Adm - MBF (Vallgatan 4) 100/100 Mbps 

Adm - Kulturhuset Cupolen (Järnvägsgatan 3) 100/100 Mbps 

Utb - Kulturhuset Cupolen (Järnvägsgatan 3) 100/100 Mbps 

Adm - Park (Sveavägen 21) 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Gällaryd) - SPU 025 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Forsheda) - SPU 046 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Gällaryd) - SPU 026 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Kärda) - SPU 041 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Nydala) - SPU 029 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Rydaholm) - SPU 031 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Värnamo) - DPU 081 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Värnamo) - DPU 084 100/100 Mbps 

Adm - Skola (Smålandstekniska Postgatan 3) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Smålandstekniska Postgatan 3) 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Värnamo Osudden) - SPU 066 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Gläntan (Doktorsgatan) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Gläntan (Doktorsgatan) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Ängslyckan (Bollvivevägen) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Rönnen (Rönnegårdsvägen 22-34) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Renfanan (Blåbärsvägen 21-23) 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Energivägen) 100/100 Mbps 

Adm - Gummifabriken (Jönköpingsvägen 15) 100/100 Mbps 

Adm - Räddningsstationen (Lundbyvägen 1) 100/100 Mbps 

Adm - Reningsv. (Horda) - ARV 122 100/100 Mbps 

Adm - Skola Slöjdsal (Norrelundsvägen 8, Rydaholm) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Slöjdsal (Norrelundsvägen 8, Rydaholm) 100/100 Mbps 
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Adm - Vattenv. (Rydaholm) - ANL 224 100/100 Mbps 

Adm - Skola Bolaskogen (Salviavägen 28, Värnamo) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Bolaskogen (Salviavägen 28, Värnamo) 100/100 Mbps 

Adm - John Bauer (Vallgatan 4, Värnamo) 100/100 Mbps 

Utb - John Bauer (Vallgatan 4, Värnamo) 100/100 Mbps 

Adm - Reningsv. (Värnamo Pålslund) - ARV 101 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Ringvägen) ANL 001A 100/100 Mbps 

Adm - Rudan (Storgatan 25, Värnamo) 100/100 Mbps 

Adm - Familjecentralen (Doktorsgatan) 100/100 Mbps 

Utb - Familjecentralen (Doktorsgatan) 100/100 Mbps 

Adm - Bryggan (Finngatan 19, Värnamo) 100/100 Mbps 

Adm - Räddningstjänsten Övningshus 100/100 Mbps 

Adm - MBF (Växjövägen 2A, Värnamo) 100/100 Mbps 

Adm - Tryckst. (Pustakulle) - SPU 205 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Klöveränge (Lingonvägen 2) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Klöveränge (Lingonvägen 2) 100/100 Mbps 

Adm - Vråen Härbärget (Vråenvägen 27, Värnamo) 100/100 Mbps 

Adm - Skolexpedition Rydaholm (Västra Storgatan 18, Rydaholm) 100/100 Mbps 

Utb - Skolexpedition Rydaholm (Västra Storgatan 18, Rydaholm) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Hanahöjskolan, Forsheda) 100/100 Mbps 

Värnamo Kommun Testanslutning 100/100 Mbps 

Adm - Förskola (Rosenvägen) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola (Rosenvägen) 100/100 Mbps 

Adm - Vattentorn Vråen 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Salviavägen 5, Värnamo) 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Nöbble) - SPU 059 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Forsheda) - SPU 229 100/100 Mbps 

Adm - Tekniska Förvaltningen (Gillet Flanaden 5) 100/100 Mbps 

Utb - Tekniska Förvaltningen (Gillet Flanaden 5) 100/100 Mbps 

Adm - Reningsv. Forsheda - SPU047 100/100 Mbps 

Adm - Exposkolan F-hus Kök 100/100 Mbps 

Adm - Exposkolan C-hus Omsorgen 100/100 Mbps 

Adm - Skola Exposkolan B-hus. (Expovägen) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Exposkolan B-hus. (Expovägen) 100/100 Mbps 

Adm - Finngatan 17A 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Kärda) - SPU 039 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (OHS) - SPU 027 100/100 Mbps 

Adm - Sporthallen 100/100 Mbps 

Utb - Sporthallen 100/100 Mbps 

Adm - Bredaryd VPU 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Bredaryd) - SPU 049 100/100 Mbps 

Adm - MBF (Vallgatan 4B) 100/100 Mbps 

Adm - Norregårds IP 100/100 Mbps 

Adm - Polishuset (Storgatan 51 Värnamo) 100/100 Mbps 

Adm - Leklundens Förskola (Dahlgrens väg 2, Rydaholm) 100/100 Mbps 

Utb - Leklundens Förskola (Dahlgrens väg 2, Rydaholm) 100/100 Mbps 
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Adm - Gr.Boende Kv. Ling (Högabergsgatan 2) 100/100 Mbps 

Adm - Rörstorpsgården (Ringvägen 36) 100/100 Mbps 

Adm - Bodfållen (Västermogatan 9) 100/100 Mbps 

Adm - Bredäng (Bredängsvägen 7) 100/100 Mbps 

Adm - Bäcklunden (Kyrkogatan 12) 100/100 Mbps 

Adm - Sjösala/Solgläntan (Gallarydsvägen 39) 100/100 Mbps 

Adm - Soläng (Storgatan 33) 100/100 Mbps 

Adm - Social (Stallagårdsvägen 14) 100/100 Mbps 

Adm - Dagverksamhet Rara Ting (Storg 34) 100/100 Mbps 

Adm - Västrabo (Åkermyntavägen 2) 100/100 Mbps 

Adm - Särsk Boende Östhamra (Östhagagatan 14) 100/100 Mbps 

Adm - Särsk Boende Östrabo (Valdemarsg. 44) 100/100 Mbps 

Adm - Äldreomsorg Forsgården (Skogsstigen 2) 100/100 Mbps 

Adm - Dagcenter Gläntan (Silkesvägen 21) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Rydgatan 7) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Stallagårdsvägen 20) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Vråenvägen 23) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Växjövägen 11) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Ånabäcksvägen 7) 100/100 Mbps 

Adm - Gröna Lunden (Sveavägen 30) 100/100 Mbps 

Adm - Luddö Källa (Brunnsgatan 6) 100/100 Mbps 

Adm - Dagverksamhet (Skog & Apladal, Apladalen) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.boende (Parkgatan 7) 100/100 Mbps 

Adm - Kök (Ringvägen 78K) 100/100 Mbps 

Adm - Personlig ass. (Citronvägen 60) 100/100 Mbps 

Adm - Matkällan SCA (Wellvägen 2) 100/100 Mbps 

Adm - SKAF (Lagmansgatan 2) 100/100 Mbps 

Adm - Skola Fordonstekniska (Malmstensgatan 21) 100/100 Mbps 

Adm - Tekniska Förrådet (Nydalavägen) 100/100 Mbps 

Adm - Vattenv. (Ljusseveka) - ANL 200 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Jonstavägen) - ANL 051 100/100 Mbps 

Adm - Reningsv. (Tånnö) - ANL 125 100/100 Mbps 

Adm - Reningsv. (Lanna) - ANL 115 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Sandgatan) - SPU 005 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Lillegårdsgatan 17) - ANL 004 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Ekebäcken) - ANL 060 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Fröakärr) - ANL 061 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Armaturgatan) - ANL 012 100/100 Mbps 

Adm - Reningsv. (Hånger) - ANL 113 100/100 Mbps 

Adm - Tryckst. (Buregatan) - SPU 208 100/100 Mbps 

Adm - Tryckst. (Åminne) - SPU 207 100/100 Mbps 

Adm - Tryckst. (Sågtorpet) - SPU 065 100/100 Mbps 

Adm - Tryckst. (Ågatan) - SPU 002 100/100 Mbps 

Adm - Vattenv. (Lanna) - ANL 215 100/100 Mbps 

Adm - Vattenv. (Tånnö) - ANL 225 100/100 Mbps 

Adm - Skola Finnvedens Gymnasie (Prostgårdsv) 100/100 Mbps 
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Adm - Skola (Fryele) 100/100 Mbps 

Adm - Skola Gröndalsskolan (Bolavägen) 100/100 Mbps 

Adm - Skola Mossleskolan (Gränsgatan 21) 100/100 Mbps 

Adm - Skola Rörstorp (Vallmovägen) 100/100 Mbps 

Adm - Skola Trälleborg (Kolonigatan 10) 100/100 Mbps 

Adm - Skola Östboskolan (Expovägen 1) 100/100 Mbps 

Adm - Skola Bor Högstadie (Sotakärrvägen, Bor) 100/100 Mbps 

Adm - Skola (Bollagårdsvägen, Forsheda) 100/100 Mbps 

Adm - Skola (Alvestavägen 6, Rydaholm) 100/100 Mbps 

Adm - Skola (Värnamovägen 40, Hånger) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Värna Flickskola (Lagmansgatan 2) 100/100 Mbps 

Adm - Skola (Gällaryd) 100/100 Mbps 

Adm - Skola (Skolvägen 2, Kärda) 100/100 Mbps 

Adm - Skola (Grossistvägen 1, Lanna) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Renfanan (Blåbärsvägen 21-23) 100/100 Mbps 

Adm - Skola (Tånnö) 100/100 Mbps 

Adm - Skola (Hembygdsvägen 1, Horda) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Växthuset (Trädgatan 2) 100/100 Mbps 

Adm - Finnvedsvallen (Sandgatan) 100/100 Mbps 

Adm - Vråens Bibliotek (Brushanegatan) 100/100 Mbps 

Adm - Finngatan 17B (Bryggan) 100/100 Mbps 

Adm - Dagverksamhet (Malmstensg. 22) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Brännerig.4) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Citronv.72) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Doktorsg.20) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Egnahemsvägen 20 ) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Fridhemsg.12) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Gränsgatan 63I) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Myntgatan 3) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Ouchterlonyg.20) 100/100 Mbps 

Adm - Bollvivegården (Bollvivevägen 3) 100/100 Mbps 

Adm - Hemtjänst (Doktorsg.8) 100/100 Mbps 

Adm - Korttidshem (Egnahemsvägen 22) 100/100 Mbps 

Utb - Vråens Bibliotek (Brushanegatan) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Mossleskolan (Gränsgatan 21) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Alvestavägen 6, Rydaholm) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Rörstorp (Vallmovägen) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Trälleborg (Kolonigatan 10) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Östboskolan (Expovägen 1) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Fordonstekniska (Malmstensgatan 21) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Fryele) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Gällaryd) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Hembygdsvägen 1, Horda) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Biet (Valdemarsgatan 101) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Ekbacken (Gullpigevägen 1) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Getingen (Magnusgatan 19) 100/100 Mbps 
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Adm - Förskola Humlan (Magnusgatan 46) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Värnamovägen 40, Hånger) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Skolvägen 2, Kärda) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Grossistvägen 1, Lanna) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Fyrklövern (Slättövägen 6) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Grantäppan (Ynglingagatan 28) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Mosslelund (Libanonv 2) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Nylund (Julias väg 3) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Pepparmyntan (Pepparmyntav 36) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Trädkryparen (Brushanegatan 52) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Ängslyckan (Bollvivevägen) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Borgen (Alandsryd) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Dalstigen (Dalstigen 9) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Västhorja (Lönngatan 1) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Ängen (Norra vägen 21) 100/100 Mbps 

Utb - Dagverksamhet Tryckeriet (Karlsdalsgatan 2) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Hästhoven (Hovslagaregatan 49) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Ryttargårdens (Stallagårdsvägen 20) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Tånnö) 100/100 Mbps 

Adm - Reningsv. (Dannäs) - ANL 111 100/100 Mbps 

Adm - Vattenv. (Dannäs) - ANL 211 100/100 Mbps 

Adm - Vattenv. (Horda) - ANL 222 100/100 Mbps 

Adm - Högreservoar (Alandsryd) - ANL 206 100/100 Mbps 

Adm - Tekniska kontoret (Gränsgatan 17) 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Hjälshammar) - ANL 020 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Pepparmyntan (Pepparmyntav 34) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Rönnen (Rönnegårdsvägen 22-34) 100/100 Mbps 

Adm - Gr.Boende (Brushanegatan 1-3) 100/100 Mbps 

Adm - Skola Västra (Boagatan 2) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Västra (Boagatan 2) 100/100 Mbps 

Adm - Reningsv. (Rydaholm) -  ANL 124 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Horda) - ANL 030 100/100 Mbps 

Adm - Vattenv. (Gällaryd) - ANL 221 100/100 Mbps 

Adm - Skola (Lundavägen 24, Bredaryd) 100/100 Mbps 

Utb - Skola (Lundavägen 24, Bredaryd) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Jannelund (Västra vägen 7) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Skattkistan (Tånnögatan 28) 100/100 Mbps 

Adm - Reningsv. Provisoriskt (Varpv.) 100/100 Mbps 

Adm - Sporthall (Liatorpsvägen Bredaryd) 100/100 Mbps 

Adm - Pumpst. (Hindsekind) 100/100 Mbps 

Adm - Vattenv. (Bor) 100/100 Mbps 

Adm - Vattenv. (Ohs) 100/100 Mbps 

Utb - Skola Enehag (Prostgårdsvägen) 100/100 Mbps 

Adm - Talavidshallen (Isbanevägen) 100/100 Mbps 

Utb - Dagverksamhet Rara Ting (Storg 34) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Nylund (Julias väg 3) 100/100 Mbps 
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Adm - Förskola Grantäppan (Ynglingag 28) 100/100 Mbps 

Adm - Brandstation (Ängsvägen 2, Bredaryd) 100/100 Mbps 

Adm - Brandstation (Fabriksvägen Bor) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Borgen (Alandsryd) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Västhorja (Lönngatan 1) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Ekbacken (Gullpigevägen 1) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Pepparmyntan (Pepparmyntav. 36) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Pepparmyntan (Pepparmyntav. 34) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Mosslelund (Libanonvägen 2) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Dalstigen (Dalstigen 9) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Höjden (Gränsgatan 13) 100/100 Mbps 

Adm - Brandstation (Stallagårdsvägen 14) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Trälleborg (Kolonigatan 8) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Snäckan (Kolonigatan 6) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Snäckan (Kolonigatan 6) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Trälleborg (Kolonigatan 8) 100/100 Mbps 

Adm - Dagverksamhet (Näsudden) 100/100 Mbps 

Utb - Förskola Jannelund (Västra v 7, Bredaryd) 100/100 Mbps 

Utb - Finngatan 17B (Bryggan) 100/100 Mbps 

Adm - Dagverksamhet Tryckeriet (Karlsdalsgatan 2) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Fyrklövern (Slättövägen 6) 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Ängen (Norra vägen 21) 100/100 Mbps 

Adm - Vråen Vårdcentral 100/100 Mbps 

Adm - Förskola Trädkryparen (Brushanegatan 52) 100/100 Mbps 

Adm - Stadshuset till Biggnet i Kundrummet Svartfiber 

Kundrum VK - IP-only skåp Svartfiber 

Adm - Skola Apladalsskolan (Ouchterlonygatan 9) 500/500 Mbps 

Utb - Skola Bor Högstadie (Sotakärrvägen, Bor) 500/500 Mbps 

Utb - Skola Finnvedens Gymnasie (Prostgårdsv) 500/500 Mbps 

Utb - Skola (Bollagårdsvägen 2, Forsheda) 500/500 Mbps 

Utb - Skola Gröndalsskolan (Bolavägen) 500/500 Mbps 

Adm - Lindgården (Fabriksgatan 11) 500/500 Mbps 

Utb - Skola Apladalsskolan (Ouchterlonygatan 9) 500/500 Mbps 

Adm/Utb - Anslutning 2 (L3 - Stadshuset, Apladalsgatan) 10/10 Gbps 

Adm/Utb - Anslutning 1 (L3 - Kundrum VK) 10/10 Gbps 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

Pris och tjänsteutbud 
 

 

Dataförbindelser: 

 

Parterna är överens om att VEAB debiterar ett fastpris oavsett antal uppkopplade förbindelser. 

Dock delas avgiften upp i två delar då lagkravet för VA verksamheten kräver särredovisning. 

 

Kommunal drift:  435 000 kr per månad 

VA drift:       7 000 kr per månad 

 

Anslutningsavgift      9 000 kr (0 kr om fibern redan är installerad). 

 

 

I det fall VEABs fibernät finns inom rimligt avstånd har Kunden rätt att lägga till anläggningar utan 

extra löpande kostnader (enbart anslutningsavgift). 

 

 

Internetförbindelser, core nät och skåpsutrymme mm: 

 

Tjänster utöver dataförbindelser, t.ex Internet regleras enligt separat avtal. 

 

 

Priserna är angivna exkl. mervärdesskatt. 
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1 (4) 

Tjänstebeskrivning Punkt till Multipunkt 
Version 1.1 

 
Inledning 
Värnamo Energis leverans av kapacitet punkt till multipunkt syftar till att koppla samman 

kundens LAN (lokala nätverk) med specificerad prestanda och kvalitet. Tjänsten är 

inklusive central routing av kunds nät (Layer 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bandbredd 
Bandbredden i tjänsten sätts efter kundens önskemål, från enstaka Mbit/s upp till flera 

Gbit/s. Bandbredden sätts per förbindelse mellan LAN och stadsnätet. 

 

 

Gränssnitt 
 

Överlämning (fiber) till kund sker i en ODF placerad i kundens anläggning. 

Typ av kontakt som vanligen används är ”SC” fiberkontakt. 

 

Gränssnittet mot slutkund ska vara 100BaseTX, 100BaseFX eller 1000Base-X i enlighet 

med standarden IEEE 802.3. Gränssnittet ska på begäran kunna konfigureras enligt 

följande: 

 

1. 100 Mbps full-duplex  

2. 1 Gbps full-duplex  

3. 10 Gbps full-duplex 

 

Parterna skall tillsammans komma överens om gränssnitt för 10 Gbps förbindelser i 

samband med att de första leveranserna. 

 

Gränssnittet förväntas vara konfigurerat i full-duplex för samtliga förbindelser. Parterna 

skall komma överens om Auto-negotiation eller manuell konfiguration av hastighet 

tillämpas. 

 

 

Övervakning 
Värnamo Energi har kontinuerlig driftövervakning på stamnätet. 

 

 

Kundens 
Centrala LAN 

 

Kundens externa LAN Gränssnitt 
 

Gränssnitt 
 

Stadsnätet 

förbindelse 
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Ansvar för service och underhåll 
Värnamo Energi ansvarar för och tillhandahåller service och underhåll av produkten. Vid 

fel i fastighetsnät eller dylikt gäller inte produktens servicetider. 

 

Kund ansvarar för den tjänst som erbjuds dennes kund (=slutkunden), för service 

avseende sådan tjänst, samt för eventuell automatisk driftövervakning. 

Uppstår fel i en Punkt till multipunktförbindelse som etablerats med Accesser som hyrs 

av olika kunder, eller har Värnamo Energi brustit i sina åtaganden beträffande en sådan 

förbindelse, är endast den kund som hyr förbindelsekapaciteten berättigad till 

kompensation, enligt de för denne gällande villkor härom. 

 

 

Bastillgänglighet  
Bastillgängligheten är lägst 99,8 %, mätt på årsbasis. Detta motsvarar en total hindertid 

på 17,5 timmar per år. 

 

Om tillgängligheten inte uppfylls, har kunden rätt att på dennes begäran erhålla 

nedsättning av årsavgiften enligt nedanstående princip.  

 

Kunden har möjlighet att teckna avtal för utökad tillgänglighet. 

 

Ersättning för hindertid: 

Då Värnamo Energi i enighet med allmänna avtalsvillkor inte levererat den med kunden 

avtalade tjänsten med den specificerade tillgänglighetsgraden baserat på årsbasis, så äger 

Kunden rätt till ersättning. För varje procent minskad tillgänglighet beräknat på årsbasis, 

minskar årsavgiften enligt följande: 

 
MINSKAD TILLGÄNGLIGHET ERSÄTTNING 

 1 - 10% 10 % av årsavgiften för den felande förbindelsen. 

11 - 25% 25 % av årsavgiften för den felande förbindelsen. 

 

Avtalet reglerar initialt ca. 400 logiska förbindelser, ersättning per förbindelse räknas 

därmed om genom att dela den totala årsavgiften för alla förbindelser med 400. 

 

 

Tillgänglighet  
Vid varje feltillfälle mäts otillgänglig tid från den tidpunkt som en felanmälan inkommer 

till Värnamo Energi till dess att Värnamo Energi klarrapporterat felet till kund. 

 

Tillgängligheten beräknas därefter enligt följande:  

Tillgänglighet (%) = 100 * (Total mättid (1 år) - ∑ otillgänglig tid) / Total tid (1 år) 

Tillgängligheten mäts i hela kalenderår. Tillgängligheten redovisas kunden efter det att 

kunden begärt sådan. 

 

I otillgänglig tid räknas inte in: 

 Otillgänglighet orsakad av avtalade avbrott. 

 Otillgänglighet orsakad av kundens agerande. 
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 Otillgänglighet orsakad av kundägd utrustning och kraft, inkluderande avbrott längre 

tid än 4 timmar på kundens 230V-matning till strömförsörjningsmodul. 

 Otillgänglighet orsakad av kabel eller nät som eventuellt inte ingår i produkten. 

 Otillgänglighet orsakad av naturkatastrof eller liknande. 

 

 

Servicetider 
För punkt till multipunkt gäller följande servicetider: 

- Normal servicestart inom 2 timmar arbetsdagar 07:30- 16:30, övrig tid 4 timmar. 

- Normal åtgärdstid inom 8 timmar. 

 

d.v.s. en sammanlagd normal hindertid inom 10 timmar, räknat från den tidpunkt då 

kunden anmält felet till Värnamo Energi, till dess att Värnamo Energi klarrapporterat 

felet till kund. Tiden för avhjälpning av fel räknas som kalendertimmar dygnet runt, året 

om. 

 

Servicefönster för transmissionsnätet är kl. 00:00 – 06:00 under perioden helgfri måndag 

- torsdag eller efter överenskommelse med kund. Under denna tid äger Värnamo Energi 

rätt att bryta förbindelserna efter överenskommelse. 

 
 
Säkerhet 
Varje förbindelse är unik och har ingen logisk kontakt med någon annan kunds 

förbindelser. Trafiken går i separata virtuella kanaler. Sammankopplingar av de olika 

punkterna i kundens nät sker i en router. 

 
 
Felhantering 
Kund skall identifiera och avgränsa fel i sin tjänst enligt nedanstående schema. Adress till 

Värnamo Energis felmottagning är Värnamo Energi Helpdesk, telefon 0370-69 41 00.  
 

Kund: 

• Tar emot felanmälan från ev. egen slutkund eller  

• Kontrollerar att fel inte föreligger i egen eller i slutkundens utrustning, eller vid 

handhavandet av sådan utrustning.  

• Om resultat av sådan kontroll tyder på att fel föreligger i Värnamo Energis nät 

görs en felanmälan till Värnamo Energi.  

• Anger FB-nummer för felaktig förbindelse och beskriver felets art och tidpunkt 

när felet upptäcktes.  

• Anger kontaktperson, tillsammans med telefonnummer, hos kunden  

• Ev. referensnummer  

• Övrig information  

 

Värnamo Energi: 

• Tar emot och registrerar felanmälan från kunden. 

• Beordrar felavhjälpning. 
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• Efter att fel avhjälpts kontrollerar Värnamo Energi med Kund att förbindelsen 

fungerar tillfredsställande. 

• Om fel inte avhjälpts inom angiven tid lämnar Värnamo Energi underhandsbesked 

till kund med uppgift om tidpunkt då felet beräknas vara avhjälpt samt orsak till 

den förlängda felavhjälpningstiden. 

 

 
Virtuella routrar / VRF 

Routing av respektive förbindelse sker i virtuella routrar (virtual routing and 

forwarding/VRF). Det finns en begränsning i antalet VRFer i den tekniska utrustningen 

(initialt 60 st). 

 
VLAN 

Kunden har möjlighet att skicka in egna VLAN där ett visst VLAN kommer kopplas mot 

en virtuell router. Antalet VLAN som kan användas på respektive anläggning begränsas 

därför till antalet virtuella routrar. 

 
QOS 
Det finns 4 st olika prioriteringsköer som är tillgängliga att använda.  

 

Dot1p Beskrivning 

0 Best Effort 

1 Prio låg 

2 Prio Mellan 

3 Prio Hög 

 

All klassificering sker med hjälp av IEEE P802.1p i det fall Kunden skickar in VLAN till 

Värnamo Energi. I annat fall där VLAN klassificering ej är möjligt sker det med hjälp av 

DSCP på lager 3. 

 

All trafik som termineras i en virtuell router skall ha samma klassning och därmed 

prioritering. 

 

Nedströmstrafik 

Värnamo Energi klassificerar trafiken enligt Kundens önskemål vid avlämningspunkt och 

ser till att den bibehåller samma prioritering i hela nätet.  

 

Uppströmstrafik 

Skillnaden i jämförelse med nedströmstrafik är att Kunden måste märka inkommande 

trafik med VLAN enligt den IEEE P802.1p prioritering som önskas. Värnamo Energi 

bibehåller prioriteringen hela vägen i nätet tills den når avlämningspunkten. Prioritering 

måste ske enligt ovan tabell. 
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Förbindelse Hastighet VLAN Hastighet Antal

Adm - Bemanningsenh (Växjövägen 26) 100/100 Mbps VK_A_BemannEnh 100/100 Mbps 384

Adm - Bemanningsenh (Växjövägen 26) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1 500/500 Mbps 10

Adm - Bodfållen (Västermogatan 9) 100/100 Mbps VK_A_BodFall 1000/1000 Mbps 2

Adm - Bodfållen (Västermogatan 9) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1 10/10 Gbps 4

Adm - Bollvivegården (Bollvivevägen 3) 100/100 Mbps VK_A_BolGar

Adm - Bollvivegården (Bollvivevägen 3) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2 Summa 400

Adm - Borgen (Alandsryd) 100/100 Mbps VK_A_Borgen

Adm - Brandstation (Fabriksvägen Bor) 100/100 Mbps VK_A_BS_Fabr VLAN Antal

Adm - Brandstation (Fabriksvägen Bor) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2 VL_VK_A_IPtele1 86

Adm - Brandstation (Stallagårdsvägen 14) 100/100 Mbps VK_A_BS_Stall VL_VK_A_IPtele2 25

Adm - Brandstation (Stallagårdsvägen 14) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2 VL_VK_A_IPtele3 14

Adm - Brandstation (Ängsvägen 2, Bredaryd) 100/100 Mbps VK_A_BS_Angs

Adm - Brandstation (Ängsvägen 2, Bredaryd) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3 Summa 125

Adm - Bredaryd VPU 100/100 Mbps VK_A_Bre_VPU

Adm - Bredäng (Bredängsvägen 7) 100/100 Mbps VK_A_BreAng

Adm - Bredäng (Bredängsvägen 7) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Bryggan (Finngatan 19, Värnamo) 100/100 Mbps VK_A_FinG19

Adm - Bäcklunden (Kyrkogatan 12) 100/100 Mbps VK_A_BacLun

Adm - Bäcklunden (Kyrkogatan 12) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Dagcenter Gläntan (Silkesvägen 21) 100/100 Mbps VK_A_DagGlaSv21

Adm - Dagcenter Gläntan (Silkesvägen 21) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Dagverksamhet (Malmstensg. 22) 100/100 Mbps VK_A_MalVil

Adm - Dagverksamhet (Malmstensg. 22) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Dagverksamhet (Näsudden) 100/100 Mbps VK_A_Nasudden

Adm - Dagverksamhet (Näsudden) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Dagverksamhet (Skog & Apladal, Apladalen) 100/100 Mbps VK_A_DagApl

Adm - Dagverksamhet (Skog & Apladal, Apladalen) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Dagverksamhet Rara Ting (Storg 34) 100/100 Mbps VK_A_GrpStg

Adm - Dagverksamhet Rara Ting (Storg 34) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Dagverksamhet Tryckeriet (Karlsdalsgatan 2) 100/100 Mbps VK_A_DagTryc

Adm - Dagverksamhet Tryckeriet (Karlsdalsgatan 2) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Exposkolan C-hus Omsorgen 100/100 Mbps VK_A_ExpoSko_C_Hus

Adm - Exposkolan C-hus Omsorgen 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Exposkolan F-hus Kök 100/100 Mbps VK_A_ExpoSko_F_Hus

Adm - Exposkolan F-hus Kök 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Familjecentralen (Doktorsgatan) 100/100 Mbps VK_A_FamSjuk

Adm - Familjecentralen (Doktorsgatan) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Finngatan 17A 100/100 Mbps

Adm - Finngatan 17B (Bryggan) 100/100 Mbps VK_A_Finng17A

Adm - Finngatan 17B (Bryggan) 100/100 Mbps VK_A_Finng17B

Adm - Finngatan 17B (Bryggan) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Finnvedsvallen (Sandgatan) 100/100 Mbps VK_A_FinVal

Adm - Finnvedsvallen (Sandgatan) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Fordonstekniska Bredasten (bredastensvägen 5, Värnamo) 100/100 Mbps VK_A_ForTekBreda

Adm - Fordonstekniska Bredasten (bredastensvägen 5, Värnamo) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola (Rosenvägen) 100/100 Mbps VK_A_RosVFsk

Adm - Förskola Biet (Valdemarsgatan 101) 100/100 Mbps VK_A_BieFsk

Adm - Förskola Biet (Valdemarsgatan 101) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Dalstigen (Dalstigen 9) 100/100 Mbps VK_A_DalFsk

Adm - Förskola Dalstigen (Dalstigen 9) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Ekbacken (Gullpigevägen 1) 100/100 Mbps VK_A_EkbFsk

Adm - Förskola Ekbacken (Gullpigevägen 1) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Fyrklövern (Slättövägen 6) 100/100 Mbps VK_A_FyrFsk

Adm - Förskola Fyrklövern (Slättövägen 6) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Förskola Getingen (Magnusgatan 19) 100/100 Mbps VK_A_GetFsk

Adm - Förskola Getingen (Magnusgatan 19) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Gläntan (Doktorsgatan) 100/100 Mbps VK_A_FskGlan

Adm - Förskola Gläntan (Doktorsgatan) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Grantäppan (Ynglingag 28) 100/100 Mbps VK_A_GraFsk

Adm - Förskola Grantäppan (Ynglingag 28) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Humlan (Magnusgatan 46) 100/100 Mbps VK_A_HumFsk

Adm - Förskola Humlan (Magnusgatan 46) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Hästhoven (Hovslagaregatan 49) 100/100 Mbps VK_A_HasFsk

Adm - Förskola Hästhoven (Hovslagaregatan 49) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Förskola Höjden (Gränsgatan 13) 100/100 Mbps VK_A_HojFsk

Adm - Förskola Höjden (Gränsgatan 13) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Jannelund (Västra vägen 7) 100/100 Mbps VK_A_JLundFsk

Adm - Förskola Jannelund (Västra vägen 7) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Förskola Klöveränge (Lingonvägen 2) 100/100 Mbps VK_A_KlvFsk

Adm - Förskola Klöveränge (Lingonvägen 2) 100/100 Mbps VK_E_KlvFsk

Adm - Förskola Klöveränge (Lingonvägen 2) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Mosslelund (Libanonvägen 2) 100/100 Mbps VK_A_MosFsk

Adm - Förskola Mosslelund (Libanonvägen 2) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Nylund (Julias väg 3) 100/100 Mbps VK_A_NylFsk

Adm - Förskola Nylund (Julias väg 3) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Pepparmyntan (Pepparmyntav. 34) 100/100 Mbps VK_A_PepFsk34

Adm - Förskola Pepparmyntan (Pepparmyntav. 34) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Pepparmyntan (Pepparmyntav. 36) 100/100 Mbps VK_A_PepFsk36
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Adm - Förskola Pepparmyntan (Pepparmyntav. 36) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Renfanan (Blåbärsvägen 21-23) 100/100 Mbps VK_A_RenFsk

Adm - Förskola Renfanan (Blåbärsvägen 21-23) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Ryttargårdens (Stallagårdsvägen 20) 100/100 Mbps VK_A_RytFsk

Adm - Förskola Ryttargårdens (Stallagårdsvägen 20) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Förskola Rönnen (Rönnegårdsvägen 22-34) 100/100 Mbps VK_A_RonFsk

Adm - Förskola Rönnen (Rönnegårdsvägen 22-34) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Förskola Skattkistan (Tånnögatan 28) 100/100 Mbps VK_A_AplFsk

Adm - Förskola Skattkistan (Tånnögatan 28) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Snäckan (Kolonigatan 6) 100/100 Mbps VK_A_SnaFsk

Adm - Förskola Snäckan (Kolonigatan 6) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Trädkryparen (Brushanegatan 52) 100/100 Mbps VK_A_TraFsk

Adm - Förskola Trädkryparen (Brushanegatan 52) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele

Adm - Förskola Trälleborg (Kolonigatan 8) 100/100 Mbps VK_A_TrlFsk

Adm - Förskola Trälleborg (Kolonigatan 8) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Västhorja (Lönngatan 1) 100/100 Mbps VK_A_VasFsk

Adm - Förskola Västhorja (Lönngatan 1) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Växthuset (Trädgatan 2) 100/100 Mbps VK_A_VxtFsk

Adm - Förskola Växthuset (Trädgatan 2) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Ängen (Norra vägen 21) 100/100 Mbps VK_A_AngFsk

Adm - Förskola Ängen (Norra vägen 21) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Förskola Ängslyckan (Bollvivevägen) 100/100 Mbps VK_A_AlyFsk

Adm - Förskola Ängslyckan (Bollvivevägen) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Gr.Boende (Brushanegatan 1-3) 100/100 Mbps VK_A_BruHan

Adm - Gr.Boende (Brushanegatan 1-3) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Brännerig.4) 100/100 Mbps VK_A_GrpKar

Adm - Gr.Boende (Brännerig.4) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Citronv.72) 100/100 Mbps VK_A_GrpGro

Adm - Gr.Boende (Citronv.72) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Doktorsg.20) 100/100 Mbps VK_A_Doktorsg_20

Adm - Gr.Boende (Doktorsg.20) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Egnahemsvägen 20 ) 100/100 Mbps VK_A_GrpEhv

Adm - Gr.Boende (Egnahemsvägen 20 ) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Fridhemsg.12) 100/100 Mbps VK_A_RydSoc

Adm - Gr.Boende (Fridhemsg.12) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Gr.Boende (Gränsgatan 63I) 100/100 Mbps VK_A_GrpGrg

Adm - Gr.Boende (Gränsgatan 63I) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Myntgatan 3) 100/100 Mbps VK_A_GrpMyn

Adm - Gr.Boende (Myntgatan 3) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Ouchterlonyg.20) 100/100 Mbps VK_A_GrpOlg

Adm - Gr.Boende (Ouchterlonyg.20) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.boende (Parkgatan 7) 100/100 Mbps VK_A_GrpPar

Adm - Gr.boende (Parkgatan 7) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Rydgatan 7) 100/100 Mbps VK_A_SocLyc

Adm - Gr.Boende (Rydgatan 7) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Salviavägen 5, Värnamo) 100/100 Mbps VK_A_GrpSalv5

Adm - Gr.Boende (Salviavägen 5, Värnamo) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Stallagårdsvägen 20) 100/100 Mbps VK_A_Stallagv_20

Adm - Gr.Boende (Stallagårdsvägen 20) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Gr.Boende (Vråenvägen 23) 100/100 Mbps VK_A_GrpVra

Adm - Gr.Boende (Vråenvägen 23) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Växjövägen 11) 100/100 Mbps VK_A_GrpVxv

Adm - Gr.Boende (Växjövägen 11) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende (Ånabäcksvägen 7) 100/100 Mbps VK_A_SocAbv

Adm - Gr.Boende (Ånabäcksvägen 7) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Gr.Boende Kv. Ling (Högabergsgatan 2) 100/100 Mbps VK_A_SocHlg_Kv_Ling

Adm - Gröna Lunden (Sveavägen 30) 100/100 Mbps VK_A_GroLun

Adm - Gröna Lunden (Sveavägen 30) 100/100 Mbps VK_OFA01_GroLun

Adm - Gummifabriken (Jönköpingsvägen 15) 100/100 Mbps VK_A_GumFab

Adm - Gummifabriken (Jönköpingsvägen 15) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Hemtjänst (Doktorsg.8) 100/100 Mbps VK_A_SocDok

Adm - Hemtjänst (Doktorsg.8) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Hemtjänst (Pilgatan 30) 100/100 Mbps VK_A_HtjPil

Adm - Hemtjänst (Pilgatan 30) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Högreservoar (Alandsryd) - ANL 206 100/100 Mbps VK_A_Pmp206

Adm - John Bauer (Vallgatan 4, Värnamo) 100/100 Mbps VK_A_JohBau

Adm - John Bauer (Vallgatan 4, Värnamo) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Korttidshem (Egnahemsvägen 22) 100/100 Mbps VK_A_GrpSgn

Adm - Korttidshem (Egnahemsvägen 22) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Kulturhuset Cupolen (Järnvägsgatan 3) 100/100 Mbps VK_A_HuvBib

Adm - Kulturhuset Cupolen (Järnvägsgatan 3) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Kärda Tryckstegringsstation TST228 100/100 Mbps VK_A_TST228

Adm - Kök (Ringvägen 78K) 100/100 Mbps VK_A_TorGar

Adm - Kök (Ringvägen 78K) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Leklundens Förskola (Dahlgrens väg 2, Rydaholm) 100/100 Mbps VK_A_LekLundFsk

Adm - Lindgården (Fabriksgatan 11) 500/500 Mbps VK_A_LindGa

Adm - Lindgården (Fabriksgatan 11) 500/500 Mbps VL_VK_A_IPTele2

Adm - Linneberg (Bolavägen) 100/100 Mbps VK_A_Linneberg

Adm - Linneberg (Bolavägen) 100/100 Mbps VK_OFA01_Linneberg
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Adm - Luddö Källa (Brunnsgatan 6) 100/100 Mbps VK_A_LudKal

Adm - Luddö Källa (Brunnsgatan 6) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Matkällan SCA (Wellvägen 2) 100/100 Mbps VK_A_MatKal

Adm - Matkällan SCA (Wellvägen 2) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - MBF (Vallgatan 4) 100/100 Mbps VK_A_MBF_Vallg4

Adm - MBF (Vallgatan 4) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - MBF (Vallgatan 4B) 100/100 Mbps VK_A_MBF_Vallg_4B

Adm - MBF (Vallgatan 4B) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - MBF (Växjövägen 2A, Värnamo) 100/100 Mbps VK_A_MBF

Adm - MBF (Växjövägen 2A, Värnamo) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Norregårds IP 100/100 Mbps VK_A_NorrG_IP

Adm - Park (Sveavägen 21) 100/100 Mbps VK_A_Park_RHM

Adm - Park (Sveavägen 21) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Personlig ass. (Citronvägen 60) 100/100 Mbps VK_A_PerCit

Adm - Personlig ass. (Citronvägen 60) 100/100 Mbps VK_VK_A_IPtele1

Adm - Polishuset (Storgatan 51 Värnamo) 100/100 Mbps VK_A_Polishuset

Adm - Pumpst. (Armaturgatan) - ANL 012 100/100 Mbps VK_A_Pmp012

Adm - Pumpst. (Bredaryd) - SPU 049 100/100 Mbps VK_A_Pmp049  

Adm - Pumpst. (Ekebäcken) - ANL 060 100/100 Mbps VK_A_Pmp060

Adm - Pumpst. (Energivägen) 100/100 Mbps VK_A_Pmp209

Adm - Pumpst. (Forsheda) - SPU 046 100/100 Mbps VK_A_Pmp046

Adm - Pumpst. (Forsheda) - SPU 229 100/100 Mbps VK_A_Pmp229

Adm - Pumpst. (Fröakärr) - ANL 061 100/100 Mbps VK_A_Pmp061

Adm - Pumpst. (Gällaryd) - SPU 025 100/100 Mbps VK_A_Pmp025

Adm - Pumpst. (Gällaryd) - SPU 026 100/100 Mbps VK_A_Pmp026

Adm - Pumpst. (Hindsekind) 100/100 Mbps VK_A_VaNv0536

Adm - Pumpst. (Hjälshammar) - ANL 020 100/100 Mbps VK_A_Pmp020

Adm - Pumpst. (Horda) - ANL 030 100/100 Mbps VK_A_Sup030

Adm - Pumpst. (Jonstavägen) - ANL 051 100/100 Mbps VK_A_Pmp051

Adm - Pumpst. (Kärda) - SPU 039 100/100 Mbps VK_A_Pmp039

Adm - Pumpst. (Kärda) - SPU 041 100/100 Mbps VK_A_Pmp041

Adm - Pumpst. (Lillegårdsgatan 17) - ANL 004 100/100 Mbps VK_VA01_Pmp004

Adm - Pumpst. (Nydala) - SPU 029 100/100 Mbps VK_A_Pmp029

Adm - Pumpst. (Nöbble) - SPU 059 100/100 Mbps VK_A_Pmp059

Adm - Pumpst. (OHS) - SPU 027 100/100 Mbps VK_A_Pmp027

Adm - Pumpst. (Ringvägen) ANL 001A 100/100 Mbps VK_A_Pmp001A

Adm - Pumpst. (Rydaholm) - SPU 031 100/100 Mbps VK_A_Pmp031

Adm - Pumpst. (Rörläggarvägen) - SPU 013 100/100 Mbps VK_A_Pmp013

Adm - Pumpst. (Sandgatan) - SPU 005 100/100 Mbps VK_A_Pmp005

Adm - Pumpst. (Värnamo Osudden) - SPU 066 100/100 Mbps VK_VA01_Pmp066

Adm - Pumpst. (Värnamo) - DPU 081 100/100 Mbps VK_A_Pmp081

Adm - Pumpst. (Värnamo) - DPU 084 100/100 Mbps VK_A_Pmp084

Adm - Reningsv. (Dannäs) - ANL 111 100/100 Mbps VK_A_Arv_111

Adm - Reningsv. (Horda) - ARV 122 100/100 Mbps VK_A_AVR122

Adm - Reningsv. (Hånger) - ANL 113 100/100 Mbps VK_A_Arv113

Adm - Reningsv. (Lanna) - ANL 115 100/100 Mbps VK_A_Arv115

Adm - Reningsv. (Rydaholm) -  ANL 124 100/100 Mbps VK_A_AVR125

Adm - Reningsv. (Tånnö) - ANL 125 100/100 Mbps VK_A_Arv125

Adm - Reningsv. (Värnamo Pålslund) - ARV 101 100/100 Mbps VK_A_ARV101

Adm - Reningsv. (Värnamo Pålslund) - ARV 101 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Reningsv. Forsheda - SPU047 100/100 Mbps VK_A_Pmp047

Adm - Reningsv. Provisoriskt (Varpv.) 100/100 Mbps VK_A_AVR336

Adm - Rudan (Storgatan 25, Värnamo) 100/100 Mbps VK_A_Storg25

Adm - Rudan (Storgatan 25, Värnamo) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Räddningsstationen (Lundbyvägen 1) 100/100 Mbps VK_A_RaddTj

Adm - Räddningsstationen (Lundbyvägen 1) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Räddningstjänsten Övningshus 100/100 Mbps VK_A_RadOvnHus

Adm - Räddningstjänsten Övningshus 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Rörstorpsgården (Ringvägen 36) 100/100 Mbps VK_A_RorGar

Adm - Rörstorpsgården (Ringvägen 36) 100/100 Mbps VK_OFA01_RorGar

Adm - Sjösala/Solgläntan (Gallarydsvägen 39) 100/100 Mbps VK_A_NorHam

Adm - Sjösala/Solgläntan (Gallarydsvägen 39) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - SKAF (Lagmansgatan 2) 100/100 Mbps VK_A_SKAF

Adm - SKAF (Lagmansgatan 2) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola (Alvestavägen 6, Rydaholm) 100/100 Mbps VK_A_RydSko

Adm - Skola (Alvestavägen 6, Rydaholm) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Skola (Bollagårdsvägen, Forsheda) 100/100 Mbps VK_A_ForSko

Adm - Skola (Bollagårdsvägen, Forsheda) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Skola (Fryele) 100/100 Mbps VK_A_FrySko

Adm - Skola (Fryele) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Skola (Grossistvägen 1, Lanna) 100/100 Mbps VK_A_LanSko

Adm - Skola (Grossistvägen 1, Lanna) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Skola (Gällaryd) 100/100 Mbps VK_A_GrdSko

Adm - Skola (Gällaryd) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Skola (Hanahöjskolan, Forsheda) 100/100 Mbps VK_A_HanHojSko

Adm - Skola (Hanahöjskolan, Forsheda) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Skola (Hembygdsvägen 1, Horda) 100/100 Mbps VK_A_HdaSko

Adm - Skola (Hembygdsvägen 1, Horda) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Skola (Lundavägen 24, Bredaryd) 100/100 Mbps VK_A_BreSko

179



Adm - Skola (Lundavägen 24, Bredaryd) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Skola (Skolvägen 2, Kärda) 100/100 Mbps VK_A_KarSko

Adm - Skola (Skolvägen 2, Kärda) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Skola (Smålandstekniska Postgatan 3) 100/100 Mbps VK_A_SmalandsTek

Adm - Skola (Smålandstekniska Postgatan 3) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola (Tånnö) 100/100 Mbps VK_A_TanSko

Adm - Skola (Tånnö) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Skola (Värnamovägen 40, Hånger) 100/100 Mbps VK_A_HanSko

Adm - Skola (Värnamovägen 40, Hånger) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Skola Apladalsskolan (Ouchterlonygatan 9) 500/500 Mbps VK_A_AplSko

Adm - Skola Apladalsskolan (Ouchterlonygatan 9) 500/500 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Bolaskogen (Salviavägen 28, Värnamo) 100/100 Mbps VK_A_BolSko

Adm - Skola Bolaskogen (Salviavägen 28, Värnamo) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Bor Högstadie (Sotakärrvägen, Bor) 100/100 Mbps VK_A_BorSko

Adm - Skola Bor Högstadie (Sotakärrvägen, Bor) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Skola Bor Lågstadie (Växjövägen 14, Bor) 100/100 Mbps VK_A_BorSkoLagSta

Adm - Skola Bor Lågstadie (Växjövägen 14, Bor) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Skola Enehag (Prostgårdsvägen)) 100/100 Mbps VK_A_EneSko

Adm - Skola Enehag (Prostgårdsvägen)) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Exposkolan B-hus. (Expovägen) 100/100 Mbps VK_A_ExpoSko_B_Hus

Adm - Skola Exposkolan B-hus. (Expovägen) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Finnvedens Gymnasie (Prostgårdsv) 100/100 Mbps VK_A_FiGy

Adm - Skola Finnvedens Gymnasie (Prostgårdsv) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Fordonstekniska (Malmstensgatan 21) 100/100 Mbps VK_A_ForTek

Adm - Skola Fordonstekniska (Malmstensgatan 21) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Gröndalsskolan (Bolavägen) 100/100 Mbps VK_A_GroSko

Adm - Skola Gröndalsskolan (Bolavägen) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Mossleskolan (Gränsgatan 21) 100/100 Mbps VK_A_MosSko

Adm - Skola Mossleskolan (Gränsgatan 21) 100/100 Mbps VK_A_MosSko

Adm - Skola Mossleskolan (Gränsgatan 21) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Rörstorp (Vallmovägen) 100/100 Mbps VK_A_RorSko

Adm - Skola Rörstorp (Vallmovägen) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Slöjdsal (Norrelundsvägen 8, Rydaholm) 100/100 Mbps VK_A_RydSljSal

Adm - Skola Slöjdsal (Norrelundsvägen 8, Rydaholm) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Skola Trälleborg (Kolonigatan 10) 100/100 Mbps VK_A_TraSko

Adm - Skola Trälleborg (Kolonigatan 10) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Västra (Boagatan 2) 100/100 Mbps VK_A_VasSko

Adm - Skola Västra (Boagatan 2) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skola Östboskolan (Expovägen 1) 100/100 Mbps VK_A_OstSko

Adm - Skola Östboskolan (Expovägen 1) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Skolexpedition Rydaholm (Västra Storgatan 18, Rydaholm) 100/100 Mbps VK_A_SkolExpRyd

Adm - Skolexpedition Rydaholm (Västra Storgatan 18, Rydaholm) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Social (Stallagårdsvägen 14) 100/100 Mbps VK_A_SocSgv

Adm - Social (Stallagårdsvägen 14) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Soläng (Storgatan 33) 100/100 Mbps VK_A_SolAng

Adm - Soläng (Storgatan 33) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm - Sporthall (Liatorpsvägen Bredaryd) 100/100 Mbps VK_A_BreSpoHa

Adm - Sporthall (Liatorpsvägen Bredaryd) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Sporthallen 100/100 Mbps VK_A_SportHall

Adm - Sporthallen 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Stensötan (Ringvägen 34A) 100/100 Mbps VK_A_StenSot

Adm - Stensötan (Ringvägen 34A) 100/100 Mbps VK_OFA01_StenSot

Adm - Särsk Boende Östhamra (Östhagagatan 14) 100/100 Mbps VK_A_OstHam

Adm - Särsk Boende Östhamra (Östhagagatan 14) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Särsk Boende Östrabo (Valdemarsg. 44) 100/100 Mbps VK_A_OstraB

Adm - Särsk Boende Östrabo (Valdemarsg. 44) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Talavidshallen (Isbanevägen) 100/100 Mbps VK_A_TalVid

Adm - Talavidshallen (Isbanevägen) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele2

Adm - Tekniska Förrådet (Nydalavägen) 100/100 Mbps VK_A_TekFor

Adm - Tekniska Förrådet (Nydalavägen) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Tekniska Förvaltningen (Gillet Flanaden 5) 100/100 Mbps VK_A_TekGil

Adm - Tekniska Förvaltningen (Gillet Flanaden 5) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Tekniska kontoret (Gränsgatan 17) 100/100 Mbps VK_A_TekGra

Adm - Tryckst. (Buregatan) - SPU 208 100/100 Mbps VK_A_Pmp208

Adm - Tryckst. (Pustakulle) - SPU 205 100/100 Mbps VK_A_Pmp205

Adm - Tryckst. (Sågtorpet) - SPU 065 100/100 Mbps VK_A_Pmp065

Adm - Tryckst. (Värnamo Torp 4:11) - SPU14 100/100 Mbps VK_A_Pmp014

Adm - Tryckst. (Ågatan) - SPU 002 100/100 Mbps VK_A_Pmp002

Adm - Tryckst. (Åminne) - SPU 207 100/100 Mbps VK_A_Pmp207

Adm - Vattentorn Vråen 100/100 Mbps VK_A_VattenTorn

Adm - Vattentorn Vråen 100/100 Mbps VK_VA01_VattenTorn

Adm - Vattenv. (Bor) 100/100 Mbps VK_A_Vverk220

Adm - Vattenv. (Dannäs) - ANL 211 100/100 Mbps VK_A_Vav211

Adm - Vattenv. (Gällaryd) - ANL 221 100/100 Mbps VK_A_Vav221

Adm - Vattenv. (Horda) - ANL 222 100/100 Mbps VK_A_Vav222

Adm - Vattenv. (Lanna) - ANL 215 100/100 Mbps VK_A_Vav215

Adm - Vattenv. (Ljusseveka) - ANL 200 100/100 Mbps VK_A_VatVer

Adm - Vattenv. (Ljusseveka) - ANL 200 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Vattenv. (Ohs) 100/100 Mbps VK_A_Vav223

180



Adm - Vattenv. (Rydaholm) - ANL 224 100/100 Mbps VK_A_Vav224

Adm - Vattenv. (Tånnö) - ANL 225 100/100 Mbps VK_A_Vav225

Adm - Vråen Härbärget (Vråenvägen 27, Värnamo) 100/100 Mbps VK_A_VraHar

Adm - Vråen Härbärget (Vråenvägen 27, Värnamo) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Vråen Vårdcentral 100/100 Mbps VK_A_VraVard

Adm - Vråen Vårdcentral 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Vråens Bibliotek (Brushanegatan) 100/100 Mbps VK_A_VraBib

Adm - Vråens Bibliotek (Brushanegatan) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Västrabo (Åkermyntavägen 2) 100/100 Mbps VK_A_Vastbo

Adm - Västrabo (Åkermyntavägen 2) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele1

Adm - Äldreomsorg Forsgården (Skogsstigen 2) 100/100 Mbps VK_A_ForGar

Adm - Äldreomsorg Forsgården (Skogsstigen 2) 100/100 Mbps VL_VK_A_IPtele3

Adm/Utb - Anslutning 1 (L2 - Kundrum VK) 1000/1000 Mbps

Adm/Utb - Anslutning 1 (L3 - Kundrum VK) 10/10 Gbps VK_A_StdHus

Adm/Utb - Anslutning 1 (L3 - Kundrum VK) 10/10 Gbps VK_E_StdHus

Adm/Utb - Anslutning 2 (L2 - Stadshuset, Apladalsgatan) 1000/1000 Mbps

Adm/Utb - Anslutning 2 (L3 - Stadshuset, Apladalsgatan) 10/10 Gbps VK_A_StdHus

Adm/Utb - Anslutning 2 (L3 - Stadshuset, Apladalsgatan) 10/10 Gbps VK_E_StdHus

Utb - Borgen (Alandsryd) 100/100 Mbps VK_E_Borgen

Utb - Dagverksamhet Rara Ting (Storg 34) 100/100 Mbps VK_E_DagRar

Utb - Dagverksamhet Tryckeriet (Karlsdalsgatan 2) 100/100 Mbps VK_E_DagTryc

Utb - Familjecentralen (Doktorsgatan) 100/100 Mbps VK_E_FamSjuk

Utb - Finngatan 17B (Bryggan) 100/100 Mbps VK_E_Finng17B

Utb - Fordonstekniska Bredasten (bredastensvägen 5, Värnamo) 100/100 Mbps VK_E_ForTekBreda

Utb - Förskola (Rosenvägen) 100/100 Mbps VK_E_RosVFsk

Utb - Förskola Dalstigen (Dalstigen 9) 100/100 Mbps VK_E_DalFsk

Utb - Förskola Ekbacken (Gullpigevägen 1) 100/100 Mbps VK_E_EkbFsk

Utb - Förskola Fyrklövern (Slättövägen 6) 100/100 Mbps VK_E_FyrFsk

Utb - Förskola Gläntan (Doktorsgatan) 100/100 Mbps VK_E_FskGlan

Utb - Förskola Grantäppan (Ynglingagatan 28) 100/100 Mbps VK_E_GraFsk

Utb - Förskola Jannelund (Västra v 7, Bredaryd) 100/100 Mbps VK_E_JLundFsk

Utb - Förskola Klöveränge (Lingonvägen 2) 100/100 Mbps VK_E_KlvFsk

Utb - Förskola Mosslelund (Libanonv 2) 100/100 Mbps VK_E_MosFsk

Utb - Förskola Nylund (Julias väg 3) 100/100 Mbps VK_E_NylFsk

Utb - Förskola Pepparmyntan (Pepparmyntav 34) 100/100 Mbps VK_E_PepFsk34

Utb - Förskola Pepparmyntan (Pepparmyntav 36) 100/100 Mbps VK_E_PepFsk36

Utb - Förskola Renfanan (Blåbärsvägen 21-23) 100/100 Mbps VK_E_RenFsk

Utb - Förskola Rönnen (Rönnegårdsvägen 22-34) 100/100 Mbps VK_E_RonFsk

Utb - Förskola Snäckan (Kolonigatan 6) 100/100 Mbps VK_E_SnaFsk

Utb - Förskola Trädkryparen (Brushanegatan 52) 100/100 Mbps VK_E_TraFsk

Utb - Förskola Trälleborg (Kolonigatan 8) 100/100 Mbps VK_E_TrlFsk

Utb - Förskola Västhorja (Lönngatan 1) 100/100 Mbps VK_E_VasFsk

Utb - Förskola Ängen (Norra vägen 21) 100/100 Mbps VK_E_AngFsk

Utb - Förskola Ängslyckan (Bollvivevägen) 100/100 Mbps VK_E_AlyFsk

Utb - Gummifabriken (Jönköpingsvägen 15) 100/100 Mbps VL_E_GumFab

Utb - John Bauer (Vallgatan 4, Värnamo) 100/100 Mbps VK_E_JohBau

Utb - Kulturhuset Cupolen (Järnvägsgatan 3) 100/100 Mbps VK_E_HuvBib

Utb - Leklundens Förskola (Dahlgrens väg 2, Rydaholm) 100/100 Mbps VK_E_LekLundFsk

Utb - Skola (Alvestavägen 6, Rydaholm) 100/100 Mbps VK_E_RydSko

Utb - Skola (Bollagårdsvägen 2, Forsheda) 500/500 Mbps VK_E_ForSko

Utb - Skola (Fryele) 100/100 Mbps VK_E_FrySko

Utb - Skola (Grossistvägen 1, Lanna) 100/100 Mbps VK_E_LanSko

Utb - Skola (Gällaryd) 100/100 Mbps VK_E_GrdSko

Utb - Skola (Hanahöjskolan, Forsheda) 100/100 Mbps VK_E_HanHojSko

Utb - Skola (Hembygdsvägen 1, Horda) 100/100 Mbps VK_E_HdaSko

Utb - Skola (Lundavägen 24, Bredaryd) 100/100 Mbps VK_E_BreSko

Utb - Skola (Lundavägen 24, Bredaryd) 100/100 Mbps VK_E_BreSko

Utb - Skola (Skolvägen 2, Kärda) 100/100 Mbps VK_E_KarSko

Utb - Skola (Smålandstekniska Postgatan 3) 100/100 Mbps VK_E_SmalandsTek

Utb - Skola (Tånnö) 100/100 Mbps VK_E_TanSko

Utb - Skola (Värnamovägen 40, Hånger) 100/100 Mbps VK_E_HanSko

Utb - Skola Apladalsskolan (Ouchterlonygatan 9) 500/500 Mbps VK_E_AplSko

Utb - Skola Bolaskogen (Salviavägen 28, Värnamo) 100/100 Mbps VK_E_BolSko

Utb - Skola Bor Högstadie (Sotakärrvägen, Bor) 500/500 Mbps VK_E_BorSko

Utb - Skola Bor Lågstadie (Växjövägen 14, Bor) 100/100 Mbps VK_E_BorSkoLagSta

Utb - Skola Enehag (Prostgårdsvägen) 100/100 Mbps VK_E_EneSko

Utb - Skola Exposkolan B-hus. (Expovägen) 100/100 Mbps VK_E_ExpoSko_B_Hus

Utb - Skola Finnvedens Gymnasie (Prostgårdsv) 500/500 Mbps VK_E_FiGy

Utb - Skola Finnvedens Gymnasie (Prostgårdsv) 500/500 Mbps VK_E_FiGy

Utb - Skola Fordonstekniska (Malmstensgatan 21) 100/100 Mbps VK_E_ForTek

Utb - Skola Gröndalsskolan (Bolavägen) 500/500 Mbps VK_E_GroSko

Utb - Skola Mossleskolan (Gränsgatan 21) 100/100 Mbps VK_E_MosSko

Utb - Skola Mossleskolan (Gränsgatan 21) 100/100 Mbps VL_E_MosSko

Utb - Skola Rörstorp (Vallmovägen) 100/100 Mbps VK_E_RorSko

Utb - Skola Slöjdsal (Norrelundsvägen 8, Rydaholm) 100/100 Mbps VK_E_RydSljSal

Utb - Skola Trälleborg (Kolonigatan 10) 100/100 Mbps VK_E_TraSko

Utb - Skola Trälleborg (Kolonigatan 10) 100/100 Mbps VK_E_TraSko

Utb - Skola Värna Flickskola (Lagmansgatan 2) 100/100 Mbps VK_E_VarFli

Utb - Skola Västra (Boagatan 2) 100/100 Mbps VK_E_VasSko
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Utb - Skola Östboskolan (Expovägen 1) 100/100 Mbps VK_E_OstSko

Utb - Skolexpedition Rydaholm (Västra Storgatan 18, Rydaholm) 100/100 Mbps VK_E_SkolExpRyd

Utb - Sporthallen 100/100 Mbps VK_E_SportHall

Utb - Tekniska Förvaltningen (Gillet Flanaden 5) 100/100 Mbps VK_A_TekGil

Utb - Vråens Bibliotek (Brushanegatan) 100/100 Mbps VK_E_VraBib

Värnamo Kommun Testanslutning 100/100 Mbps
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Sidan  1 av 1

Ärenden
Utskriven av: Riitta AnderssonUtskriftsdatum: 2021-04-16

Ärendenummer Ärendemening

Datum Avsändare Remiss till

KS.2020.464 Motion - Hållbar central stadsmiljö i Värnamo Sbn

2020-08-19 Miljöpartiet

KS.2020.467 Motion Arenastad Sbn

2020-08-19 Sverigedemokraterna

KS.2020.528 Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering Tu

2020-09-23 Socialdemokraterna

KS.2020.529 Motion - Belysning för våra yngre Tu

2020-09-23 Socialdemokraterna

KS.2020.581 Motion - Jämställd fördelning av ekonomiska stöd Mbn

2020-10-29 Socialdemokraterna

KS.2021.54 Motion - Hälsosamma och hållbara scheman i 
Omsorgen 

On

2021-01-26 Socialdemokraterna

KS.2021.102 Motion – GC passage väg 127! Tu

2021-02-22 Sverigedemokraterna

KS.2021.107 Motion - Undvikande av oönskade partiväxlingar Kf presidium

2021-02-25 Socialdemokraterna

KS.2021.132 Motion - Trygghet! Klf i samråd med Sbn

2021-03-08 Sverigedemokraterna

KS.2021.135 Motion - Alkolås! Sn och Tu

2021-03-09 Sverigedemokraterna

KS.2021.136 Motion - Offentliga Handlingar! Klf

2021-03-09 Sverigedemokraterna
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FÖRSLAG Sida 1(1) 

Europakorridoren AB årsstämma 210528 

Föredragningslista för årsstämma i Europakorridoren 
AB den 28 maj 2021
1. Årsstämman öppnas.

2. Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande

a. av verksamhetsplan
b. av serviceavgift
c. av budget

10. Fastställande av arvoden.

11. Val av styrelse och suppleanter.

12. Val av styrelseordförande.

13. Övriga ärenden.

Avslutning
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-03-23  

Justerare 

§ 68 Dnr: TU.2021.41 
 
Skrivelse från Värnamo GIK om nedsättning av 
hyra på grund av pandemin 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen samt  
att  delge kommunstyrelsen ärendet som information.  
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Värnamo GIK har inkommit med en skrivelse till 
Värnamo kommun. De skriver att pandemin och medföljande 
restriktioner som Värnamo kommun har påfört Axelent Arena 
har gett ekonomiska påfrestningar för föreningen och medfört 
att anläggningen inte har kunnat nyttjas fullt ut. Föreningen 
anför följande: 

 A-lagets omklädningsrum och gymmet har inte kunnat 
användas under några månader. Föreningen betalar 
årshyra för dessa utrymmet samt kansliet och anser att 
ingen hyra ska debiteras efter 1 november 2020.  

 Serveringsrättigheter och reklamplats har inte kunnat 
nyttjas. Föreningen betalar årshyra för dessa och anser 
att ingen hyra ska debiteras efter 1 november 2020.  

 Ungdomar födda 2005 och senare har inte fått använda 
omklädningsrum och duschar sedan i början av januari. 
Föreningen hyr på timbasis och anser att en halvering av 
timtaxan är rimlig efter 1 januari 2021.  

Fritidsavdelningen vill betona att de restriktioner som har gjorts 
gällande användande av anläggningar har beslutats i samråd 
med smittskyddsläkare för Jönköpings region samt regionens 
fritidschefer gemensamt i syfte att minimera smittspridningen 
samtidigt som ambitionen är att inskränka aktiviteter så lite som 
möjligt.  
 
Värnamo GIK är en av många föreningar vars verksamhet har 
påverkats av pandemin. Alla föreningar som har sin verksamhet 
i kommundrivna anläggningar har drabbats av restriktioner 
såsom att inte få använda omklädningsrum och duschar samt att 
äldre medlemmar inte har fått använda anläggningen i perioder. 
Det finns andra föreningar som helårshyr sina aktivitetslokaler  
och som inte har kunnat nyttja dessa till fullo på grund av de 
begränsningar pandemin har lett till. Utöver det finns det  
                                                                                       
 
                                                                                        Forts.           
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-03-23  

Justerare 

TU § 68 (forts) 
 
föreningar som hyr anläggningar av privata aktörer och som inte 
har kunnat nyttja sina anläggningar på nästan hela 2020 på 
grund av att deras medlemmar tillhör riskgrupp. Föreningar med 
egenägda anläggningar har i vissa fall fått ekonomiska 
konsekvenser av att den uthyrning som i vanliga fall ger ett 
tillskott till föreningen, har uteblivit under hela 2020. Det finns i 
Värnamo kommun nästan inte någon förening som inte har 
drabbats av pandemin på olika sätt, inte minst ekonomiskt. Det 
kan vara bra i sammanhanget att också ha i åtanke att föreningar 
i viss mån också har haft minskade utgifter för uteblivna cuper, 
resor till matcher/tävlingar och så vidare.   
 
Om Värnamo GIK kompenseras enligt sina önskemål kommer 
detta medföra att i princip alla föreningar som hyr in sig i 
kommunens anläggningar kan komma att begära nedsättning av 
hyran, med ekonomiska konsekvenser för Värnamo kommun. 
Timtaxan i kommunens idrottsanläggningar (när föreningen hyr 
in sig styckvis för träning) är dessutom redan i  hög grad 
subventionerad. Beslut i liknande frågor är prejudicerande och 
måste därför hanteras i sin helhet, det vill säga inkludera alla 
föreningar som fått negativa ekonomiska konsekvenser av 
pandemin. Tekniska förvaltningen beslutar att inte ge Värnamo 
GIK någon hyreskompensation med anledning av pandemin.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna informationen samt  
att  delge kommunstyrelsen ärendet som information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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Finansrapport 1:a kvartalet 2021
 

Likvida medel
Under det första kvartalet har de likvida medlen pendlat mellan +96 mnkr och +276 mnkr.
Vid periodens utgång, 2021-03-31, uppgår de likvida medlen till +191 mnkr.
I genomsnitt uppgår de likvida medlen under kvartalet till +156 mnkr mot föregående kvartal +213 mnkr.
Under motsvarande kvartal 2020 uppgick de likvida medel och placeringar till i genomsnitt +130 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 2021 upptagit netto 50 mnkr i nya lån. 
Den totala låneskulden uppgår därmed vid periodens utgång till 470 mnkr.
Kommunfullmäktige har beslutat om låneram under 2021 på 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 2021-04-09

Johanna Svensson

Ekonomichef
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Finansrapport 1:a kvartalet 2021

Under fjärde kvartalet har de likvida medlen pendlat mellan +xx mnkr och +xx mnkr.
Vid periodens utgång, 2021-03-31, uppgår de likvida medlen till +x mnkr.
I genomsnitt uppgår de likvida medlen under kvartalet till +x mnkr mot föregående kvartal +213 mnkr.
Under motsvarande kvartal 2020 uppgick de likvida medel och placeringar till i genomsnitt +x mnkr.

Kommunen har under 2021 upptagit netto x mnkr i nya lån. 
Den totala låneskulden uppgår därmed vid periodens utgång till 420 mnkr.
Kommunfullmäktige har beslutat om låneram under 2021 på maximalt 639 mnkr.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2021-04-09
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Agenda Styrelsemöte Business Gnosjöregion AB 
 
Tid och plats: 30 mars 2021, kl. 16.00 – 18.00, digitalt webmöte 
 
Kallade ledamöter: Inge Johansson, ordförande  

 Rolf Carlsson  
 Mikael Karlsson 
 Inger Elmståhl 
 Leif Österlind  
 Göran Göhlin 
 Linda Christoffersson 
 Stefan Larsson  
Övriga: Katrin Löwe, Anki Hansson, Johan Thorsell 
 Anna Sandqvist sekreterare 
 
 
 
§ 83 Öppnande av möte 

Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet med citatet: "Varje människa kan göra 
skillnad men tillsammans kan vi skapa förändring.” 

§ 84 Val av justerare 
Till justerare valdes Inger Elmståhl  

§ 85 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 86 Föregående styrelseprotokoll från 201125 gicks igenom och godkändes. 

§ 87 Ekonomi 
Resultat 2020, är ännu inte justerat av Real revision. Nettoomsättning 1 040 527 kr och 
216 182 kr i resultat. Finansiering av bland annat kompetensutvecklingsinsatser Campus. 

Första månaderna 2021. Nettoomsättning 1 040 527 kr kvar att disponera 1 001 273 kr. 

§ 88 Nätverk storstad.  
Mall för inbjudan till deltagare är framtagen som ledningen arbetar vidare med mall och 
kommer att skickas ut till styrelsen för godkännande. Preliminärt första möte planeras att 
genomföras våren 2022. Svårigheter att få tag på kontakter och det blir mest ur det egna 
nätverket. Kategorier som hittills är kontaktaktade är bland annat journalister, kulturarbetare, 
bankfolk, verkställande direktörer och musiker. Arbetet som pågår blir mest ifrån det egna 
nätverket.  

Förslag från mötet:  
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o Ta in någon konsult för att ta kontakt och sälja in.  
o Information via Facebook och LinkedIn om att nätverket är under uppbyggnad och 

att man söker de som är intresserade att ingå. 
o Marknadsföring kan exempelvis ske med en gåva som skickas till önskade kontakter 

för att sedan återkomma med uppföljande samtal.  

§ 89 Etableringsfrämjande för Gnosjöregionen 
Info och samtal från workshop som genomfördes 210323. Sköts upp under hela hösten, 
men genomfördes nu digitalt med BGRs ledningsgrupp. Vi samtalade om hur och vad vi 
samarbetar och verkligen samverkar kring. Uppföljningsmöte med gruppen ska genomföras 
där vi ska ta fram en strategi. Vi landade inte i etableringsfrågor utan kring vad man kan och 
ska samverka omkring. Problemet är inte att hitta gemensamma nämnare utan att det går in 
på politikiska områden med kommunala och administrativa gränser. Behöver hitta strategiska 
mål för att utveckla framtida samarbeten och samverkan. Behöver ha koll på varandras 
näringslivsstrategier med tydliga mål och vad det ska leda till. 
Uppgift BGRs ledningsgrupp: Forma ett mål och vad vi ska samverka kring som genomförs 
2022. Idag samverkar vi bland annat inom kompetens, etablering, Nätverk Småland, HR-
nätverk 
Förslag för att knyta ihop ovanstående, redan beslutade aktiviteter, tas till ledningsgrupp för 
vidare diskussion. 

§ 90 EFS Kompetensutveckling Småland 
Anki och Anna sammanfattade projektet som är i problem och analysfasen. 
Behovsinventering av kompetenshöjande insatser har genomförts på de företag som skrivit 
på avsiktsförklaringen, ett 60-tal företag. 100 företag ska engageras, 1600 ska utbildas. 25 % 
av de som deltar i utbildning ska vara kvinnor. 75 % av företagen ska delta i en aktivitet 
inom de horisontella kriterierna (jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) Rapport 
ska vara inne den 7 april för att sedan gå in i genomförandefas. 

§ 91 Ärende inför årsstämman: 
Förslag till tid och plats samt styrelse/ledamöter. 
Årsstämma bör vara i april månad, undantag föregående år på grund av Corona lades det i 
juni. Näringslivsföreningar har möten i mars och därefter, för BGR, i april. Ändringar i 
årsredovisningen 2019 måste skickas in till Bolagsverket igen med rätt namnunderskrifter. 
Ägarmöte hålls i samband med årsstämman.  

 Beslutades att årsstämma skall hållas onsdag 26 maj, kl. 15:00, digitalt möte. 

Ingen speciell fråga lyftes fram att ta upp på stämman. 

§ 92 Övriga frågor 
ESF-projektet, Jobbspår för alla, önskar att presentera projektet och få inspel från BGRs 
styrelse. Projektledaren börjar 1 maj.  

Möjlighet till digital underskrift för årsredovisning önskas och undersöks med 
redovisningsbyrå om det kan ordnas.  

Stefan Larsson och Rolf Carlsson och Mikael Karlsson gör sitt sista styrelsemöte.  
Stefan Larsson går i pension och ersätts troligen med Katrin Löwe.                                         
Ny ordförande i Värnamo Näringsliv AB, Torbjörn Sagerström ersätter Rolf Carlsson. 
Mikael Karlsson blir ny KSO i Värnamo och ersätts förmodligen med Heidi Skov Ragnar. 
Vaggeryds Näringsliv har en styrelseplats vakant. 
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§ 93 Nästa möte 
Styrelsemöte 16 juni, kl.15:00, digitalt möte.  
Bjuda in ESF-projekt Jobbspår för alla som får 15 minuter att presentera projektet. 
Framtagen plan för etableringsfrämjande för Gnosjöregionen ska redovisas. 
 

§ 94 Mötet avslutas 
Ordförande Inge Johansson tackade alla för bra diskussioner och ett bra möte samt 
förklarade det avslutat.  

 

 

 

 

 

Mailjusterat 210407-IJ………………………………….    

Inge Johansson      

Ordförande/VD      

 

 

 

…………………………………… 

Anna Sandqvist 

Sekreterare 

 

 

 

Mailjusterat 210408-IE…………………………………….. 

Inger Elmståhl 

Justerare
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Protokoll från konstituerande möte med föreningen Värnamo 
Näringsliv och Värnamo Näringsliv AB 
 
Org.nr 556556-5966 
 
Tid:  24 Mars 2021, kl. 17.30 
 
Plats  Digitalt via Zoom 
 
Styrelsen: Torbjörn Sagerström, ordförande 
  Stefan Henriksson, ordinarie ledamot  

Sebastian Mårtensson, ordinarie ledamot  
Pernilla Strandberg, ordinarie ledamot  
Stefan Henriksson, ordinarie ledamot  
Mikael B. Svensson, ordinarie ledamot  
Filip Carlsson, ordinarie ledamot, (ej närvarande) 
Marcus Malveholm, ordinarie ledamot  
Jonas Paulssson, ordinarie ledamot 
Anki Hansson, VD, adjungerad  
Ulf Svensson, adjungerad (ej närvarande) 
Hans-Göran Johansson, ordinarie ledamot (ej närvarande) 
Gottlieb Granberg, ordinarie ledamot  
Azra Muranovic-Mujagic, suppleant  

  Inbjuden på mötet Helen Blomstrand revisor 
1. Mötet öppnandes  
 
2. Mötet valde Anki Hansson till sekreterare. 
 
3. Mötet valde Torbjörn Sagerström och Gottlieb Granberg till protokolljusterare. 

 
4. Dagordning godkändes. 
 
5. Konstituerande 
Thorbjörn Sagerström valdes till ordförande 
Hans Göran Johansson valdes till vice ordförande 

 
6. Firman tecknas av styrelsen, samt i förening av Thorbjörn Sagerström och Hans-

Göran Johansson samt ensam av Anki Hansson för löpande kostnader.  
 
7. Övriga ärenden  

Thorbjörn Sagerström valdes till representant till styrelsen i Business Gnosjöregion 
AB och Stefan Henriksson till ersättare. 

 
8. Nästa styrelsemöte är följande datum: 28/4 kl 17.00 
9. Mötets avslutande 
Anki Hansson                       
 
Thorbjörn Sagerström                                                         Gottlieb Granberg   
Justerat gm mail                                                              justerat gm mail 
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BOLAGSSTÄMMA PROTOKOLL FÖR VNAB 2021 
 
Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägare i Värnamo Näringsliv AB. 
 
Plats och tid: Digitalt via zoom Värnamo 2021-03-24 
 
Närvarande:  Aktieägare    Antal aktier och röster 
 Värnamo Näringsliv, (Ideell förening), 
 org.nr. 828001-0763 genom Östen Sjölin     9st                     
 Värnamo Kommun genom Camilla Rinaldo Miller     1st 

                        Summa 10 
 
§ 1 Årsstämmans öppnande 
Rolf Carlsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. 
 
 
§ 2 Val av ordförande för årsstämman 
Till ordförande för stämman valdes Rolf Carlsson 
 
 
§ 3 Val av sekreterare för årsstämman 
Till sekreterare för stämman valdes Anki Hansson 
 
§ 4 Upprättande av röstlängd 
Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare och röstlängd godkändes. 
 
 
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Henriksson och Mikael B Svensson 
 
 
§ 6 Fråga om stämmans behöriga utlysande 
Då samtliga aktieägare var representerade förklarades stämman behörig samt att kallelsen skett enligt 
stadgad ordning. 
 
 
§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för senaste 
verksamhetsåret 
Anki Hansson gick igenom verksamhetsberättelsen och lämnade sedan över till revisor Helen 
Blomstrand som föredrog årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020. Stämman beslöt att 
fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna per 2020-12-31. 
 
 
 
§ 8 Revisorernas berättelse för samma tid 
Helen Blomstrand läste upp revisorsberättelsen i vilket revisorerna tillstyrker den sittande styrelsens 
ansvarsfrihet. 
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§ 9 Fråga om fastställande av resultat – och balansräkningar samt disposition av tillgängliga 
vinstmedel 
Stämman beslöt att disponera till förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens och 
verkställande direktörens, i förvaltningsberättelsen, framlagda förslag. 
 
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
Stämman beviljade i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattat. 
 
§ 11 Beslut om ny bolagsordning- kallelse till bolagsstämma sex veckor ändras till två veckor 
lika som föreningen 
Stämman beviljade detta förslag 
 
 
§ 12 Beslut om serviceavgift till VNAB för innevarande verksamhetsår 
Stämman beslutade att bibehålla serviceavgifter enligt föregående år. 
 
 
§ 13 Val av ordförande 
Stämman valde Thorbjörn Sagerström till ordförande på ett år.  
 
 
§ 14 Val av ledamöter i styrelsen 
 
Styrelseledamöter för två (2) år  
Mikael B Svensson Näringsliv i Lanna Bredaryd  omval 
Filip Carlsson, Företagarna    omval 
Marcus Malveholm, Värnamo Företagarförening                   omval 
    
Kvarstår ytterligare ett (1) år 
   
Pernilla Strandberg    
Stefan Henriksson, Tvenne Torn Horda/Rydaholm  
Sebastian Mårtensson Forsheda  
Fyllnadsval 1 år ersätter Peter Fast, Bors Näringslivsförening 
Jonas Paulsson Bors Näringslivsförening   nyval 
    
 
Kommunens representanter 
Hans-Göran Johansson Vice ordförande  omval 
Gottlieb Granberg    omval 
Azra Muranovic Mujagic Suppleant   omval  
 
 
§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Till ordinarie revisorer intill stämman år 2021 omvaldes godkände revisorn Helen Blomstrand, 
Värnamo med godkände revisorn Marcus Svensson, Värnamo som suppleant. 
 
 
§ 16 Val av ledamöter i valberedningen 
Östen Sjölin  Sammankallande 
Jörgen Ståhl  Tvenne Torn 
Thomas Sköld  Näringsliv i Lanna Bredaryd 
Julia Karlsson  Företagarna i Gnosjöregionen 
Erik Forsberg  Forshedabygdens Näringsliv 
Barbara Hosak Värnamo Företagarförening 
Torbjörn Egerhag Bors Näringslivsförening 
 
 

250



§ 17 Bolagsstämman avslutas 
Rolf Carlsson tackade för ett givande samarbete under åren och lämnade över stafettpinnen till 
Thorbjörn Sagerström. Alla beslut fattades enhälligt. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Anki Hansson 
 
 
 
Stefan Henriksson   Mikael B Svensson 
Justerat gm mail   justerat gm mail 
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Finansiering  utökad budget 2021-2022
●Totalbudget 51,5 miljoner 68,2 miljoner
●Projektfinansiering 38,6 miljoner 51,3 miljoner

●Av totala budgeten 33% kommunerna 22,5 miljoner
●Av totalbudget 50% staten 34,1 miljoner
●Av totalbudget 17% EU 11,6 miljoner
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Total statistik 
●Totalt beviljat  40 900 000kr
●Paraplyprojekt  2 048 803kr 

●Totalt bevilja             83 st projekt  och 126 ”leadercheckar”

●Återstående medel 12 miljoner
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Lite statistik indikatorer   

●Företag och organisationer som berörs av stöd  445 st.
●Nya företag  som bildas 20 st. 
●Antal nya årsarbetstillfällen Kvinnor 16,53 st

Män 11,34 st 
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Värnamo 2016-2020
Värnamos finansiering per år: 438 266 kr

● Totalt beviljat i kommunen 4 190 296 kr 17 st

● Paraplyprojekt 234 014 kr 16 st 

● Uppväxling  1,68 ggr pengarna
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Projekt Värnamo kommun
• Projekt Gavlö

• WE DO TOgether

• Säker by Jönköpings län

• Flytt och boende 

• Förstudie digital lanthandel Gällaryd

• Allsång sommarkväll
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Projektarbete 2021-2022 
Fortsatt arbete inom nuvarande strategi.

• Spännande miljöer där människor och idéer kan växa. 
Vi ser gärna att det skapas mötesplatser, fysiska eller virtuella, 
där människor med olika bakgrund, erfarenhet och kompetens 
kan mötas. Det viktiga är interaktionen mellan människor.

• Öppenhet för det okända.
 Ingen vet något om framtiden. Nya tjänster och produkter 
kommer att behövas, vi uppmuntrar till innovationer, nya 
affärsidéer och samarbetsformer. Våga testa nytt! 

• Entreprenörskap och självförsörjning. 
Här är fokus på entreprenörskap, företagande och tillväxt men 
också på kompetensutveckling och integration på 
arbetsmarknaden.
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Kommande strategi 2023-2027
●Ny geografi 7 kommuner 
●Ny strategi med nya insatsområden
● SWOT genom Kommunmöten i april och maj
●Remissdialog efter sommaren
●Klar för inlämning 15 oktober.  
●Trolig uppstart 2023
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Kontaktuppgifter

Åsa Westström, verksamhetsledare
Tfn 070 56 00 262, asa@leaderlinne.se

www.leaderlinne.se 

                  Leader Linné Småland @leaderlinne
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad
Org.nr 828500-0314

2 (12)

 
Styrelsen för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Information om verksamheten
 

Historik

23 maj 1852 föddes Johan Petter Davidsson i Stäppebo, Kalvs socken i Västergötland.

Fattigdom präglade uppväxten och i hopp om bättre villkor emigrerade han som 17-åring till Amerika. 
Endast 3 år senare återvände han till Sverige för att under de kommande 10 åren arbeta som expedit i 
Torup. 1884 övertog han gården i Prippebo i Södra Hestra socken, beläget i nuvarande Gislaveds 
Kommun.

Där kom han att stanna till sin död i januari 1930. Gården i Prippebo skötte han på ett mönstergillt sätt, 
det nyodlades, dränerades och stenröjdes. Som den entreprenör han var så drev han även handelsbod på 
gården. Genom hårt arbete, sparsamhet och goda placeringar, började en liten förmögenhet så sakteliga 
att växa fram.

När brodern, grosshandlare Josef Davidsson i Reftele, hastigt avled 1924, ärvde Johan Petter en ansenlig 
förmögenhet. Något år före sin död skrev Johan Petter sitt testamente. Hans trogna hushållerska, 
Karolina Benediktusson, fick gården Prippebo inklusive inventarier.

Övriga tillgångar testamenterades att bilda en fond med namnet ”Davidsonska Donationen för 
jordbrukets främjande i Västbo härad”. Avkastningen skall enligt testamentet användas till 
”understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt 
samt utdikning av försumpade marker”.

Organisation och verksamhet

Stiftelsen leds av en styrelse som består av tre personer som ansvarar för stiftelsens verksamhet. 
Styrelsens huvuduppgifter är att ansvara för stiftelsens kapitalförvaltning och tillse att avkastningen 
används så som donatorn avsåg.

Tillgångarna är till stor del placerade i svenska aktier. Avkastningen i form av utdelningar och räntor, 
med avdrag för stiftelsens omkostnader, delas årligen ut till jordförbättringar.

En styrelseledamot utses av Västbo Häradsgille som hör till Jönköpings läns Hushållningssällskap. 
Övriga styrelseledamöter utses av Gislaveds Kommun.

Stiftelsens verksamhet granskas av en auktoriserad revisor samt två lekmannarevisorer. Gislaveds 
kommun utser auktoriserad revisor och en lekmannarevisor. Västbo häradsgille utser en 
lekmannarevisor.  Länsstyrelsen i Östergötland har tillsynsansvaret.
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad
Org.nr 828500-0314
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Stiftelsens ändamål
 
Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad, bildades efter att Högsta 
domstolen den 27/1 1934 godkänt det testamente som J P Davidsson upprättat före sin död 1930 och där 
han beslutat att bilda ”Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad” och att 
kapitalets avkastning varje år skall utdelas till jordbrukare i Västbo härad. Donationens kapital hade då 
ett värde på 1 mkr.

De enligt testamentet angivna jordbruksförbättringarna, ”såsom betesförbättringar, odling och 
stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker”, har med den nu 80-åriga utvecklingen av 
svenskt jordbruk inneburit att även kalkning, markkartering, inhägnader, inägovägar, gårdsplaner och 
gödselvårdsanläggningar tillhör de åtgärder som innefattas i ändamålet för jordbrukets främjande i 
Västbo härad.

Stiftelsen betalar statlig inkomstskatt med 21,4% för 2019-2020 (tidigare år 22,0%) och de till respektive 
jordbrukare utbetalade beloppen är inte skattepliktiga för mottagaren, enligt dom i regeringsrätten år 
1994.

Under åren 1934-2020 har stiftelsens utdelningar till jordbruksförbättringar i Västbo härad uppgått till 
totalt 182,2 mkr, samtidigt har staten erhållit 99,9 mkr i skatter från Donationen.

 
 
Större händelser under tidigare år
 
2014 genomfördes permutation som innebär att det från och med 2015 skall det utdelningsbara beloppet 
fördelas över samtliga socknar inom Västbo Härad.
 
Under 2015 ansökte styrelsen hos tillsynsmyndigheten att endast en representant från varje socken skall 
fungera som funktionär när det gäller beredningsarbetet av inkomna ansökningar. Kommunerna skall 
som tidigare utse funktionärerna.
 
En gedigen utbildning genomfördes under hösten 2015 till nya och gamla funktionärer eftersom den 
mandatperioden medförde många nya funktionärer samt att ett gemensamt regelverk skall gälla för 
samtliga socknar inom Västbo Härad.
 
Sedan hösten 2019 samverkar funktionärerna under beredningsarbetet i grupper om tre för att säkerställa 
jämnare kvalité och öka genomslaget av ett gemensamt regelverk samt att undvika jävsproblematiken.
 

 
Information om årets verksamhet
 
Under år 2020 har stiftelsens kapital till största delen varit placerad i svenska aktier bland de större 
börsbolagen och aktieplaceringarna har 2020 ökat i marknadsvärde till 562,8 mkr (föregående år 544,6 
mkr). Stiftelsens bankmedel uppgick till 19,6 mkr (föregående år 8,8 mkr).
 
Det totala marknadsvärdet av stiftelsens tillgångar har under de senaste åren varierat beroende på börsens 
utveckling. 
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År Marknadsvärden Utdelningsbara medel 
2020 621,4 mkr   8595 tkr
2019 553,4 mkr 11026 tkr
2018 402,0 mkr 10729 tkr 
2017 449,0 mkr   8818 tkr
2016 410,8 mkr 10082 tkr
2015 386,2 mkr   8182 tkr
2014 364,5 mkr   7703 tkr
2013 320 mkr   7010 tkr
2012 265 mkr   6190 tkr
2011 237 mkr   7553 tkr
2010 286 mkr   5314 tkr
2009 245 mkr   7964 tkr
2008 188 mkr 10827 tkr
2007 290 mkr   8465 tkr
2006 311 mkr   7040 tkr
2005 258 mkr   5301 tkr
2000 220 mkr   3986 tkr
1995 101 mkr   2827 tkr
1990   71 mkr   2138 tkr
1985   34 mkr   1063 tkr
1980   11 mkr     190 tkr
1975     5 mkr     112 tkr
1970     3 mkr       94 tkr
1934     1 mkr       20 tkr

Under år 2020 har Stiftelsen Davidsonska Donationen godkänt 281 bidragsansökningar och totalt delat ut 
8 973 tkr till jordbruksfrämjande åtgärder i Västbo härad, bidragen är skattefria för mottagarna.

Ett stort tack till alla funktionärer och övriga medarbetare för årets arbetsinsats.

Förväntad framtida utveckling

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid- 19 utbrottet påverkar och kommer att påverka stiftelsens 
framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt.

Vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna kring eventuellt minskade eller uteblivna utdelningar från de 
bolag vi arbetar med.

 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017  
Nettoomsättning 11 781 14 892 14 450 12 272  
Resultat efter finansiella poster 36 528 30 622 20 197 10 698  
Soliditet (%) 92,0 93,2 95,3 95,4  
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Resultat och ställning
Disponibel utdelning av årets avkastning

Förvaltningsresultat enligt resultaträkningen 10 934 552
Avgår beräknad skatt -2 339 994

Disponibel utdelning av 2020 års resultat 8 594 558

Outdelade medel 2020 3 429 275

Utdelningsbara medel 2021 12 023 833

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.
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främjande i Västbo Härad
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar 11 780 842 14 891 782

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -347 031 -317 155
Personalkostnader 2 -499 259 -547 203

-846 290 -864 358

Förvaltningsresultat 10 934 552 14 027 424

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper 3 25 593 242 16 594 664
Resultat efter finansiella poster 36 527 794 30 622 088

Bokslutsdispositioner -3 950 000 -3 725 300
Resultat före skatt 32 577 794 26 896 788

Skatt -7 050 857 -5 820 395
Årets resultat 25 526 937 21 076 392
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets 
främjande i Västbo Härad
Org.nr 828500-0314
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 161 228 173 189 918 592
Andra långfristiga fordringar 5 802 805 0

162 030 978 189 918 592
Summa anläggningstillgångar 162 030 978 189 918 592

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 861 052 640 513

Kortfristiga placeringar 39 000 000 0

Kassa och bank 19 583 549 8 865 269
Summa omsättningstillgångar 59 444 601 9 505 782

SUMMA TILLGÅNGAR 221 475 579 199 424 374
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6
Bundet eget kapital
Bundna reserver 150 064 778 140 013 941

Fritt eget kapital
Årets resultat 25 526 937 21 076 392
Summa eget kapital 175 591 715 161 090 333

Obeskattade reserver 7 35 350 000 31 400 000

Avsättningar 8
Övriga avsättningar 3 429 275 1 625 980

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 115 291 0
Aktuella skatteskulder 6 693 099 4 909 187
Övriga skulder 179 850 183 552
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 116 349 215 322
Summa kortfristiga skulder 7 104 589 5 308 061

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 221 475 579 199 424 374
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Tilläggsupplysningar
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde 
(marknadsvärde), dvs enligt lägsta värdets princip.
 
Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
 
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital 
(ursprungligt donationskapital samt ackumulerat realisationsresultat). Fritt eget kapital utgörs av årets 
resultat justerat för omföringar till bundet eget kapital.
 
Noter
 
Not 1 Övriga externa kostnader

2020 2019
Depåavgifter 92 700 84 866
Övriga omkostnader 254 331 232 289

347 031 317 155

 
Not 2 Anställda och personalkostnader

2020 2019
Medelantalet anställda i styrelsen
Män 3 3

3 3
Löner och andra ersättningar
Styrelsen, arvode 362 375 381 625
Lekmanna revisorer, arvode 16 500 25 950
Resekostnader 10 522 11 552

389 397 419 127
Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 109 862 128 076

109 862 128 076

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 499 259 547 203
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Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2020 2019

Realisationsvinster, aktier 42 190 059 17 643 008
Realisationsförluster, aktier -16 596 817 -1 048 344

25 593 242 16 594 664

 
Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 189 918 592 176 768 696
Inköp 54 779 718 87 023 739
Försäljningar -83 470 137 -73 873 843
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 161 228 173 189 918 592

Utgående redovisat värde 161 228 173 189 918 592

Marknadsvärdet uppgår till 562 772 349 kr (544 595 096 kr)
 
 
Not 5 Andra långfristiga fordringar

2020-12-31 2019-12-31

Tillkommande fordringar 802 805 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 802 805 0

Utgående redovisat värde 802 805 0

 
Not 6 Eget kapital

2020-12-31 2019-12-31

Totalt stiftelsekapital   
Belopp vid årets ingång 161 090 333 150 743 011
Årets resultat 25 526 937 21 076 392
Årets beslutade utdelning enligt ändamål -11 025 555 -10 729 070

175 591 715 161 090 333
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Not 7 Obeskattade reserver

2020-12-31 2019-12-31

Periodiseringsfond 2014-12-31 0 6 850 000
Periodiseringsfond 2015-12-31 3 885 000 3 885 000
Periodiseringsfond 2016-12-31 3 300 000 3 300 000
Periodiseringsfond 2017-12-31 2 700 000 2 700 000
Periodiseringsfond 2018-12-31 5 600 000 5 600 000
Periodiseringsfond 2019-12-31 9 065 000 9 065 000
Periodiseringsfond 2020-12-31 10 800 000 0

35 350 000 31 400 000

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 33 598  

 
Not 8 Avsättningar

2020-12-31 2019-12-31

Övriga avsättningar   
Belopp vid årets ingång 1 625 980 713 107
Årets avsättningar 11 025 555 10 729 070
Under året utdelade medel -8 972 691 -9 568 609
Ersättning för granskning av utdelade medel -249 569 -247 588

3 429 275 1 625 980
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Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
 
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid- 19 utbrottet påverkar och kommer att påverka stiftelsens 
framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt.
Vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna kring eventuellt minskade eller uteblivna utdelningar från de 
bolag vi arbetar med.
 
 
 
Reftele, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
 
 
 

Göran  Johansson Björn Martinsson
Ordförande

Ingebert Magnusson

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
 
 
 

Anna Eriksson Patrick Thur
Revisor Revisor
 
 

Magnus Nilsson  
Auktoriserad revisor
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS NILSSON

Magnus Nilsson

Senior Manager

2021-04-14 14:08:02 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 STIFTELSEN DAVIDSONSKA DONATIONEN FÖR JORDBRUKETS FRÄMJANDE I VÄSTBO HÄRAD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: INGEBERT MAGNUSSON

Ingebert Magnusson

2021-04-13 17:49:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Björn Dan Ebbe Martinsson

Björn Martinsson

2021-04-13 19:09:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: GÖRAN JOHANSSON

Göran Johansson

2021-04-13 20:22:59 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ulf Patrick Thur

Patrick Thur

Revisor

2021-04-14 06:43:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNA ERIKSSON

Anna Eriksson

2021-04-14 14:04:17 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Davidsonska Donationen för Jordbrukets främjande i Västbo Härad, org.nr 
828500-0314 

 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalande 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets 
främjande i Västbo Härad för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis Vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  
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Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

● identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

● skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

● utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

● drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. 

● utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen  om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De övrigt valda revisorernas ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättas i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 
ställning.Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

  2021-04-14 14:08:30 UTCSignerat 1773418 2 / 4Oneflow ID Sida

276



 

 

 

Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad, 828500-0314 

 

3 av 3 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens (förvaltarens) 
förvaltning för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad för år 
2020. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen  som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorernas ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot  i 
något väsentligt avseende: 

● företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

● på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande. 

Jönköping den dag som framgår av min elektroniska underskrift 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Magnus Nilsson 
Auktoriserad revisor 
 
Reftele den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter 
 
 
Anna Eriksson     Patrick Thur 
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                    2021-04-1312:45:25
                    Magnus Nilsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1312:45:25
                    Ingebert Magnusson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1312:58:46
                    Magnus Nilsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1313:04:03
                    Magnus Nilsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Patrick Thur på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad.


                

                
                
                    E-postadress: patrick.thur@telia.com ➝ patrik.thur@telia.com


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1317:48:13
                    Ingebert Magnusson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1317:49:58
                    Ingebert Magnusson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1317:49:58
                    Björn Martinsson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1319:08:18
                    Björn Martinsson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1319:09:03
                    Björn Martinsson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1319:09:03
                    Göran Johansson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1320:22:08
                    Göran Johansson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1320:22:59
                    Göran Johansson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1320:22:59
                    Patrick Thur på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1406:34:42
                    Patrick Thur på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1406:36:59
                    Patrick Thur på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Titel: tom ➝ Revisor


                

                
                
                    E-postadress: patrik.thur@telia.com ➝ patrikthur@hotmail.com


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +46730242435


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1406:43:04
                    Patrick Thur på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1406:43:04
                    Anna Eriksson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1413:57:28
                    Anna Eriksson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1414:04:17
                    Anna Eriksson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1414:08:02
                    Magnus Nilsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1414:08:02
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad har signerat.
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3894850:
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3894862:
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3894871:
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3894875:
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3894884:
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1773356/4b5db8e6a684aba2686de48195224ec53da3b230/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-04-1312:50:54
                    Magnus Nilsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1312:50:54
                    Patrick Thur på Stiftelsen Davidsonska Donationen för Jordbrukets främjande i Västbo Härad som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1312:57:50
                    Magnus Nilsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1312:58:29
                    Magnus Nilsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Patrick Thur på Stiftelsen Davidsonska Donationen för Jordbrukets främjande i Västbo Härad.


                

                
                
                    E-postadress: patrick.thur@telia.com ➝ patrik.thur@telia.com


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1407:11:47
                    Patrick Thur på Stiftelsen Davidsonska Donationen för Jordbrukets främjande i Västbo Härad öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1407:59:43
                    Patrick Thur på Stiftelsen Davidsonska Donationen för Jordbrukets främjande i Västbo Härad signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1407:59:43
                    Anna Eriksson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för Jordbrukets främjande i Västbo Härad som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1414:05:20
                    Anna Eriksson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för Jordbrukets främjande i Västbo Härad öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1414:07:24
                    Anna Eriksson på Stiftelsen Davidsonska Donationen för Jordbrukets främjande i Västbo Härad signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1414:08:30
                    Magnus Nilsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1414:08:30
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Stiftelsen Davidsonska Donationen för Jordbrukets främjande i Västbo Härad har signerat.
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3894950:
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3894954:
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