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Beslutsärenden 
 Val av justerare   

1 Kompetensakademins utökade uppdrag KS.2021.578  

2 Överföring av investeringsbudgeten till driftbudgeten 
för IT- center 

KS.2021.634  

3 Tidplan Mål och budget 2023, revidering KS.2021.452  

Anmälan delegation 
4 Redovisning av delegationsbeslut   

5 Tekniska utskottets protokoll KS.2022.42  

6 Personalutskottets protokoll KS.2022.46  

Ärenden från utskottet 
7 Ansökan om medel för utökat öppethållande för 

Värnamobadet säsongen 2022 
KS.2022.18  

8 Ny musiksal Bredaryds skola, projekt 235018 KS.2022.44  

9 Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och 
matsal 

KS.2022.45  

10 Revisionsrapport - Uppföljande granskning av arbetet 
med dricksvattentäkter och reservvatten 

KS.2021.618  

Beredningsärenden 
11 Information om långtidsplaner för de kommunägda 

bolagen 
KS.2022.31  

12 Investeringsmedel för utbyte av skrivare/kopiatorer 
inom Värnamo kommun 

KS.2021.635  
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13 Försäljning av mark inom kv. Kalkstenen i Värnamo 
till Bondtech Real Estate AB 

KS.2022.41  

14 Försäljning gällande del av kv. Kalkstenen till RPZ 
Fastigheter AB 

KS.2021.632  

15 Köpekontrakt gällande fastigheterna Helmershus 
6:123-6:130 

KS.2021.124  

16 Köpekontrakt gällande del av fastigheten Nöbbele 
7:2 inom kvarteret Graniten i Värnamo 

KS.2021.633  

17 Köpekontrakt gällande del av fastigheten Västhorja 
12:1 inom kvarteret Bävern i Värnamo 

KS.2022.49  

18 Budgetförutsättningar 2023-2025 KS.2022.48  

19 Fråga gällande kommande budget och verksamhet 
för Leader Linné Småland 

KS.2020.394  

20 Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering KS.2022.50  

Informationsärenden 
21 Kommundirektören informerar KS.2022.16  

22 Covid-19 KS.2020.215  

23 Fotbollsarena för Allsvenskt spel   

24 Meddelanden   

25 Övriga ärenden   

 
 

Mikael Karlsson 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-01-18   

Justerare  

§ 2 Dnr: KS.2021.578 
 
Kompetensakademins utökade uppdrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
   
Ärendebeskrivning 
Under pandemiåret har Campus Värnamo, Kompetensakademin 
visat ett agilt förhållningssätt och satt Värnamo på kartan som 
en kommun som tänker framåt och nytt. Detta får nu inte 
avstanna. Campus Värnamo, Kompetensakademin är berett att: 
-  skapa och genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter åt   
kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen inom 
anordning av digitala och hybrida möten och konferenser 
-  skapa guider för enkla utbildningsupplägg, filmredigeringar 
och digitala möten 
-  ge stöd och support i framtagning av utbildningsupplägg och 
material 
-  utbilda anställda inom kommunens olika förvaltningar i 
planering och skapande av digitala informations- och 
utbildningsmaterial 
-  genomföra digitala/hybrida möten och konferenser åt 
kommunen. 
 
Detta uppdrag behöver permanentas och kommer tas upp bland 
äskanden för budget 2023. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 8 december 
2021 
att   avsätta 350 000 kr under 2022 till kompetensakademin på 

Campus Värnamo för att bekosta en halvtidstjänst för att 
utföra det utökade uppdraget. 

 
Kommunstyrelsen har diskuterat ärende 14 december 2021,       
§ 426. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.578
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Tjänsteskrivelse 

Ärendebeskrivning 

Kompetensakademin – Utökat uppdrag 
Under pandemiåret har Campus Värnamo, Kompetensakademin visat ett agilt 
förhållningssätt och satt Värnamo på kartan som en kommun som tänker 
framåt och nytt. Detta får nu inte avstanna. Campus Värnamo, 
Kompetensakademin är berett att: 
- skapa och genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter åt kommunens 
förvaltningar och de kommunala bolagen inom anordning av digitala och 
hybrida möten och konferenser 
- skapa guider för enkla utbildningsupplägg, filmredigeringar och digitala 
möten 
- ge stöd och support i framtagning av utbildningsupplägg och material 
- utbilda anställda inom kommunens olika förvaltningar i planering och 
skapande av digitala informations- och utbildningsmaterial 
- genomföra digitala/hybrida möten och konferenser åt kommunen 
Detta uppdrag behöver permanentas och kommer tas upp bland äskanden för 
budget 2023. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att avsätta 350 000 kr under 2022 till kompetensakademin på 
Campus Värnamo för att bekosta en halvtidstjänst för att utföra 
det utökade uppdraget 

Lars-Uno Åkesson Ulf Svensson 
Kompetensakademiansv Kommundirektör 
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Utredning 

BAKGRUND 

Kompetensakademin fick 2013 i sitt uppdrag att: 

Bistå förvaltningar och bolag vid planering, upphandling och genomförande av 
kompetensutvecklande insatser enligt ovan. Detta sker i samverkan med 
personalavdelningen, bolagen och Regionförbundets kurs- och konferens.   

Vara en träffpunkt för ledarskap – organisera Ledarforum – med seminarier 
och föreläsningar   

Delta i kommunens kompetensutvecklingsgrupp   

Tillhandahålla lokaler med avancerad teknisk utrustning som kan 
nyttjas avgiftsfritt för kommunens och bolagens behov  

Ge möjlighet för Regionförbundet att förmånligt förlägga sina utbildningar på 
Campus Värnamo  

Tillsammans med personalavdelningen ansvara för kommunens 
ledarutveckling   

Under de senaste åren har uppdraget ändrats utifrån nya behov och omfördelat 
ansvar inom vissa områden. Ansvaret för ledarutveckling har HR-avdelningen 
tagit över. Kompetensakademin har fått ett nytt ansvarsområde inom IT-
området. Alla kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser inom IT-
sektorn ska samordnas av Kompetensakademin. 

Pandemiåren har skapat nya behov och verksamheten behöver ett utökat 
uppdrag för att kunna fortsätta leverera utifrån de nya förväntningarna som 
kommunens olika förvaltningar, avdelningar och enheter har. Dessa nya behov 
är kopplade till kompetensutveckling inom framtagning av digitala material 
samt planering och genomförande av digitala och hybrida möten. 

- Sändning/planering av internutbildningar i kommunen 

- Sändning/planering av studiedagar åt BUF 

- Sändning/planering åt Regionens dialogmöte om gymnasieskolor 

- Sändning/planering av inspirationsdag åt Finnvedsbostäder 

- Sändning/planering av hybrida landsbygdsdialoger 

- Filmning/redigering åt BUF 
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- Filmning/redigering av film åt bilpoolen 

- Sändning/planering åt Teknikcollege  

- Sändning/planering av den nationella innovationstävlingen 
  Blixtlåset där Finnvedens gymnasium är engagerad 
 

VARFÖR DESSA UPPDRAG? 

- Verksamheten har pedagogisk kompetens och tekniskt intresse 

- Vi kan det bättre än andra 

- Vi vill att Värnamo kommun ska vara steget före 

 

HUR HAR DET GÅTT? 

Värnamos rykte som en kommun som tänker framåt och nytt har spridit sig 
både via lokala företag, Regionen och lärcenterföreningen Nitus. 

Värnamo har tagit bollen som en kommun som är agil i sitt förhållningssätt 
under pandemin. 

 

VAD SER VI NU? 

Hybrider i olika former såsom hybrida möten, utbildningar och konferenser. 

Behov av kompetens inom pedagogiska upplägg för digitala utbildningar och 
konferenser 

Behov att kunna testa och utvärdera nya arbetssätt kopplat till digital/hybrid/på 
plats-upplägg med rätt balans. 

 

VAD BEHÖVS FÖR ATT INTE TAPPA FART? 

Kompetensutvecklingsinsatser på bred front inom kommunens olika 
avdelningar 

En motor i vidareutveckling av digitala/hybrida utbildningar, möten och 
konferenser 
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Riskbedömning   

Rollen som pådrivande i digitalisering med stort fokus på de 
pedagogiska delarna kommer fortsatt spela en stor roll för att 
Värnamo kommun ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. 
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2022-02-02    
 

Ansökan om medel till målstimulans och 
verksamhetsutveckling för år 2022 
Kriterier och syfte: 
Målstimulansmedel används för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och 
eller tydligt bidrag till att kommunens övergripande mål uppnås. 
 
Medel till verksamhetsutveckling syftar till att skapa större möjligheter för 
verksamhetsutveckling. 
 
Det är viktigt med framförhållning vid ansökan av medel. Insatser ska i sin helhet 
slutföras under budgetåret. 
 
Ärendet ska hanteras av respektive nämnd. Beslut fattas av KS. 
 
Ange vilka medel som ansökan avser: 
☐  Målstimulans 
☒  Verksamhetsutveckling 
Nämnd: 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning/ beskrivning av insats:  
Kompetensakademin – Utökat uppdrag 
Under pandemiåret har Campus Värnamo. Kompetensakademin visat ett agilt 
förhållningssätt och satt Värnamo på kartan som en kommun som tänker framåt och 
nytt. Detta får nu inte avstanna. Campus Värnamo, Kompetensakademin är berett 
att: 
- skapa och genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter åt kommunens 
förvaltningar och de kommunala bolagen inom anordning av digitala och hybrida 
möten och konferenser 
- skapa guider för enkla utbildningsupplägg, filmredigeringar och digitala möten 
- ge stöd och support i framtagning av utbildningsupplägg och material 
- utbilda anställda inom kommunens olika förvaltningar i planering och skapande av 
digitala informations- och utbildningsmaterial 
- genomföra digitala/hybrida möten och konferenser åt kommunen 
 
Hur bidrar insatsen till syftet? 
Att vara en modern och attraktiv arbetsgivare är viktigt för kommunens framtida 
rekryteringar. I detta ingår ett modernt arbetssätt med smarta, digitala lösningar med 
möjlighet till fortbildning inom digitala hjälpmedel. Lyckade digitala och hybrida 
möten/konferenser leder till minskat resande och bidrar därmed till kommunens 
klimatmål. 
 
Innebär insatsen kostnader framåtriktat och hur hanteras dessa i så fall? 
Kostnaden för halvtidstjänsten kommer tas med i kommande budgetprocess för 
2023. 
 
Vilka grupper/roller berörs av insatsen? 
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Kommunens medarbetare som behöver kompetensutveckling inom digitalisering i 
olika former med fokus på pedagogiska upplägg.  
 
Beskriv tidplan för insatsen 
2022 för att sedan permanentas i och med budget 2023. 
 
Finns det extern finansiering att söka för insatsen, och i så fall vilken? 
Nej 
 
Specifikation av kostnader 
Specificera kostnader i detalj, exempelvis konsultkostnader, kostnad vikarier, 
tillkommande lönekostnader och så vidare. 
Lönekostnad för en halvtidstjänst. 350 000 kr för 2022. 
 
Förslag beslut 
att bevilja 350 000 kr för en halvtidstjänst under 2022. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-01-18   

Justerare  

§ 17 Dnr: KS.2021.634 
 
Överföring av investeringsbudgeten till 
driftbudgeten för IT- center 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
   
Ärendebeskrivning 
I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala 
strategier för digitalisering”. Denna plan definierade och 
beskrev Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja 
verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter.  
I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge 
servicenämnden i uppdrag att återkomma med en plan kring 
finansieringen för ett successivt uppbyggande av ett IT-center. 
Förslaget var initialt att anställa en IT-centerchef och detta är nu 
gjort. 
 

IT-centerchefen har under hösten 2021 träffat kommunens alla 
förvaltningar för att lyssna in vilka behov som finns. Det kan 
konstateras att inledningsvis krävs omedelbart stöd i 
projektledning för implementering av tre mycket omfattande 
verksamhetssystem. För två av dessa projekt har en extern 
konsult upphandlats under ett antal månader för konsultmedel 
som IT-center förfogar över. Därutöver har IT-center internt 
bemannat upp det tredje implementeringsprojektet med befintlig 
personal. 

I IT-centrets uppdrag ingår att bygga stabila tekniska lösningar  
utifrån framlagda behov från förvaltningarna. För att stödja 
verksamhetsutvecklingen med hög effekt och med mest nytta, 
krävs förstärkning av strukturell kompetens exempelvis inom 
projektledning och analys och design. 
 
Budgetmedel för dessa insatser finns i investeringsprojekt 
SN017 projektnummer 141010 Bra digital arbetsplats – 850 tkr, 
SN018 projektnummer 141020 Stabil och pålitlig leverans av 
system och tjänster – 500 tkr och SN038 projektnummer saknas 
Innovation och verksamhetsutveckling, start först under 2022 – 
500 tkr. Sammanlagt 1 850 000 kronor under året 2022.                                                       

För att möta verksamheternas behov under 2022 föreslås därför 
att 1 850 000 kronor omförs från investeringsprojekten SN017, 
SN018 och SN038 till driftbudgeten. 
 
                                                                                    Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-01-18   

Justerare  

Ks § 17 (forts) 
 
Servicenämnden beslutade 15 december 2021, § 109 
att   hos kommunstyrelsen begära att få flytta medel 

motsvarande 1 850 000 kronor från investeringsbudgeten 
för projekt SN017, SN018 och SN038 till driftbudgeten för 
2022 

att   överlämna ärendet avseende fortsatt finansiering till 
budgetberedningen 2023  

att   inför budgetarbetet 2023 återkomma med en beskrivning 
avseende organisation och långsiktig uppbyggnad av 
kommunens IT-center. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-12-15   

Justerare  

§ 109 Dnr: SN.2021.45 
 
Överföring av investeringsbudgeten till 
driftbudgeten för IT- center 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att hos kommunstyrelsen begära att få flytta medel motsvarande 1 850 
000 kronor från investeringsbudgeten för projekt SN017, SN018 och 
SN038 till driftbudgeten för 2022 
att överlämna ärendet avseende fortsatt finansiering till 
budgetberedningen 2023  
att inför budgetarbetet 2023 återkomma med en beskrivning avseende 
organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala strategier 
för digitalisering”. Denna plan definierade och beskrev Värnamo 
kommuns centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter.  
I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge servicenämnden i 
uppdrag att återkomma med en plan kring finansieringen för ett 
successivt uppbyggande av ett IT-center. 
Förslaget var initialt att anställa en IT-centerchef och detta är nu gjort. 
IT-centerchefen har under hösten träffat kommunens alla förvaltningar 
för att lyssna in vilka behov som finns. Det kan konstateras att 
inledningsvis krävs omedelbart stöd i projektledning för implementering 
av tre mycket omfattande verksamhetssystem. För två av dessa projekt 
har en extern konsult upphandlats under ett antal månader för 
konsultmedel som IT-center förfogar över. Därutöver har IT-center 
internt bemannat upp det tredje implementeringsprojektet med befintlig 
personal. 

I IT-centrets uppdrag ingår att bygga stabila tekniska lösningar  
utifrån framlagda behov från förvaltningarna. För att stödja 
verksamhetsutvecklingen med hög effekt och med mest nytta, krävs 
förstärkning av strukturell kompetens exempelvis inom projektledning 
och analys och design. 
 

Budgetmedel för dessa insatser finns i investeringsprojekt SN017 
projektnummer 141010 Bra digital arbetsplats – 850 tkr, SN018 
projektnummer 141020 Stabil och pålitlig leverans av system och 
tjänster – 500 tkr och SN038 projektnummer saknas Innovation och 
verksamhetsutveckling, start först under 2022 – 500 tkr. Sammanlagt 1 
850 000 kronor under året 2022.                                                      Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-12-15   

Justerare  

Sn § 109 (forts) 

 

För att möta verksamheternas behov under 2022 föreslås därför 
att 1 850 000 kronor omförs från investeringsprojekten SN017, 
SN018 och SN038 till driftbudgeten. 
 
Servicenämnden har behandlat ärendet 24 november 2021, 
 § 100 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att hos kommunstyrelsen begära att få flytta medel motsvarande 1 850 
000 kronor från investeringsbudgeten för projekt SN017, SN018 och 
SN038 till driftbudgeten för 2022 
att överlämna ärendet avseende fortsatt finansiering till 
budgetberedningen 2023  
att inför budgetarbetet 2023 återkomma med en beskrivning avseende 
organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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 1 (2) 
 

 

Överföring av medel från investeringsbudget till 
driftbudget för IT- center 

Ärendebeskrivning 

I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala 
strategier för digitalisering”. Denna plan definierade och 
beskrev Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja 
verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter.  
I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge 
servicenämnden i uppdrag att återkomma med en plan kring 
finansieringen för ett successivt uppbyggande av ett IT-center. 
Förslaget var initialt att anställa en IT-centerchef och detta är nu 
gjort. 

IT-centerchefen har under hösten träffat kommunens alla 
förvaltningar för att lyssna in vilka behov som finns. Det kan 
konstateras att inledningsvis krävs omedelbart stöd i 
projektledning för implementering av tre mycket omfattande 
verksamhetssystem. För två av dessa projekt har en extern 
konsult upphandlats under ett antal månader för konsultmedel 
som IT-center förfogar över. Därutöver har IT-center internt 
bemannat upp det tredje implementeringsprojektet med befintlig 
personal. 

I IT-centrets uppdrag ingår att bygga stabila tekniska lösningar 
utifrån framlagda behov från förvaltningarna. För att stödja 
verksamhetsutvecklingen med hög effekt och med mest nytta, 
krävs förstärkning av strukturell kompetens exempelvis inom 
projektledning och analys och design. 

Budgetmedel för dessa insatser finns i investeringsprojekt 
SN017 projektnummer 141010 Bra digital arbetsplats – 850 tkr, 
SN018 projektnummer 141020 Stabil och pålitlig leverans av 
system och tjänster – 500 tkr och SN038 projektnummer saknas 
Innovation och verksamhetsutveckling, start först under 2022 – 
500 tkr. Sammanlagt 1 850 000 kronor under året 2022. 

För att möta verksamheternas behov under 2022 föreslås därför 
att 1 850 000 kronor omförs från investeringsprojekten SN017, 
SN018 och SN038 till driftbudgeten. 
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Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att hos kommunstyrelsen begära att få flytta medel motsvarande 
1 850 000 kronor från investeringsbudgeten för projekt SN017, 
SN018 och SN038 till driftbudgeten för 2022 

att överlämna ärendet avseende fortsatt finansiering till 
budgetberedningen 2023  

att inför budgetarbetet 2023 återkomma med en beskrivning 
avseende organisation och långsiktig uppbyggnad av 
kommunens IT-center 

 

Anneli Andersson                            Anne-Mette Rönning
  
Förvaltningschef                              IT-centerchef  
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Tidplan Mål och budget 2023, revidering 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat om tidplan för 
budgetberedningen avseende Mål & budget 2023–2025, 
KS.2021.452. En revidering föreslås härmed där 
budgetberedningens sammanträde den 21 april flyttas från 
förmiddagen till eftermiddagen. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att anta reviderad tidplan för budgetberedningen avseende Mål 
& budget 2023–2025. 

Monica Karlsson Johanna Svensson 
Budgetsamordnare Ekonomichef 
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Beslutad av Ks §351‐2021, 211019 
                              Reviderad, förslag KS 220208                   

TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2023 – 2025 
 

 

Tid  Deltagare/utförare  Aktivitet 

December 2021   Ekonomiavd.  Utskick till nämnderna om förutsättningar och mall för investeringsbudgetförslag 
samt mall för verksamhetsplan  

December 2021   Ekonomiavd.  Inbjudan skickas till nämnderna om Mål‐ och budgetdag samt mall inför 
nämndernas presentationer. 

10 och 11 januari  
Januari 2022  
 

Nämndens ordförande 
Förvaltningschef 

Förinspela nämndernas presentationer inför Mål‐ och budgetdagen enl schema. 
Översiktlig presentation av respektive nämnd av aktuellt läge avseende verksamhet, 
ekonomi och kvalitet. Presentationen inriktas på framtidsfrågor. 

19 januari  
Kl 08.00 – ca 12.00 

KS 
Nämndernas presidium 
Ledningsgruppen 
Övriga berörda tjänstemän 

Mål‐ och resursdiskussion där alla nämnders presidier och förvaltningschefer deltar. 
Omvärldsanalys, budgetförutsättningar och aktuellt ekonomiskt läge. Nämndernas 
presentationer är förinspelade och finns att tillgå fr.o.m 12 januari 2021. 

7 februari, kl 10.00  KS ordf och 1:e vice ordf samt 
ekonomiavd. 

Central samverkansgrupp – Information om budgetförutsättningarna  

8 februari 
 

KS  Beslut av kommunstyrelsen om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning)  

9 februari  Ekonomiavd.  Utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning) 

22 februari, kl. 
13.00‐ca 17.00 
KS‐strategi 

KS, Nämndernas presidium, 
Ledningsgruppen 
Övriga berörda tjänstemän 

Analys av nyckeltalssamlingar och dialoger kring dem.  
(Agenda2030, KKiK=kommunernas kvalitet i korthet mm) 
  

Månadsskiftet 
febr/mars 

Ekonomiavd. 
Respektive förvaltning 

Dialog mellan ekonomiavdelningen och respektive förvaltning avseende: 
ombudgetering, uppdatering budget innevarande år samt investeringsbudgetförslag 
inför kommande budget 

7 mars  Samtliga förvaltningar  Inlämning av förslag ombudgetering av investeringsbudget från föregående år samt 
uppdatering av innevarande år. Beslut i Ks 22 mars och Kf 31 mars. 

29 mars  Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (förslaget antas av 
nämnden under mars månad) 

mars  KS ordf och 1:e vice ordf och 
nämndernas ordförande och 1:e 
vice ordförande 

Avstämningsdialoger om det pågående arbetet i nämnderna med upprättande av 
verksamhetsplan. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

Övriga partier 
 

Dialoger med berörda nämndsledamöter från egna partiet. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

5 april  Ekonomiavd.  Info Ks om investeringsbudgetförslag 

11 april  Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden). 

20 april fm 
21 april fm 
21 april em 

Budgetberedningen båda 
dagarna 
Nämndernas presidium och 
förvaltningschef enl. schema 

Kort presentation och dialog om nämndernas lämnade förslag till verksamhetsplan, 
mål och målnivåer samt investeringsbudget (utgångspunkt för verksamhetsplan ska 
vara utrymmet i preliminär budgetram) 

4‐5 maj 
 

Budgetberedningen  Budgetberedning ‐ Information/diskussion och fördjupning avseende aktuellt läge 
för driftbudget och investeringsbudget samt redovisning av eventuella uppdrag.  
Genomgång av nämndernas lämnade verksamhetsplaner, mål och 
investeringsbudget. 

Maj  Partierna  Eget arbete i partigrupperna. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som 
efterfrågas.  

Maj    Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar 

24 maj    Klart huvudförslag till budget 

25 maj    Information till kommunens ledningsgrupp 

30 maj, kl 10.00    Central samverkansgrupp ‐ Samverkan avseende förslag till Mål & budget 

7 juni  Budgetberedningen 
Kommunstyrelsen 

Budgetberedning och kommunstyrelse ‐ Beslut om Mål & budget inkl nämndernas 
mål   

8 juni    Media och de mindre partierna representerade i kommunfullmäktige –  
Information om kommunstyrelsens förslag till Mål & budget 

22 juni 
 

KF  Kommunfullmäktige ‐ Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats, slutlig Mål 
& budget kommer fastställas av kommunfullmäktige i november. 

Senast 30 oktober  Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Revidering av verksamhetsplan och projektblad till investeringar utifrån förändringar 
från preliminär till slutlig budgetram 

15 november  KS  Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats 

24 november  KF  Fastställelse av Mål & budget av nyvalda kommunfullmäktige. 
 

Dialog/uppdrag  Göra/samla in  Beredning  Beslut 

19/1 – 8/2  9/2 – 14/4  15/4 – 6/6  7/6 – 22/6 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sida 
 
Kommunstyrelsen 

 
2022-02-08 1  

 

 
Protokollsutdrag:  Ks §   

 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut: 
 
 

1. Verksamhetschefen på Campus delegationsbeslut nr 1-4/2022 
gällande anställningar. 
 

2.  Lönechefens delegationsbeslut nr 1/2021 gällande anställning. 
 

3. Lönechefens delegationsbeslut nr 1-2/2022 gällande 
anställningar. 

 
4. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 1/2022 gällande 

anställning förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

5. Mark- och exploateringsavdelningens delegationsbeslut           
nr 1/2022. 
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 FÖRTECKNING 
 

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

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 16 april 2019 § 159. 

  
 
 

 
Nummer  DELGIVET 

KS 2022-01-31 
1/22 Reservationsbeslut Tomt O, del av Helmershus 6:7  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Tekniska utskottet 2022-01-11  
 

 

Plats och tid: Sammanträdesrum Gillet, kl 09:30-11.15 
Beslutande: Gottlieb Granberg (M) 

Håkan Johansson (KD) 
Azra Muranovic (S) 
Gabrielle Davidsson (C) 
Bo Svedberg (S) 
 
  
 

Övriga närvarande: Jesper du Rietz, förvaltningschef 
Antti Vähäkari, VA-chef 
Johan Arvidsson, fritidschef 
Samuel Skog, bitr. fastighetschef  
Linus Enochson, projektör § 1 
Linus Redevall, projektledare §§ 7-8 
Johan Virdung, driftchef §§ 9-11 
Helena Nyberg, kvalitets- och utvecklingsledare 
Maria Grimstål, nämndsekreterare 

Utses att justera: Azra Muranovic (S) 

Justeringens plats och tid: Digital signering 2022-01-11, § 2 
Digital signering 2022-01-17, § 1, §§ 3-13 

Sekreterare:  
 
Maria Grimstål 
 

Paragrafer: 
1-13 

 

Ordförande:  
 
Gottlieb Granberg 

 

Justerare:  
 
Azra Muranovic 

 

   
             ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Tekniska utskottet 

Sammanträdesdatum: 2022-01-11 Paragrafer: 1-13  

Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-01-12, § 2 
2022-01-18, § 1, §§ 3-13 

Datum för anslags  2022-02-02 
nedtagande:            2022-02-08 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Tekniska förvaltningen 

Underskrift:  
 
Maria Grimstål 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 1 Dnr: TU.2021.403 
 
Samrådshandlingar för detaljplan för del av 
fastigheten Stora Gavlö 1:3 söder om Dannäs 
samhälle 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  påtala vikten av att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder 

bästa sätt att framgent säkra allmänhetens tillträde till 
badplatsen,  

att  påtala vikten av att badplatsen även framöver behåller 
karaktären av naturfriluftsbad och att hänsyn till insyn tas i 
fortsatt planarbete samt  

att  påtala att markanvändning GATA med 
egenskapsbestämmelse a2 även bör omfattar streckmarkerat 
område i karta nedan. 

 
Ärendebeskrivning 
Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse 
inom ett område utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge (LIS) och därigenom locka nya boende till bygden vilket 
stärker underlaget för föreningar och samhällsservice i 
närliggande Dannäs samhälle. Förslaget avviker inte från 
kommunens översiktsplan. Planförslaget omfattar även den 
kommunala badplatsen som kommunen idag arrenderar av 
markägaren och tillika initiativtager till detaljplanen. 

 
 
                                                                        Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

TU § 1 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  påtala vikten av att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder 

bästa sätt att framgent säkra allmänhetens tillträde till 
badplatsen,  

att  påtala vikten av att badplatsen även framöver behåller 
karaktären av naturfriluftsbad och att hänsyn till insyn tas i 
fortsatt planarbete samt  

att  påtala att markanvändning GATA med 
egenskapsbestämmelse a2 även bör omfattar streckmarkerat 
område i karta nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 2 Dnr: TU.2021.398 
 
Redovisning av Värnamobadet säsong 2021 och 
öppethållande 2022 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen,  
att  hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med    

150 000 kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet 
under vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2022 
samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun hyr Värnamobadet av Region Jönköpings län 
enligt avtal som löper om tre år i taget. Värnamo Simsällskap 
driver verksamheten mot ersättning från Värnamo kommun. En 
redovisning av årets säsong på Värnamobadet ska lämnas till 
tekniska utskottet för godkännande. Tekniska utskottet behöver 
också ta ställning till ett utökat öppethållande sommaren 2022.   
 
Värnamo Simsällskap har lämnat in en redovisning av 
sommarens verksamhet. I redovisningen framgår att badet har 
varit öppet för allmänheten under perioden 13 maj till 4 
september. Badet har, trots pandemin, haft många besökare. 
Besök från fritidshem, barnkalas och andra specialbokningar har 
dock uteblivit. Totalt har Värnamobadet under säsongen 2021 
haft 9 871 besök, jämfört med förra årets 8 059 besök.  
 
Senaste tre somrarna har Värnamobadet haft utökade öppettider, 
2021 med två extra veckor. Detta för att kunna utgöra ett 
komplement till simhallen, som är tungt belastad och inte kan 
erbjuda så mycket bassängyta som behövs för all verksamhet 
som ska rymmas i den. De utökade tiderna har möjliggjort 
många aktiviteter för både föreningar, privatpersoner, skolor och 
de som är i behov av simundervisning. Simhallens planering är i 
hög grad beroende av att Värnamo Simsällskap har tillgång till 
Värnamobadet och de utökade tiderna på Värnamobadet har 
frigjort tider i simhallen. Värnamobadet är också en populär 
sommaraktivitet hos de barn och unga som bor på 
Doktorsområdet där badet ligger.  
 
 
                                                                                
 
                                                                                  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

TU § 2 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
att  godkänna informationen,  
att  hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med    

150 000 kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet 
under vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2022 
samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 3 Dnr: TU.2021.400 
 
Friluftsliv i Värnamo kommun 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  överlämna ärendet till kommande sammanträde. 
    
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet behandlades på tekniska utskottets sammanträde 7 
december 2021 och tekniska utskottet beslutade då att 
överlämna ärendet till sammanträde i januari. 
  
Fritidsavdelningen har, på uppdrag av tekniska utskottet, under 
en tid arbetat med att ta fram ett dokument som beskriver 
tekniska förvaltningens ambitioner och arbete med utveckling 
och förvaltning av friluftslivet i Värnamo kommun. 
Arbetet har delfinansierats genom LONA-bidrag (lokala 
naturvårdssatsningen) från Naturvårdsverket. 
 
All information om bakgrund, syfte och mål med strategin för 
friluftslivet finns i bifogat dokument, där det också finns en 
beskrivning av hur tekniska förvaltningen avser att gå till väga 
för att uppnå detta.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna strategin för friluftsliv i Värnamo kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 4 Dnr: TU.2021.19 
 
Intern kontroll för tekniska utskottet 2021 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att godkänna tekniska förvaltningens redovisning av utförd 

intern kontroll 2021 samt 
att  överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll, kommunfullmäktige 26 
oktober 2017 § 218, ska tekniska utskottet redovisa resultatet av 
utförd intern kontroll i den omfattning som fastställts i 
internkontrollplanen. Enligt reglementet ska redovisningen 
överlämnas till kommunstyrelsen.  
Tekniska utskottet beslutade 9 januari 2021, § 30 
kontrollområden som skulle utgöra intern kontrollplan för 2021. 
Redovisningen återfinns som bilaga.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att godkänna tekniska förvaltningens redovisning av utförd 

intern kontroll 2021 samt 
att  överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 5 Dnr: TU.2021.390 
 
Sommarpasset 2021 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen samt 
att  reducera ersättningen till Värnamo Folkets park med 50 % 

av avtalad ersättning. 
    
 
Ärendebeskrivning 
Sommarpasset ska redovisas till tekniska utskottet varje år. 
Sommarpasset är till för alla barn- och ungdomar i åldern 6-16 
år. Sommarpasset tas fram av fritidsavdelningen och delas sedan 
ut i skolan till alla barn i den aktuella åldern. Sommarpasset ger 
barnen möjlighet till två gånger kostnadsfritt inträde till 
Forshedabadet, Värnamobadet, minigolf i Folkets Park och 
minigolf på Värnamo camping. Sammanlagt har varje barn åtta 
tillfällen att utnyttja passet. 
  
Av 34 800 möjliga tillfällen att använda passet under 
sommarlovet 2021 har det använts 3 062 gånger, det är en 
nyttjandegrad på cirka 11 %. 2020 låg nyttjandegraden på 10 %. 
Under rådande omständigheter kan det konstateras att 
sommarpasset har utnyttjats bra. Allt fler kan ha semestrat på 
hemmaplan och fått användning av passet.  
 
Folkets Park har haft stängt 60 % av sina ursprungliga 
öppettider under veckorna 23–28 på grund av bemanningsbrist. 
Fritidsavdelningen anser att de därför bör få 50 % av 
ersättningen för 2021 vilket blir 4 000 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna informationen samt 
att  reducera ersättningen till Värnamo Folkets Park med 50 % 

av avtalad ersättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Värnamo Folkets Park 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 6 Dnr: TU.2021.425 
 
Överenskommelse om hyresavtal för 
Finnvedsvallen mellan IFK Värnamo och Värnamo 
kommun under dispenstiden 2022-2024 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna överenskommelsen samt 
att  ge tekniska utskottets ordförande i uppdrag att underteckna 

överenskommelsen. 
    
 
Ärendebeskrivning 
En överenskommelse har upprättats mellan IFK Värnamo och 
Värnamo kommun för Finnvedsvallen under dispenstiden 2022-
2024. Även en eventuell förlängd dispenstid efter 2024 regleras 
i överenskommelsen gällande hyresavtalet. 
 
Överenskommelsen är baserad på en grundhyra samt de 
dispensåtgärder som är nödvändiga för att bedriva elitfotboll i 
allsvenskan 2022. Eventuella andra serietillhörigheter regleras i 
överenskommelsen då kostnader för dispenser kan minska. 
Samtliga kostnader för investering och drift är baserade på 
offerter och bedömningar. Samtliga kostnader kan både öka och 
minska vilket då påverkar kommande hyresavtal mellan 
parterna. 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna överenskommelsen samt 
att  ge tekniska utskottets ordförande i uppdrag att underteckna 

överenskommelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 

9

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 1
00

3b
cf

3-
04

70
-4

61
0-

9f
0f

-c
ec

9a
79

90
a8

1

28



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 7 Dnr: TU.2022.1 
 
Ny musiksal Bredaryds skola, projekt 235018 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

utöka projektet 235018 Ny musiksal Bredaryds skola samt 
utöka investeringsbudgeten för projektet med 1 miljon 
kronor samt  

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
barn- och utbildningsnämnden ges utökad driftram för 
utökad hyreskostnad.  

    
 
Ärendebeskrivning 
I budgetarbetet under våren 2015 påtalade barn- och 
utbildningsnämnden att det behövs en ny musiksal i Bredaryds 
skola. 2 miljoner kronor avsattes i investeringsbudget fördelat på 
0,2 miljoner kronor till projektering och 1,8 miljoner kronor till 
investering.  
 
Tekniska utskottet fick i uppdrag att hitta en kostnadseffektiv 
lösning för att tillskapa en ändamålsenlig musiksal, enligt barn- 
och utbildningsnämndens önskemål. Initialt utreddes två 
alternativ där det ena var att bygga till och det andra var att 
tillskapa musiksalen inom befintliga ytor men inget av 
alternativen var möjliga att gå vidare med på grund av för hög 
kostnad och brist på utrymme samt att ytan på utemiljön skulle 
påverkas negativt. Av den anledningen har investeringen inte 
genomförts. Möjligheten har nu uppstått att omvandla 
bibliotekets lokaler efter att beslut har tagits att biblioteket ska 
flytta till andra lokaler. 
 
Bredaryds skola har stora elevgrupper i vissa årskurser som inte 
ryms i de klassrum som finns nu utan behöver delas i två 
grupper/klasser. Detta har även fått konsekvensen att behovet av 
mindre grupprum har ökat, för studiehandledare och 
undervisning för enskilda elever. På skolan finns tre fritidshem, 
varav två av dessa huserar i undervisningslokaler, och en är 
förlagd i en korridor. Lokalbehovet är på grund av dessa 
omständigheter ansträngt och en ombyggnation av 
bibliotekslokalen tillgodoser skolans nuvarande behov av 
lokaler. 
 
Möjligheterna att disponera gamla biblioteket ger att musiksal 
och ytterligare ambitioner som tidigare inte har legat i projektet  
kan utföras i samma byggnation. Ursprungliga projektmedel  
 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

TU § 7 (forts.) 
 
bedöms kostnadstäcka avsedd musiksal. De utökade 
ambitionerna enligt ovan genererar i behov av ytterligare 
projektmedel, 1 miljon kronor.  
 
Den utökade ambitionsnivån i projektet medför att kostnaden för 
genomförandet överskrider tilldelad budget om 2 miljoner 
kronor. Hela biblioteksytan på 180 kvadratmeter planeras att 
byggas om till undervisningslokaler och lokaler för 
fritidsverksamhet och den ökade personbelastningen på ytan 
kräver en ombyggnad av ventilationen. Sammanlagd utökad 
kostnad för projektet är 1 miljon kronor.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

utöka projektet 235018 Ny musiksal Bredaryds skola samt 
utöka investeringsbudgeten för projektet med 1 miljon 
kronor samt  

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
barn- och utbildningsnämnden ges utökad driftram för 
utökad hyreskostnad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 8 Dnr: TU.2021.438 
 
Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och 
matsal 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

fatta startbeslut och överföra projektmedel till tekniska 
utskottet för investeringen om 16,5 miljoner kronor 
”Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal”, 
projekt 233004 samt 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka investeringsbudgeten för projekt 233004 Finnvedens 
gymnasium ombyggnad av kök och matsal med  12,5 
miljoner kronor. 

    
 
Ärendebeskrivning 
Tillagningsköket på Finnvedens gymnasium renoverades senast 
1994 och är i behov av både renovering och ombyggnation för 
att tillgodose dagens krav på livsmedelshantering och 
arbetsmiljö. Miljöavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 november 2021 
beslutat om ett föreläggande gällande vidtagande av åtgärder då 
lokalerna inte längre uppfyller kraven gällande underhåll och 
utformning för god livsmedelshygienisk praxis enligt förordning 
(EG) 852/2004. Inspektioner har utförts återkommande av 
miljöavdelningen sedan 2018 och påpekade brister har varit 
återkommande sedan dess. Arbetet med att åtgärda bristerna 
behöver påbörjas till sommaren 2022 för att inte förbudet att 
använda köket ska börja gälla. 
 
I investeringsbudgeten finns avsatt 16,5 miljoner kronor för 
2021. 2015 beslutade kommunfullmäktige att anvisa 5 miljoner 
kronor till ny storköksutrustning vid Finnvedens gymnasium, 
projekt 0758. Totalbudgeten blir 21,5 miljoner. Av 5 miljoner 
kronor för storköksutrustning har 2 866 000 kronor använts och 
således återstår sammantaget 18 634 000 kronor.  
 
Kommunfullmäktige behöver fatta ett startbeslut för att avsatta 
medel om 16,5 miljoner kronor ska kunna användas.   
 
Utförd projektering av rubricerat projekt har påvisat att 
kostnaden för genomförandet överskrider tilldelad budget. 
Påverkande faktorer är bland annat  utökad omfattning gällande 
ventilation (se nedan), ändring i utformning av kök samt ändring 
av flöden och servering i matsal.  
 
                                                                                   Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

TU § 8 (forts.) 
 
Ventilationsarbetet, beräknat till 5 miljoner, var avsett att utföras 
i samband med projekt 235034, ”Finnvedens gymnasium 
genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm”. 
Projekteringen har gett att ventilationsarbetet bör göras i 
samband med renoveringen av köket, matsal med mera.  
Projekt 235034 beräknas enligt investeringsplanen påbörjas 
2026 och har fortfarande en låg kalkylnivå. Därför finns 
osäkerheter kring projektets omfattning och kostnader. Därmed 
är det inte lämpligt att flytta medel från det projektet till 
projektet Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och 
matsal.  
 
Beskrivning av tillkommande kostnader      
Ändring av flöden och servering i matsal, komplexitet i teknik 
och media - 7,5 miljoner kronor 
Tidigareläggning av ventilationsombyggnad - 5 miljoner 
kronor 
 
Totalbudget                                21,5 mnkr 
Ny framräknad totalbudget     -  34 mnkr 
Underskott                             = 12,5 mnkr 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

fatta startbeslut och överföra projektmedel till tekniska 
utskottet för investeringen om 16,5 miljoner kronor 
Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal, 
projekt 233004 samt 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka investeringsbudgeten för projekt 233004 Finnvedens 
gymnasium ombyggnad av kök och matsal med  12,5 
miljoner kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 9 Dnr: TU.2021.434 
 
Besvarande av revisionsrapport - Uppföljande 
granskning av arbetet med dricksvattentäkter och 
reservvatten 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  anse revisionsrapporten besvarad samt 
att  överlämna besvarandet till kommunstyrelsen.  
    
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har överlämnat revisionsrapport – 
Uppföljande granskning av arbetet med dricksvattentäkter och 
reservvatten till tekniska utskottet att besvara.  
 
Kommunens revisorer genomförde 2017 en granskning av 
kommunens arbete med skydd av dricksvattentäkter samt 
planering för reservvatten. Den sammanfattande bedömningen 
enligt rapporten var att det var en betydande säkerhetsrisk för 
kommunen att det saknas en brukbar reservvattentäkt. Det 
framgick att politiken hade fastställt mål om långsiktig 
säkerställd dricksvattenproduktion och att ny vattentäkt skulle 
identifieras och planeras. Syftet med denna uppföljande 
granskning var att undersöka hur kommunen arbetat enligt de 
rekommendationer som framförts i tidigare rapport.  
 
Kommunrevisorernas bedömning är att kommunstyrelsen delvis 
agerat på de rekommendationer som lämnades i den fördjupade 
granskning, men att arbetet inte fullt ut är färdigställt.  
Kommunrevisorerna efterfrågar en beredskapsplan för insatser 
inom kommunala vattenskyddsområden som inte tagits fram. 
Tekniska förvaltningens uppfattning är att beredskapsplanen bör 
tas fram av räddningstjänsten/samhällsbyggnadsförvaltningen då 
det är deras uppdrag att göra sådana insatser i kommunen. 
Tekniska förvaltningens VA-avdelning samarbetar gärna med 
räddningstjänsten så att bästa möjliga skydd kan uppnås för 
grundvattnet.  
 
Kommunrevisorerna anser att det är viktigt att kommunstyrelsen 
planerar för att genomföra en övning i syfte att pröva 
nödvattenplanens olika delar eller i sin helhet. Tekniska 
förvaltningens VA-avdelning kommer planera för att öva ett 
scenario med nödvatten i syfte att testa nödvattenplanen.  
 
 
 
 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

TU § 9 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  anse revisionsrapporten besvarad samt 
att  överlämna besvarandet till kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 10 Dnr: TU.2022.2 
 
Avtal VA-taxa för fastigheten Distributören 1 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  överlämna ärendet till kommande sammanträde. 
 
 
Ärendebeskrivning 
VA-taxan ska vara rättvis och skälig. I vissa speciella fall kan 
VA-huvudmannen besluta om att skriva avtal med 
fastighetsägaren enligt Värnamo kommuns VA-taxan § 10. ”Är 
det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 
får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren 
eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.”  
 
När fastigheterna är stora med stora byggnader blir avgifterna 
höga. Då kan VA-huvudmannen skriva avtal med 
fastighetsägaren.  
 
Fastigheten Distributören 1 i Värnamo är ett sådant fall, med en 
total yta på 16,8 hektar. I detta fall föreslår tekniska 
förvaltningen att full anläggningsavgift erläggs, men att tekniska 
förvaltningen i gengäld flyttar på dagvattenanläggningen så att 
exploatering kan ske på området, utan extra kostnad. I det 
arbetet flyttas cirka 420 meter ledning samt cirka 50 meter dike.  
Anläggningsavgiften beräknas till cirka 11 miljoner kronor.  
 
Kostnaden för att flytta dagvattenanläggnigen beräknas till cirka 
5 miljoner kronor. Osäkerheten gällande kostnaden är stor då 
tekniska förvaltningen inte har projekterat eller gjort 
markundersökning. Erfarenheten säger att det kan finnas berg i 
området. 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  skriva avtal med fastighetsägaren som innebär att full 

anläggningsavgift ska erläggas samt att tekniska 
förvaltningen utan extra kostnad flyttar på 
dagvattenanläggningen på fastigheten.  

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 11 Dnr: TU.2021.405 
 
VA-taxa - jämkning av bostadsenhet i 
brukningstaxan 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen. 
    
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Värnamo kommuns VA-taxa, antagen av 
kommunfullmäktige 29 oktober 2020 finns det möjlighet att 
göra undantag från det ordinarie sättet att fastställa taxa. § 10 
uttalar att om kostnaden för att vissa fastigheter i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 
i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Vidare 
uttalas att om det inte är skäligt att för viss fastighet beräkna 
avgift enligt gängse taxa får huvudmannen istället komma 
överens med fastighetsägaren om avgiftens storlek. Dessa fall 
behöver bedömas och i vissa fall kan en jämkning göras i 
brukningstaxan. Två fall som tekniska förvaltningen har 
uppmärksammat är:  

1. När en abonnent har låg förbrukning i förhållande till 
ytan på byggnaden.  

2. Fastigheter med ouppvärmda lokaler (kallager). 
 

Dessa två fall leder till att fastighetsägaren får oskäligt höga 
fasta kostnader i förhållandet mot nyttan av vatten och 
spillavlopp på fastigheten.  
 
Tekniska förvaltningen avser att komma fram till lämpliga 
beräkningsgrunder för jämkning i dessa fall och vill informera 
tekniska utskottet om hur den jämkningen avses att göras.  
 
Punkten 1 ovan. 
Om jämkning ska vara skälig ska ytan vara minst 33 
bostadsenheter (cirka 5 000 m2).   
Normalförbrukningen är 150 m3/bostadsenhet och år. Om 
förbrukningen är mindre än 5% (7,5 m3/bostadsenhet) av 
normalförbrukningen ska jämkning ske.  Jämkning sker på 
vatten- och spillvattendelen i brukningstaxans fasta del. 
Jämkning av vattendelen ska inte göras om fastigheten har 
sprinkler. Förbrukningen ska vara låg normalt, inte jämkas om 
något tillfälligt gjort att förbrukningen är låg. Uppfylls 
ovanstående, reduceras bostadsenhetsavgiften med 33 % av  
 
                                                                             Forts. 
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TU § 11 (forts.) 
 
vatten- och spillvattendelen i brukningstaxans fasta del. 
 
Punkten 2 ovan. 
Om kallagret uppgår till mer än 50% av byggnadens totala area 
görs jämkning. Jämkning sker endast på delen som är kallager. 
Jämkning sker på vatten- och spillvattendelen i brukningstaxans 
fasta del. Jämkning av vattendelen ska inte göras om fastigheten 
har sprinkler. Uppfylls ovanstående, reduceras 
bostadsenhetsavgiften med 33 % av vatten- och spillvattendelen 
i brukningstaxans fasta del. 
 
Varje år görs en kontroll av förbrukningarna på de fastigheter 
som fått jämkning (reducering). Om förbrukningen stiger 
kontaktas abonnenten för att ta reda på om verksamheten 
förändrats och om jämkningen ska kvarstå.   

 

 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 12 Dnr: TU.2021.416 
 
Behov av investeringar i passagesystem och 
systemövervakning 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen. 
    
 
Ärendebeskrivning 
I kommunens fastigheter finns flera system som är till stöd och 
hjälp i det dagliga arbetet. Dessa behöver ständigt uppdateras 
och hållas på en bra nivå för att göra det jobb som behövs. 
Ibland inträffar saker som gör att en större investering behöver 
göras för att komma i takt. IT-säkerhet är en annan del som 
ständigt behöver förebyggas med ny teknik. 
 
Kommunen har under en lång tid använt ett passagesystem som 
heter Bewator Entro. Det systemet finns inte längre på 
marknaden och det görs inga reservdelar till det. Sedan ett par år 
har kommunen istället styrt om till ett annat system som heter 
RCO. Det finns ett antal äldre Bewator Entro-system som 
behöver bytas ut och tekniska förvaltningen ser ett behov av att 
uppdatera samtliga passagesystem till RCO. Den uppskattade 
kostnaden för ett totalt utbyte till RCO uppgår till 9 miljoner 
kronor. Tekniska förvaltningen kommer att till 
investeringsbudgeten för 2023 lyfta detta som ett behov. 
 
Som ett stöd till driften finns idag två övervakningssystem för 
övervakning av ventilation-, värme- och kylanläggningar. För att 
minska IT-driftkostnader och öka säkerheten vill tekniska 
förvaltningen fokusera på endast ett övervakningssystem. Det 
blir då ett system som heter EBO som används redan idag.  
Uppskattad kostnad för att gå över på ett system är 2 miljoner 
kronor. Satsningen behöver göras redan under första och andra 
kvartalet 2022 på grund av föråldrad programvara som inte 
bedöms vara värd att uppdatera. Kostnaden kommer tas från 
projekt 231005 Oförutsedda fastighetsinvesteringar.  
Utöver detta finns det cirka 90 digitala undercentraler i 
fastigheterna som behöver bytas ut på grund av ålder. 
Reservdelar till dessa är en bristvara eller går inte att få tag i 
idag. En uppgradering av dessa ökar också IT-säkerheten. 
Uppskattad kostnad är 12 miljoner kronor och behov av medel 
till det kommer lyftas till investeringsbudgeten 2023.  
 
Sammanlagt kommer tekniska förvaltningen inför 
investeringsbudgeten för 2023 lyfta två behov, byte till  
 
                                                                  Forts. 
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TU § 12 (forts.) 
 
passagesystem RCO till uppskattad kostnad om 9 miljoner 
kronor samt byte av digitala undercentraler i systemövervakning 
till en uppskattad kostnad om 12 miljoner kronor.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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§ 13 Dnr:   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen. 
    
 
Ärendebeskrivning 
Covid-19 
Nya restriktioner införs från och med imorgon som bland annat 
innebär att de som kan jobba hemifrån ska göra det.  Tekniska 
förvaltningen är till stor del en praktisk förvaltning där många 
inte kan jobba hemifrån, men framför allt personal som jobbar 
på Gillet kan göra det. Det är tydligt uttalat från kommunens 
sida att verksamhet och service ska fungera. Lite färre än hälften 
av medarbetarna kommer vara på plats. Scheman och planer ska 
upprättas. Det är avdelningschef i dialog med medarbetare som 
avgör vilka som ska jobba hemma och vilka som ska vara på 
plats. Alla medarbetare ska ha information om, och möjlighet till 
dialog med cheferna om att följa även övriga restriktioner.  
 
Frågor som förvaltningen har kvar att hantera är hur 
fritidsverksamheten ska anpassas, i vilken mån omklädningsrum 
ska få användas, i vilken utsträckning simhallen ska hålla öppet 
och så vidare.  
 
Fritidschefen kompletterar informationen med att den största 
förändringen som träder i kraft handlar om publik. De 
idrottsanläggningar som kan ta emot publik är simhallen, 
ishallarna, sporthallen och Östbohallen. Information kommer gå 
ut om att när publik överstiger 50 personer krävs 
vaccinationspass, att maximalt åtta personer får räkas som ett 
sällskap och att avstånd på minst en meter måste hållas mellan 
varje sällskap. Föreningar som berörs av restriktionerna kommer 
få ett mejl med information.  
 
Fritidschefen uppger att det inte än finns något beslut om att 
stänga omklädningsrum. Möte med regionens smittskyddsläkare 
är inplanerat för att diskutera detta. Sen den 23 december finns 
återigen bokningsbara tider på motionscenter och i simhall.  
 
När det gäller vatten och avlopp finns alltid avdelningschef eller 
driftschef på plats på Gillet. På vatten- och reningsverk har 
medarbetarna informerats om de nya restriktionerna och påmints 
om att hålla avstånd och att inte åka tillsammans i bil, för att 
minimera risken att de blir sjuka.  
 
                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

TU § 13 (forts.) 
 
Investeringar 
Investeringsplan för 2023 och framåt ska göras. Kommunen står 
inför utmaningar vad gäller investeringar. Kommunledningen 
har anordnat en mål- och budgetdag 19 januari. Den stora 
utmaningen är den totala budgetvolymen.  
 
Tekniska förvaltningen har ett antal stora investeringar, bland 
annat partneringprojekten. Planerade investeringar beräknas 
ligga på 450–500 miljoner kronor per år närmaste åren. Om 
kommunen ska komma ner på lägre nivåer behöver det fattas 
beslut om att skjuta upp en del investeringar några år. Det 
behöver göras skarpa prioriteringar och det kräver mycket 
arbete, inte minst för politiken som fattar beslut i frågorna. 
Förvaltningen och tekniska utskottet behöver föra dialog om 
vilka investeringar som ska göras och vilka som ska skjutas upp. 
I prioriteringar av vad som är absolut nödvändigt riskerar kultur- 
och fritidsinvesteringar att lågprioriteras. Det är viktigt att se 
över hur prioriteringar mellan olika verksamhetsområden ska se 
ut.  Tekniska förvaltningens uppfattning är att det behöver fattas 
beslut om betydligt högre investeringstak.  
 
Tekniska utskottet har varit duktiga på att prioritera nysatsningar 
och samtidigt föreslå medel för underhåll. Det är viktigt att inte 
glömma bort underhållet då nerdragningar på underhåll medför 
att det på sikt behöver göras fler nyinvesteringar.  

 
  

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

Gottlieb Granberg Azra Muranovic
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Personalutskottet 2022-01-20  
 

 

Plats och tid: Teamsmöte , kl 10:00 
Beslutande: Mikael Karlsson, ordförande  

Gottlieb Granberg, (M) 
Azra Muranovic, (S) 
 
 
  
 

Övriga närvarande: Åsa Johansson, HR-chef 
Lena Wallberg, förhandlingschef 
Elin Stark De La Barra, HR-partner  
Monika Cvitanovic, HR-partner  
Ulrika Gustavsson, omsorgschef  

Utses att justera: Azra Muranovic (S) 

Justeringens plats och tid: Digital justering  
 

Sekreterare:  
 
Hanna Andersson  
 

Paragrafer:  1-9  

Ordförande:  
 
Mikael Karlsson 

 

Justerare:  
 
  

 

   
             ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Personalutskottet 

Sammanträdesdatum: 2022-01-20 Paragrafer:   1-9 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-01-27 
 

Datum för anslags 
nedtagande:   

2022-02-17 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Kommunkansliet, Värnamo 

Underskrift:  
 
Hanna Andersson  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2022-01-20   

Justerare  

§ 1  
 
Information om reviderad riktlinje - rehabilitering 
och anpassning 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Elin Stark De La Barra redovisar för riktlinjen – rehabilitering 
och anpassning, samt vilka ändringar som man har gjort i 
riktlinjen.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2022-01-20   

Justerare  

§ 2  
 
Information om ny rutin omställningsarbete 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Elin Stark De La Barra lämnar information om ny rutin för 
omställningsarbete över förvaltningsgränser. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2022-01-20   

Justerare  

§ 3   
 
Information HR-nyckeltal 2021 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Monika Cvitanovic redovisar för HR-nyckeltal för år 2021. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2022-01-20   

Justerare  

§ 4  
 
Policy Värnamo kommun som arbetsgivare, 
avstämning kring fortsatt arbete med revidering 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson lämnar information om det fortsatta arbetet kring 
revideringen av policyn- Värnamo kommun som arbetsgivare.  
 
 

5

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 c
ed

77
fb

3-
6f

e1
-4

8f
7-

9e
a5

-fe
7b

f5
ab

1a
f9

47



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2022-01-20   

Justerare  

§ 5  
 
Rekrytering av förvaltningschef för Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Ulf Svensson informerar om att rekryteringen av barn- och 
utbildningschef är avslutad. Johan Grahn tillträder tjänsten den 1 
februari .   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2022-01-20   

Justerare  

§ 6  
 
Information om projekt om behov och bemanning 
omsorgen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Ulrika Gustavsson redovisar för projektet om behov av 
bemanning på omsorgen.   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2022-01-20   

Justerare  

§ 7   
 
Covid 19 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson lämnar information om läget i kommunens 
verksamheter till följd av pandemin.  
Det är ett ansträngt läge på många enheter.  
Åsa Johansson, Lena Wallberg och Ulrika Gustavsson redovisar 
för hur situationen ser ut inom, barn- och 
utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och 
måltidsverksamheten 
 
 

8

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 c
ed

77
fb

3-
6f

e1
-4

8f
7-

9e
a5

-fe
7b

f5
ab

1a
f9

50



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2022-01-20   

Justerare  

§ 8  
 
Datum för PU i september 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att datum för personalutskottet blir den 7 september  
    
  
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Datum för personalutskottet beslutas bli den 7 september 8.30-
11.00 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2022-01-20   

Justerare  

§ 9  
 
Information från HR-chefen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  

 
Ärendebeskrivning 
• Information om pågående personalärende  
• Frågor har kommit från Sveriges Radio om antal 

medarbetare som kommunen har köpt ut under perioden  
2017–2021 

• Redovisning från arbetsmiljöverkets inspektion  
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Mikael Karlsson Aza Muranovic
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 2 Dnr: TU.2021.398 
 
Redovisning av Värnamobadet säsong 2021 och 
öppethållande 2022 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen,  
att  hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med    

150 000 kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet 
under vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2022 
samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun hyr Värnamobadet av Region Jönköpings län 
enligt avtal som löper om tre år i taget. Värnamo Simsällskap 
driver verksamheten mot ersättning från Värnamo kommun. En 
redovisning av årets säsong på Värnamobadet ska lämnas till 
tekniska utskottet för godkännande. Tekniska utskottet behöver 
också ta ställning till ett utökat öppethållande sommaren 2022.   
 
Värnamo Simsällskap har lämnat in en redovisning av 
sommarens verksamhet. I redovisningen framgår att badet har 
varit öppet för allmänheten under perioden 13 maj till 4 
september. Badet har, trots pandemin, haft många besökare. 
Besök från fritidshem, barnkalas och andra specialbokningar har 
dock uteblivit. Totalt har Värnamobadet under säsongen 2021 
haft 9 871 besök, jämfört med förra årets 8 059 besök.  
 
Senaste tre somrarna har Värnamobadet haft utökade öppettider, 
2021 med två extra veckor. Detta för att kunna utgöra ett 
komplement till simhallen, som är tungt belastad och inte kan 
erbjuda så mycket bassängyta som behövs för all verksamhet 
som ska rymmas i den. De utökade tiderna har möjliggjort 
många aktiviteter för både föreningar, privatpersoner, skolor och 
de som är i behov av simundervisning. Simhallens planering är i 
hög grad beroende av att Värnamo Simsällskap har tillgång till 
Värnamobadet och de utökade tiderna på Värnamobadet har 
frigjort tider i simhallen. Värnamobadet är också en populär 
sommaraktivitet hos de barn och unga som bor på 
Doktorsområdet där badet ligger.  
 
 
                                                                                
 
                                                                                  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

TU § 2 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
att  godkänna informationen,  
att  hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med    

150 000 kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet 
under vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2022 
samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.398
  

  

 

 1 (3) 
 

 

Redovisning av Värnamobadet säsong 2021 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun hyr Värnamobadet av Region Jönköpings län 
enligt avtal som löper om tre år i taget. Värnamo Simsällskap 
driver verksamheten mot ersättning från Värnamo kommun. En 
redovisning av årets säsong på Värnamobadet ska lämnas till 
tekniska utskottet för godkännande. Tekniska utskottet behöver 
också ta ställning till ett utökat öppethållande sommaren 2022, 
något som har varit aktuellt senaste åren, för att avlasta 
simhallen som är trångbodd.   

Värnamo Simsällskap har lämnat in en redovisning av 
sommarens verksamhet. I redovisningen framgår att badet har 
varit öppet för allmänheten under perioden 13 maj till 4 
september. Badet har, trots pandemin, haft många besökare. 
Besök från fritidshem, barnkalas och andra specialbokningar har 
dock uteblivit. Totalt har Värnamobadet under säsongen 2021 
haft 9 871 besök, jämfört med förra årets 8 059 besök.  

Två vuxna personer har varit ansvariga för badet. Till hjälp har 
de haft 20 unga vuxna och ungdomar anställda under både 
kortare och längre period under sommaren för att bemanna 
badet. Badvärdarna förstärktes med ytterligare feriearbetande 
ungdomar genom kommunens regi och deras uppgift var bland 
annat att uppmana alla badgäster att hålla avstånd och undvika 
närkontakter i badet. Alla anställda har gått utbildning i hjärt- 
och lungräddning anordnad via SISU/Smålandsidrotten och 
Agera Utbildning. Föreningen genomförde också personalmöten 
inför säsongen där information och rutiner inom områdena 
städning, kiosk, entré, hygien, bemötande med mera föredrogs 
av de ansvariga. Flertalet av de anställda har utbildning inom 
Svenska simförbundets simlinje och är kunniga inom simskole- 
och simtränings-verksamheten. 

För badgäster har det funnits möjlighet till simmärkesprover. 
Värnamo Simsällskap har också haft dagläger de första och sista 
veckorna på sommarlovet. Daglägrets deltagare har bestått av 
medlemmar i VSS, men också sådana som inte är medlemmar. 
Föreningen erbjuder simgaranti vilket innebär att om barnet är 
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.398
  

  

 

 2 (3) 
 

närvarande under simskolan och har deltagit garanterar 
föreningen att barnet skulle uppnå målen för den specifika 
simskolan. Klarar barnet inte målen får hen kostnadsfritt delta i 
simskolan i efterföljande period. 

Morgonbad och lunchbad har också erbjudits och det är totalt 
114 personer som har nyttjat den möjligheten. Kommunens 
sommarpass till grundskoleelever har också nyttjats av flera 
barn och unga.  

Föreningens egna aktiva simmare har kunnat använda bassängen 
flitigt. Värnamobadet innebär en betydligt större möjlighet för 
grupperna att kunna anpassa träningstider och bassängyta så att 
det blir optimalt. Även föreningens ”mastersimmare” har 
tillgång till bassängen varje kväll.   

För utförlig redovisning, se bilaga från Värnamo Simsällskap. 

Senaste tre somrarna har Värnamobadet haft utökade öppettider, 
2021 med två extra veckor. Detta för att kunna utgöra ett 
komplement till simhallen, som är tungt belastad och inte kan 
erbjuda så mycket bassängyta som behövs för all verksamhet 
som ska rymmas i den. De utökade tiderna har möjliggjort 
många aktiviteter för både föreningar, privatpersoner, skolor och 
de som är i behov av simundervisning. Simhallens planering är i 
hög grad beroende av att Värnamo Simsällskap har tillgång till 
Värnamobadet och de utökade tiderna på Värnamobadet har 
frigjort tider i simhallen.  

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

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

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

Värnamo simsällskap kom in sent med redovisningen. Först 
efter att tekniska utskottet har godkänt redovisningen utbetalas 
ersättningen till föreningen för verksamheten. För att rätt 
budgetår (2021) ska belastas föreslås att paragrafen förklaras 
omedelbart justerad.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen,  
att  hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med    

150 000 kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet 
under vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2022 
samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Nickie King Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Sommaren 2021 

 
 

Öppethållande 

Badet har 2021 varit öppet för allmänheten under perioden 13 maj-4 september. Sommaren blev, trots 
pandemi, en bra sommar med många besök. Relativt andra somrar uteblev även i år besök från fritidsskolor, 
barnkalas samt övriga bokningar. Våra badvakter uppmanade badgästerna till att hålla avstånd och undvika 
närkontakter i badet. Vädermässigt var sommarens inledning varm och solig, lite sämre under juli månad 
men avslutades trevligt, vilket också noteras i besökssiffrorna. Totalt har vi haft 9871 besökande.   
 

Personal  
Erik Stensson har varit ansvarig för badet tillsammans med Joakim Tallbäck, styrelseledamot i VSS. 
20 unga vuxna och ungdomar har varit anställda under både kortare och längre period under sommaren för 
att bemanna badet. 
 

Utbildning  
Alla anställda har gått utbildning i hjärt- och lungräddning anordnad via SISU/Smålandsidrotten och Agera 
Utbildning. Vi genomförde personalmöten inför säsongen där information och rutiner inom områdena 
städning, kiosk, entré, hygien, bemötande mm. föredrogs av de ansvariga. Flertalet av de anställda har 
utbildning inom Svenska simförbundets sim-linje och är kunniga inom simskole- och simtränings-
verksamheten. 

 
Verksamhet 
 
Simkunnighet 
Som brukligt har badgästerna haft chansen att testa sin simkunnighet genom att ta olika simmärken. 
Personalen på badet har agerat kontrollanter för de som har velat ta märken under de allmänna 
öppettiderna. 
 

Dagläger 

Likt andra föreningar anordnar VSS fritidsliknande verksamhet fylld med frisk luft, lekar och träningspass, så 
att barnen får aktivitetsfyllda dagar de första och sista veckorna på sommarlovet, då vårdnadshavarna 
vanligtvis ej har semester. 
 
De flesta barnen som deltar, har på ett eller annat sätt tidigare varit aktiva i Värnamo Simsällskap, innan de 
kommer till daglägret, antingen via simskola eller träning. Övriga deltagare har en önskan om att utveckla sin 
simning, eller har kompisar aktiva inom simning 
 
Veckorna 24-27 samt vecka 31-32 arrangerades dessa läger på Värnamobadet och då var det aktiviteter 
mellan kl. 07.30-17.00. Dagarna innehöll två simträningar á 60 min samt andra aktiviteter under resten av 
dagen. 
 

Simskolor 

Under sommaren 2021 har vi arrangerat simskolor under före och efter semesterperioden. Det intensiva 
upplägget med simskola varje dag gör inlärningen effektiv och resultaten nås för merparten av eleverna. 
 
Simskolorna på Värnamobadet var utformade enligt Svenska Simförbundets ”simlinje” som följer en 
utvecklings stege för att nå simkunnighet på bästa sätt. Under sommarsimskolan ger vi simgaranti, dvs om 
barnet var närvarande under simskolan och deltog, så garanterade vi att de skulle uppnå målen för den 
specifika kursen. De som inte klarade det, fick utan kostnad delta i den efterföljande simskoleperioden om 
åtta tillfällen.  
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Morgon- och lunchbad 
Vi har erbjudit morgonbad (05.30-08.00) och lunchbad på vardagar under hela säsongen. Totalt var det 114 
st som utnyttjar denna möjlighet, varav 51 arbetar på Värnamo Sjukhus. Samtliga betalar för ett säsongskort 
för att kunna morgon/lunchbada. Dessa morgonbadare kommer till största del ej med i statistiken eftersom 
badet är obemannat under morgonen.  
 
 

Simträning 
Våra tränings- och tävlingsgrupper har utnyttjat bassängen flitigt under sommaren. Värnamobadet innebär 
en betydligt större möjlighet för grupperna att kunna anpassa träningstider och bassängyta så att det blir 
optimalt, mer än vad vi kan göra i simhallen. Våra masterssimmare har även tillgång till bassängen varje 
kväll för att kunna genomföra sin träning. 

 

Statistik  
Eftersom Värnamobadet är en utomhusanläggning styrs besöksstatistiken av vädret varje sommar. 
 

Antalet besökare 
Resultatet för sommaren 2021 blev 9871 besök. Summan inkluderar alla besök som har gjorts, allmänhet, 
skolor, simskolor, företag, bokningar etc. och nytt sedan 2019 för att likställa redovisningen gentemot 
andra simanläggningar i kommunen, så är även simsällskapets egen verksamhet på Värnamobadet 
medräknat i statistiken 

 
Noteringar för att statistiken ska kunna tolkas korrekt  

• Grunden till statistiken har förändrat under 2019, se ovan.  

• Simskole- och daglägerdeltagare redovisas både med antal deltagare och antal besökstillfällen. 
Simskoleeleverna är där ca 10 gånger beroende på vilken kurs de väljer. Daglägret erbjuder vi 
veckovis och därför räknas antal deltagare per vecka men sedan även det totala antalet besök. 

• Inför säsongen 2012 ändrade vi åldersgränserna för entré för att ha samma som Värnamo Simhall.  
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Antal 
Bad 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 9871 8059 8084 8008 3798 3128 4652 8215 8746 

Antal Bad 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Maj/Juni 2681 2486 3299 2513 1053 1000 552 2110 2938 

Juli 2432 2000 2688 4285 1733 1551 1824 3316 3123 

Aug 3993 3441 1182 1158 933 577 2276 2789 2685 

Sep 765 132 915 52 79 - - - - 

Analys  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Vuxenbad 2239 1615 2141 3477 1591 1223 906 1852 2742 

Badande 8-20 år 1476 1986 3088 2996 897 695 642 6363 6004 

Badande under 16 år - - - - - 358 - - - 

Badande under 0-7 år 1229 901 1050 1535 625 - - - - 

Landstingsanställda - - - - - 105 142 925 908 

Sommarpass 1109 989 768 1216 676 475 730 588 553 

Skolor under skoltid - - - - - - - 1346 1270 

Fritids 109 86 582 606 586 247 356 576 452 

Kalas 45 0 32 45 25 - - - - 

Bokningar 53 0 936 1258 1007 - - - - 

Ordinarie simskola 
 

1745 
(130 delt) 

1176 1678 1956 1758 938 1534 1946 
(143 delt) 

1333 

(118 delt.) 

Åminne-simskola 
 

309 
(36 delt) 

0 360 Ingen 
statistik 

504 
(42 delt)  

Ingen 
statistik 

Ingen 
statistik 

Ingen 
statistik 

Ingen 
statistik 

Rörstorp simskola - 0  - - 72 
(12 delt) 

- - - - 

EKB-simskola/ 
Internationella vänner 

- 0 332 - 66 
(13 delt) 

- - - - 

Privatlektioner Simskola 56 
(21 delt.) 

2 14 12 14 25 16 24 36 

Dagläger 621  
(91 delt) 

201 296 313 206 
(35 delt) 

318 
(80) 

326 
(82 delt) 

283 
(71 delt) 

291  
(74 delt.) 

VSS (v.21-23 + v.34-37 980 1103 1194       

Totalt 9871*  8059 12471 8008 8022 4384 4652 8215 8746 
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Samarbete  
 

Värnamo kommun fritidsavdelningen och tekniska kontoret 
• Ett stort tack till Värnamo Kommun, Tekniska utskottet och Fritidsavdelningen som gör det möjligt för 

oss i Värnamo Simsällskap att bedriva Värnamobadet. Detta samarbete har fungerat bra precis som 
tidigare. 

• Sommarpassen har använts på Värnamobadet under 2021.  
 

Regionfastigheter 
Samarbetet med Regionfastigheter har fungerat väldigt bra under 2021;  
trevligt bemötande, stor hjälpsamhet vid problem och en fungerande tillsyn av anläggningen. 
Värnamo Simsällskap är tacksamma för all hjälp som vi får genom Regionfastigheter! 
 

Finnvedsbostäder AB 
Under många år har Finnvedsbostäder och VSS samarbetat kring Värnamobadet. De marknadsför 
Värnamobadet genom att erbjuda sina kunder gratis bad, samt skriver om badet i sina tidningar. Även de 
anställda bjuds på inträde. 
 

Värnamo Energi AB 
Värnamo Energis kunder erbjöds ett bad för hela familjen/hushåll samt alla anställda fick gratis inträde. 
 
 
 
 

 

Marknadsföring 

Nedan finns de sätten som Värnamo Simsällskap har använt sig av för att marknadsföra Värnamobadet 
sommaren 2021. 
 

• Reklam i Finnvedsbostäders egen tidning samt medföljande badkuponger. 

• Reklam i Värnamo Energis egen tidning samt medföljande badkuponger. 

• Värnamo Simsällskaps hemsida, www.varnamoss.se 

• Sociala medier 
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• Ekonomisk sammanställning av Värnamobadet 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Arbetet med Värnamobadet 

Det är mycket arbete med att driva ett utomhusbad, även om det bara är öppet under knappt 4 månader. 
Tack vare kommunens ekonomiska bidrag så är det möjligt för oss i Värnamo Simsällskap att hålla badet 
öppet under sommaren. Dessa pengar som kommunen bidrar med går inte enbart till lönerna för de 
anställda eller för skötsel av badet, de går också till simkunnigheten bland barn och ungdomar i Värnamo, de 
ökar arbetstillfällena för de unga som arbetar på badet och framför allt så ger de möjlighet för kommunens 
invånare att motionera. 

 

 
Sammanfattningsvis 

Vi i Värnamo Simsällskap är mycket tacksamma för att Värnamobadet får vara kvar och hållas öppet. För vår 
förening är Värnamobadet en viktig del, här ges möjlighet att rekrytera nya medlemmar, lära ut 
simkunnighet, erbjuda våra äldre ungdomar arbete, samt erbjuda badmöjligheter inom gång/cykelavstånd för 
Doktorsområdet.  
 
Slutligen vill vi tacka alla de som gjorde det möjligt att genomföra ännu en sommar på Värnamobadet och vi 
hoppas på ett lika gott samarbete under sommaren 2022. 
 
 
 
 
 
Värnamo 2021-10-12 
 
 
 
______________________________________ 
Bernth Nyberg, 
Kassör Värnamo Simsällskap 

 
 

Intäkter  
Entréavgifter inkl. uthyrning 121 704 
Kioskförsäljning 
Simskola, privatsimskola, Åminne Gille 

71 697 
13 133 

Dagläger 6 000 
Erhållna offentliga stöd         132 688 
  

TOTAL INTÄKT 345 222 

  
Kostnader  
Personalkostnader 
Varuinköp kiosk 

-242 873 
          -62 198 

Utbildning -5 000 
Div. kostnader -14 427 
TOTAL KOSTNAD -324 498 
  
RESULTAT 20 724 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 7 Dnr: TU.2022.1 
 
Ny musiksal Bredaryds skola, projekt 235018 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

utöka projektet 235018 Ny musiksal Bredaryds skola samt 
utöka investeringsbudgeten för projektet med 1 miljon 
kronor samt  

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
barn- och utbildningsnämnden ges utökad driftram för 
utökad hyreskostnad.  

    
 
Ärendebeskrivning 
I budgetarbetet under våren 2015 påtalade barn- och 
utbildningsnämnden att det behövs en ny musiksal i Bredaryds 
skola. 2 miljoner kronor avsattes i investeringsbudget fördelat på 
0,2 miljoner kronor till projektering och 1,8 miljoner kronor till 
investering.  
 
Tekniska utskottet fick i uppdrag att hitta en kostnadseffektiv 
lösning för att tillskapa en ändamålsenlig musiksal, enligt barn- 
och utbildningsnämndens önskemål. Initialt utreddes två 
alternativ där det ena var att bygga till och det andra var att 
tillskapa musiksalen inom befintliga ytor men inget av 
alternativen var möjliga att gå vidare med på grund av för hög 
kostnad och brist på utrymme samt att ytan på utemiljön skulle 
påverkas negativt. Av den anledningen har investeringen inte 
genomförts. Möjligheten har nu uppstått att omvandla 
bibliotekets lokaler efter att beslut har tagits att biblioteket ska 
flytta till andra lokaler. 
 
Bredaryds skola har stora elevgrupper i vissa årskurser som inte 
ryms i de klassrum som finns nu utan behöver delas i två 
grupper/klasser. Detta har även fått konsekvensen att behovet av 
mindre grupprum har ökat, för studiehandledare och 
undervisning för enskilda elever. På skolan finns tre fritidshem, 
varav två av dessa huserar i undervisningslokaler, och en är 
förlagd i en korridor. Lokalbehovet är på grund av dessa 
omständigheter ansträngt och en ombyggnation av 
bibliotekslokalen tillgodoser skolans nuvarande behov av 
lokaler. 
 
Möjligheterna att disponera gamla biblioteket ger att musiksal 
och ytterligare ambitioner som tidigare inte har legat i projektet  
kan utföras i samma byggnation. Ursprungliga projektmedel  
 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

TU § 7 (forts.) 
 
bedöms kostnadstäcka avsedd musiksal. De utökade 
ambitionerna enligt ovan genererar i behov av ytterligare 
projektmedel, 1 miljon kronor.  
 
Den utökade ambitionsnivån i projektet medför att kostnaden för 
genomförandet överskrider tilldelad budget om 2 miljoner 
kronor. Hela biblioteksytan på 180 kvadratmeter planeras att 
byggas om till undervisningslokaler och lokaler för 
fritidsverksamhet och den ökade personbelastningen på ytan 
kräver en ombyggnad av ventilationen. Sammanlagd utökad 
kostnad för projektet är 1 miljon kronor.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

utöka projektet 235018 Ny musiksal Bredaryds skola samt 
utöka investeringsbudgeten för projektet med 1 miljon 
kronor samt  

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
barn- och utbildningsnämnden ges utökad driftram för 
utökad hyreskostnad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-01-03   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.1  

  

 

 1 (2) 
 

 

Ny musiksal Bredaryds skola, projekt 235018 

 

Ärendebeskrivning 

I budgetarbetet under våren 2015 påtalade barn- och 
utbildningsnämnden att det behövs en ny musiksal i Bredaryds 
skola. 2 miljoner kronor avsattes i investeringsbudget fördelat på 
0,2 miljoner kronor till projektering och 1,8 miljoner kronor till 
investering.  

Tekniska utskottet fick i uppdrag att hitta en kostnadseffektiv 
lösning för att tillskapa en ändamålsenlig musiksal, enligt barn- 
och utbildningsnämndens önskemål. Initialt utreddes två 
alternativ där det ena var att bygga till och det andra var att 
tillskapa musiksalen inom befintliga ytor men inget av 
alternativen var möjliga att gå vidare med på grund av för hög 
kostnad och brist på utrymme samt att ytan på utemiljön skulle 
påverkas negativt. Av den anledningen har investeringen inte 
genomförts. Möjligheten har nu uppstått att omvandla 
bibliotekets lokaler efter att beslut har tagits att biblioteket ska 
flytta till andra lokaler. 

Bredaryds skola har stora elevgrupper i vissa årskurser som inte 
ryms i de klassrum som finns nu utan behöver delas i två 
grupper/klasser. Detta har även fått konsekvensen att behovet av 
mindre grupprum har ökat, för studiehandledare och 
undervisning för enskilda elever. På skolan finns tre fritidshem, 
varav två av dessa huserar i undervisningslokaler, och en är 
förlagd i en korridor. Lokalbehovet är på grund av dessa 
omständigheter ansträngt och en ombyggnation av 
bibliotekslokalen tillgodoser skolans nuvarande behov av 
lokaler. 

Möjligheterna att disponera gamla biblioteket ger att musiksal 
och ytterligare ambitioner som tidigare inte har legat i projektet 
kan utföras i samma byggnation. Ursprungliga projektmedel 
bedöms kostnadstäcka avsedd musiksal. De utökade 
ambitionerna enligt ovan genererar i behov av ytterligare 
projektmedel, 1 miljon kronor.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-01-03   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.1  

  

 

 2 (2) 
 

Den utökade ambitionsnivån i projektet medför att kostnaden för 
genomförandet överskrider tilldelad budget om 2 miljoner 
kronor. Hela biblioteksytan på 180 kvadratmeter planeras att 
byggas om till undervisningslokaler och lokaler för 
fritidsverksamhet och den ökade personbelastningen på ytan 
kräver en ombyggnad av ventilationen. Sammanlagd utökad 
kostnad för projektet är 1 miljon kronor.  

 

 

 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka projektet 235018 Ny musiksal Bredaryds skola samt 
utöka investeringsbudgeten för projektet med 1 miljon 
kronor samt  

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
barn- och utbildningsnämnden ges utökad driftram för 
utökad hyreskostnad.  

 

Linus Redevall Stefan Åberg 
Projektledare Fastighetschef 
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1                

Bredaryds skola  
Ny musiksal 

Om- eller tillbyggnad 
 

Projektblad nr KF: KF 097  
Projektblad nr Förv.:  

Upprättad den: 2015-03-01 

Upprättad av: Claes Karlsson 

Reviderad den: 2020-11-26 

Projektnr i Ek.system: 235018 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Barn- och utbildningsnämnden Miljö - 

Utförare(nämnd): Tekniska utskottet Energi - 
 

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

 
Enligt barn- och utbildningsnämndens önskemål. Lokalisering och utformning diskuteras vidare med 
skolområdeschef och mellan berörda förvaltningar. Konstateras inför 2018 att behovet kvarstår. 
 

Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Ny internhyra 

 
 
 

 
 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 

 
Bredaryds skola saknar en ändamålsenlig musiksal. Tanken är att hitta en kostnadseffektiv lösning inom 
föreslagen budgetram. Alternativ utreds. Föreslås att en förstudie/förpojektering görs för att hitta lösningar. 
200 kkr anslås 2018 till detta och i planen 2019 läggs 1 800 kkr in för genomförande, 
I samband med 2021 års investeringsbudget flyttas belopp från 2020 års investering samt ombudgering. 
1000 kkr flyttas från år 2020 till år 2021. 
 

 
 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 

Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall 171231 

Ombyggnadsyta: 0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2017   

Driftkostnadsjust./år: 50 kkr/år  Investeringsbudget       2018   

Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 70 kkr/år  Investeringsbudget          2019   

Avskrivningstid (genomsnitt): 50 år  Investeringsbudget              2020 1 000  

Evakueringskostnad: 0 kkr  Investeringsbudget       2021 1 000  

   Investeringsplan               2022   

Kalkylnivå 0-3: 3   Investeringsplan           2023   

   Investeringsplan Framtid-   

   Totalinvestering            2 000  

 
Avtal:  

 

69



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 8 Dnr: TU.2021.438 
 
Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och 
matsal 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

fatta startbeslut och överföra projektmedel till tekniska 
utskottet för investeringen om 16,5 miljoner kronor 
”Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal”, 
projekt 233004 samt 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka investeringsbudgeten för projekt 233004 Finnvedens 
gymnasium ombyggnad av kök och matsal med  12,5 
miljoner kronor. 

    
 
Ärendebeskrivning 
Tillagningsköket på Finnvedens gymnasium renoverades senast 
1994 och är i behov av både renovering och ombyggnation för 
att tillgodose dagens krav på livsmedelshantering och 
arbetsmiljö. Miljöavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 november 2021 
beslutat om ett föreläggande gällande vidtagande av åtgärder då 
lokalerna inte längre uppfyller kraven gällande underhåll och 
utformning för god livsmedelshygienisk praxis enligt förordning 
(EG) 852/2004. Inspektioner har utförts återkommande av 
miljöavdelningen sedan 2018 och påpekade brister har varit 
återkommande sedan dess. Arbetet med att åtgärda bristerna 
behöver påbörjas till sommaren 2022 för att inte förbudet att 
använda köket ska börja gälla. 
 
I investeringsbudgeten finns avsatt 16,5 miljoner kronor för 
2021. 2015 beslutade kommunfullmäktige att anvisa 5 miljoner 
kronor till ny storköksutrustning vid Finnvedens gymnasium, 
projekt 0758. Totalbudgeten blir 21,5 miljoner. Av 5 miljoner 
kronor för storköksutrustning har 2 866 000 kronor använts och 
således återstår sammantaget 18 634 000 kronor.  
 
Kommunfullmäktige behöver fatta ett startbeslut för att avsatta 
medel om 16,5 miljoner kronor ska kunna användas.   
 
Utförd projektering av rubricerat projekt har påvisat att 
kostnaden för genomförandet överskrider tilldelad budget. 
Påverkande faktorer är bland annat  utökad omfattning gällande 
ventilation (se nedan), ändring i utformning av kök samt ändring 
av flöden och servering i matsal.  
 
                                                                                   Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

TU § 8 (forts.) 
 
Ventilationsarbetet, beräknat till 5 miljoner, var avsett att utföras 
i samband med projekt 235034, ”Finnvedens gymnasium 
genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm”. 
Projekteringen har gett att ventilationsarbetet bör göras i 
samband med renoveringen av köket, matsal med mera.  
Projekt 235034 beräknas enligt investeringsplanen påbörjas 
2026 och har fortfarande en låg kalkylnivå. Därför finns 
osäkerheter kring projektets omfattning och kostnader. Därmed 
är det inte lämpligt att flytta medel från det projektet till 
projektet Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och 
matsal.  
 
Beskrivning av tillkommande kostnader      
Ändring av flöden och servering i matsal, komplexitet i teknik 
och media - 7,5 miljoner kronor 
Tidigareläggning av ventilationsombyggnad - 5 miljoner 
kronor 
 
Totalbudget                                21,5 mnkr 
Ny framräknad totalbudget     -  34 mnkr 
Underskott                             = 12,5 mnkr 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

fatta startbeslut och överföra projektmedel till tekniska 
utskottet för investeringen om 16,5 miljoner kronor 
Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal, 
projekt 233004 samt 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka investeringsbudgeten för projekt 233004 Finnvedens 
gymnasium ombyggnad av kök och matsal med  12,5 
miljoner kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-16   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.438
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och 
matsal 
 

Ärendebeskrivning 

Tillagningsköket på Finnvedens gymnasium renoverades senast 
1994 och är i behov av både renovering och ombyggnation för 
att tillgodose dagens krav på livsmedelshantering och 
arbetsmiljö. Miljöavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 november 2021 
beslutat om ett föreläggande gällande vidtagande av åtgärder då 
lokalerna inte längre uppfyller kraven gällande underhåll och 
utformning för god livsmedelshygienisk praxis enligt förordning 
(EG) 852/2004. Inspektioner har utförts återkommande av 
miljöavdelningen sedan 2018 och påpekade brister har varit 
återkommande sedan dess. Arbetet med att åtgärda bristerna 
behöver påbörjas till sommaren 2022 för att inte förbudet att 
använda köket ska börja gälla. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 16,5 miljoner kronor för 
2021.  

2015 beslutade kommunfullmäktige att anvisa 5 miljoner kronor 
till ny storköksutrustning vid Finnvedens gymnasium, projekt 
0758.  

Totalbudgeten blir 21,5 miljoner. Av 5 miljoner kronor för 
storköksutrustning har 2 866 000 kronor använts och således 
återstår sammantaget 18 634 000 kronor.  

Kommunfullmäktige behöver fatta ett startbeslut för att avsatta 
medel om 16,5 miljoner kronor ska kunna användas.   

Utförd projektering av rubricerat projekt har påvisat att 
kostnaden för genomförandet överskrider tilldelad budget. 
Påverkande faktorer är bland annat  utökad omfattning gällande 
ventilation (se nedan), ändring i utformning av kök samt ändring 
av flöden och servering i matsal.  

Ventilationsarbetet, beräknat till 5 miljoner, var avsett att utföras 
i samband med projekt 235034, ”Finnvedens gymnasium 
genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm”. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-16   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.438
  

  

 

 2 (2) 
 

Projekteringen har gett att ventilationsarbetet bör göras i 
samband med renoveringen av köket, matsal med mera.  

Projekt 235034 beräknas enligt investeringsplanen påbörjas 
2026 och har fortfarande en låg kalkylnivå. Därför finns 
osäkerheter kring projektets omfattning och kostnader. Därmed 
är det inte lämpligt att flytta medel från det projektet till 
projektet Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och 
matsal.  

Beskrivning av tillkommande kostnader      

Ändring av flöden och servering i matsal, komplexitet i teknik 
och media - 7,5 miljoner kronor 

Tidigareläggning av ventilationsombyggnad - 5 miljoner 
kronor 

 

Totalbudget                                21,5 mnkr 
Ny framräknad totalbudget     -  34 mnkr 
Underskott                             = 12,5 mnkr 
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
fatta startbeslut och överföra projektmedel till tekniska 
utskottet för investeringen om 16,5 miljoner kronor 
”Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal”, 
projekt 233004 samt 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka investeringsbudgeten för projekt 233004 Finnvedens 
gymnasium ombyggnad av kök och matsal med  12,5 
miljoner kronor. 

 

Linus Redevall Stefan Åberg 
Projektledare Fastighetschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

§ 9 Dnr: TU.2021.434 
 
Besvarande av revisionsrapport - Uppföljande 
granskning av arbetet med dricksvattentäkter och 
reservvatten 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  anse revisionsrapporten besvarad samt 
att  överlämna besvarandet till kommunstyrelsen.  
    
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har överlämnat revisionsrapport – 
Uppföljande granskning av arbetet med dricksvattentäkter och 
reservvatten till tekniska utskottet att besvara.  
 
Kommunens revisorer genomförde 2017 en granskning av 
kommunens arbete med skydd av dricksvattentäkter samt 
planering för reservvatten. Den sammanfattande bedömningen 
enligt rapporten var att det var en betydande säkerhetsrisk för 
kommunen att det saknas en brukbar reservvattentäkt. Det 
framgick att politiken hade fastställt mål om långsiktig 
säkerställd dricksvattenproduktion och att ny vattentäkt skulle 
identifieras och planeras. Syftet med denna uppföljande 
granskning var att undersöka hur kommunen arbetat enligt de 
rekommendationer som framförts i tidigare rapport.  
 
Kommunrevisorernas bedömning är att kommunstyrelsen delvis 
agerat på de rekommendationer som lämnades i den fördjupade 
granskning, men att arbetet inte fullt ut är färdigställt.  
Kommunrevisorerna efterfrågar en beredskapsplan för insatser 
inom kommunala vattenskyddsområden som inte tagits fram. 
Tekniska förvaltningens uppfattning är att beredskapsplanen bör 
tas fram av räddningstjänsten/samhällsbyggnadsförvaltningen då 
det är deras uppdrag att göra sådana insatser i kommunen. 
Tekniska förvaltningens VA-avdelning samarbetar gärna med 
räddningstjänsten så att bästa möjliga skydd kan uppnås för 
grundvattnet.  
 
Kommunrevisorerna anser att det är viktigt att kommunstyrelsen 
planerar för att genomföra en övning i syfte att pröva 
nödvattenplanens olika delar eller i sin helhet. Tekniska 
förvaltningens VA-avdelning kommer planera för att öva ett 
scenario med nödvatten i syfte att testa nödvattenplanen.  
 
 
 
 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-01-11   

Justerare  

TU § 9 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  anse revisionsrapporten besvarad samt 
att  överlämna besvarandet till kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-16   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.434
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
arbetet med dricksvattentäkter och reservvatten 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har överlämnat revisionsrapport – 
Uppföljande granskning av arbetet med dricksvattentäkter och 
reservvatten till tekniska utskottet att besvara.  

Kommunens revisorer genomförde 2017 en granskning av 
kommunens arbete med skydd av dricksvattentäkter samt 
planering för reservvatten. Den sammanfattande bedömningen 
enligt rapporten var att det var en betydande säkerhetsrisk för 
kommunen att det saknas en brukbar reservvattentäkt. Det 
framgick att politiken hade fastställt mål om långsiktig 
säkerställd dricksvattenproduktion och att ny vattentäkt skulle 
identifieras och planeras. Syftet med denna uppföljande 
granskning var att undersöka hur kommunen arbetat enligt de 
rekommendationer som framförts i tidigare rapport.  

Kommunrevisorernas bedömning är att kommunstyrelsen delvis 
agerat på de rekommendationer som lämnades i den fördjupade 
granskning, men att arbetet inte fullt ut är färdigställt.  

Kommunrevisorerna efterfrågar en beredskapsplan för insatser 
inom kommunala vattenskyddsområden som inte tagits fram. 
Tekniska förvaltningens uppfattning är att beredskapsplanen bör 
tas fram av räddningstjänsten/samhällsbyggnadsförvaltningen då 
det är deras uppdrag att göra sådana insatser i kommunen. 
Tekniska förvaltningens VA-avdelning samarbetar gärna med 
räddningstjänsten så att bästa möjliga skydd kan uppnås för 
grundvattnet.  

Kommunrevisorerna anser att det är viktigt att kommunstyrelsen 
planerar för att genomföra en övning i syfte att pröva 
nödvattenplanens olika delar eller i sin helhet. Tekniska 
förvaltningens VA-avdelning kommer planera för att öva ett 
scenario med nödvatten i syfte att testa nödvattenplanen.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-16   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.434
  

  

 

 2 (2) 
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  anse revisionsrapporten besvarad samt 

att  överlämna besvarandet till kommunstyrelsen.  

 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
VA-Chef Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-01-19   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.31
  

  

 

 1 (1) 
 

Information om långtidsplaner för de 
kommunägda bolagen 

Ärendebeskrivning 

Dotterbolagen till Värnamo Stadshus AB har upprättat 
långtidsplaner för ekonomi och verksamhet fram till år 2030. 

Rapporterna har godkänts av styrelsen för Värnamo Stadshus 
AB 2022-01-18, som också beslutat att överlämna 
långtidsplanerna till kommunstyrelsen för kännedom. 

I samband med behandling har vd för Värnamo Stadshus AB 
fått i uppdrag att även för moderbolaget göra en motsvarande 
långtidsplan. Denna ska vara klar senast i juni 2022 och kommer 
efter behandling av styrelsen också att överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att godkänna informationen. 

Kjell Fransson  
Biträdande kommundirektör och tillika vd för Värnamo 
Stadshus AB  
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Välkommen! 
Långtidsplan 2030
2022–01–18
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Agenda

• Inledning, förutsättningar och syfte

• Bild av omvärld och trender

• Översiktlig långtidsplan fram till 2030

• Ekonomisk långtidsplan

• Verksamhetsplan fram till 2030
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Inledning

• Fokusera på ekonomisk utveckling.

• Ekonomins förväntade utvecklings påverkan på 
verksamheten.
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Förutsättningar

• Värnamo – den mänskliga 
tillväxtkommunen, 40 000 invånare

• Delaktighet

• Kompetensförsörjning

• Klimat

• Kvalitet
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Syfte

• Gemensam bild av omvärlden

• Planeringsförutsättningar

• Förändringar/trender

• Utmynna i långtidsplan till 2030

• Yngre kommuninvånare 25 – 30 år
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Bild av omvärld och trender

• Marknadsplan och investeringsplan 2022 – 2027 är grunden

• Omvärldsanalys

• Vision – Ett utmärkt boende – För ett gott liv

• Fyra huvudmål: 

Nöjd kund, Nöjd ägare, Engagerad Medarbetare och Hållbar miljö

• Invärlden – Personal, Varumärke och Kunder

• Närvärlden – Attraktivitet Värnamo, Ägare, Trygghet, Konkurrenter

• Omvärlden – Politik, Ekonomi, In- och utvandring, Klimat, Pandemi

• Ökad digitalisering

• Tillgång till exploateringsmark

• Kompetensförsörjning

• Långsiktiga planer med hållbar nyproduktion
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Översiktlig
långtidsplan 
fram till 2030

• Vision och affärsidé

• Nyproduktion – hållbart byggande

• Förädling av det befintliga beståndet

• Tillväxt, förvärv och försäljning

• Kompetensutveckling av personalen

• Hållbart klimatarbete/miljö

• Varumärke
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Ekonomisk långtidsplan
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• Soliditet/Likviditet

• Långsiktig räntenivå – reproräntan - derivat

• Kommuninvest

• Borgensavgifter

• Ränteavdragsbegränsningsregler

• Resultatpåverkan/Omsättning

• Vakansgraden

• Direktavskrivna underhållsåtgärder – K3 reglerna

• Avskrivningar/Nedskrivningar
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Finnvedsbostäder AB - nyckeltal

2018 2019 2020 2030
Soliditet 14,7 15,5 16,1 16,5

Omsättning tkr 217 740 226 689 235 430 301900

Resultat tkr 15 673 18 013 18 237 13000

Uthyrningsgrad snitt % 98,3 98,1 98,6 98,0

Räntekostnader exkl. kommunal borgen 15 673 16 430 16 377 25150

Tar bolaget hänsyn till nyproduktion enligt flerårsplan godkänd av styrelsen vilket kräver viss

upplåning och dagens ränteprognos enligt Kommuninvest Finans finns goda möjligheter att 

behålla soliditet på cirka 15 %. Påverkan av nyupplåning och ökade avskrivningar är att

ytterligare höjning av räntan försvårar bolagets möjligheter att bibehålla underhållsnivån

då det är den post i resultaträkningen som lättast går att påverka med sänkning.
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Verksamhetsplan fram till 2030
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• Utvecklingsdagar tillsammans med all personal

• Nöjda kunder

• Värdegrund och engagerad personal

• Bostadssociala frågor

• Hållbarhet
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Tack för 
uppmärksamheten! 
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Långtidsplan 2030
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Koncernen

Långtidsplan 2030

”En övergripande beskrivning av 
utvecklingen utifrån i nuläget 
kända faktorer”

”Långsiktigheten ligger i att 
verksamhetens kärnprodukter el, 
värme, IT-kommunikataion
kommer att fortsätta efterfrågas 
av samhället och marknaden”

• Relevant teknik
• Konkurrenskraft
• Attrahera kompetens
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Vad händer på 10 år

2010 2020 2030

• Finanskris

• Iphone

• Surfplattan är 

årets julklapp

• Swish betalning

• Tesla model S

• 99% får 4G

• Självkörande bil på 

allmänväg

• Parisavtalet 

2015

• Fukushima
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Omvärldsfaktorer

EU – Grön omställlning
Teknikutveckling

Säkerhetsfrågor
Hållbarhet
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• Ökad efterfrågan på el

• Grön el

• Mer oförutsägbar
prisutveckling

• Lokalt varumärke
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• Dimensionera för
dagens och framtidens
behov

• Investeringar

• Leveranssäkerhet

• Solceller, laddstolpar
och transporter

• Reglering och lagkrav
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• Kraftig utbyggnad
nationellt

• Lönsamhet

• Intresse- och  
målkonflikter
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• Stärkt roll i 
energiomställningen

• Samarbete och tidig dialog

• Fossilfritt, biobränsle

• Nyanslutning

• Leveranssäkerhet och 
lagkrav→ investeringar
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• Konkurrens

• Snabb utveckling

• Nya samarbeten

• Digitalisering

• Förtätning: Tätort och landsbygd

• Nät + KO → effektivitet o kundnytta

• Komplement/förutsättning för 5G
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Prognosförutsättningar

• Marginellt ökande volymer kommande 5 åren

• Elpriser enligt el-terminer oktober 2021 

• Verksamheten är väder/temperatur beroende - Normalår 

• Speglar inte prisjusteringar till följd av ökade kostnader från inflation och 
andra index. Ex bränlsekostnader

• Effektiviseringsprogram till 2025

• Stabil räntesituation, ökad skuldsättning (190 MSEK till 240 MSEK)

• Avskrivningar enligt långsiktiga investeringsplaner

124



Avskrivningar

• Investeringsplanen omfattar ca 300 MSEK vilket ger en resultatpåverkan på 5-10 MSEK/år
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Avskrivningar 2016-2030 (prognos 2020-2030)

Produktion

Elnät

KC gem

Entreprenad

Tjänster

KO Nät

Värme

Elhandel
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Värnamo Elnät AB

Resultaträkning Elnät
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Belopp i miljoner kronor

Rörelsens intäkter 72 71,7 71,7 73,1 73,8 73,8 74,5 75,2 75,9 76,6 76,6

Rörelsens kostnader -48 -49 -52 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47

Avskrivningar -7 -7 -8 -10 -14 -14 -16 -16 -16 -16 -16

Rörelseresultat 17 16 12 15 13 13 11 12 13 13 13

• Avskrivningarna dubbleras under perioden

• Ett rörelseresultat år 2030 på 13 MSEK kräver prisjustering med 1 %/år, allt annat lika pga. större 

avskrivningarna. Dock råder stor osäkerhet kring regleringsfrågorna, dvs intäktsram, efter 2024.
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Värnamo Energi AB

Resultaträkning Energi
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Belopp i miljoner kronor

Rörelsens intäkter 333 365 448 325 323 322 323 323 323 323 323

varav intäkter från biokraft* 3 6 14 9 9 9 9 9 9 9 9

varav anslutningsintäkter 8 7 5 5 3 3 3 3 3 3 3

Rörelsens kostnader -252 -280 -357 -241 -240 -240 -242 -242 -242 -242 -242

Avskrivningar -58 -50 -51 -53 -53 -52 -52 -50 -50 -49 -47

Rörelseresultat 23 35 40 32 29 30 28 30 31 32 34

• Känslighet: elpriset öka alt minska med 50% ett enskilt år är resultatpåverkan +/- 6 MSEK på koncernnivå.

• Anslutningsintäkter vad gäller nät och fiber minskar med 5-6 MSEK under perioden.

• Normalår
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Koncernen

Resultaträkning koncern
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Belopp i miljoner kronor

Rörelsens intäkter 406 439 523 401 399 399 400 400 402 402 402

varav intäkter från turbinen 3 6 14 9 9 9 9 9 9 9 9

Rörelsens kostnader -301 -330 -410 -289 -288 -288 -290 -290 -290 -290 -291

Avskrivningar -66 -58 -60 -64 -68 -67 -69 -67 -66 -66 -64

Rörelseresultat 40 52 53 48 43 44 40 43 45 46 48

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Resultat efter fin. poster 38 50 51 46 41 42 38 41 42 44 45

• Flera ben → stabilare resultatnivå

• Resultat förväntas sjunka med 2-5 MSEK under perioden 

• Förutsätter elpriser i nivå med terminer oktober 2021 
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Ekonomi

Nyckeltal (MSEK) 2018 2019 2020 2030

Nettoomsättning 403 403 376 400

Årets resultat 27 35 19 45 (före 
kc bidrag)

Avkastning på totalt kapital % 8 8 6 7

Avkastning på eget kap. f.sk % 17 17 11 13

Balansomslutning 760 790 757 702

Soliditet % 44 46 50 50

Investeringar 121 82 53 27

Koncernbidrag på 20 MSEK/år har lämnats till Stadshus AB
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Rapport Långtidsplan 

1 
 

1 BAKGRUND OCH SYFTE 

I samband med ägarsamråden 2021-05-18 diskuterades ett uppdrag till dotterbolagen att göra 
en långsiktig ekonomisk prognos på 5 - 10 års sikt. Detta har lett till ett uppdrag till bolagen i 
kommunkoncernen med Stadshus AB som beställare och syftet är en översiktlig långtidsplan 
från varje bolag som innehåller dels en ekonomisk plan och dels en beskrivning av 
verksamheten för tiden fram till 2030. Rapporten ska överlämnas till Värnamo Stadshus AB i 
december 2021. 

Arbetet har utifrån uppdraget begränsats i omfattning och ska ses som en övergripande 
beskrivning av utvecklingen av verksamheten utifrån i nuläget kända faktorer. Den ekonomiska 
prognoser är utifrån ett huvudscenario med nu kända uppgifter om ex elpriser och baseras på 
ett normal år vädermässigt och tar inte hänsyn till normala kostnadsökningar och 
prisjusteringar. Bolagets Hållbarhetsredovisning kan läsas som ett komplement till rapporten.  

2 SAMMANFATTNING 

De kommande 10 åren står Energibranschen inför stora förändringar drivna av den 
energiomställning som klimatmålen innebär. Energibolagen ställs inför nya möjligheter och 
utmaningar som kommer från nya krav och förväntningar, förändrad lagstiftning, ny teknik och 
behov av investeringar. En beskrivning av hur Värnamo Energi kommer att påverkas på så lång 
sikt som 10 år är svårt. Långsiktigheten ligger i att verksamhetens kärnprodukter el, värme, IT 
kommunikation kommer att fortsätta efterfrågas av samhället och marknaden. Att vara 
relevant med teknik, konkurrenskraft, och att attrahera rätt kompetens är avgörande för 
verksamhetens fortsatta framgång och lönsamhet.  

Rapporten visar ett  basscenario där verksamheterna förutsätts följa med den utvecklig som 
sker. En styrka för koncernen är att den står på flera ben vilket bidrar till att ge en för 
koncernen stabilare resultatnivå. Den långsiktiga investeringsplanen omfattar närmare 300 
MSEK fördelat i de olika verksamheterna och ger en resultatpåverkan på 5- 10 MSEK/år. 
Ersättning för egen elproduktion (elpriset) har också direkt påverkan på resultatet enskilda år, 
liksom väderförhållanden. Sammantaget med marginellt ökad omsättning, mindre 
anslutningsavgifter (engångseffekt) och ökade avskrivningar i takt med planerade investeringar 
ser det förväntade resultatet för koncernen ut att sjunka med 2-5 MSEK från nuvarande nivåer 
under perioden fram till 2030, förutsatt att elpris följer terminer oktober 2021. 
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3 VERKSAMHETEN 

Verksamheten har en koncernstruktur med två dotterbolag och 7 verksamhetsområden. 

 

 

4 AFFÄRSIDÉ OCH MÅLBILD 

”Värnamo Energis huvuduppgift är att erbjuda våra kunder energi och IT- kommunikation 
genom en väl utbyggd infrastruktur. Det innebär att vi tar vårt ansvar för samhällets utveckling 
och ger våra kunder konkurrenskraft, komfort och trygghet. Vårt agerande ska präglas av en 
hög servicegrad och närhet, omtanke om miljön samt en god kompetens. 

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Värnamo kommun samt närliggande regioner.” 

Den långsiktiga målbilden 2035 är att möjliggöra kommunens vision inom de områden där vi 
kan påverka och bidra. 
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5 OMVÄRLDSANALYS 

Verksamheten påverkas av omvärldsfaktorer i flera perspektiv från globalt till lokalt. 
Möjligheten till påverkan varierar och faktorerna innebär både hot och möjligheter på kort och 
lång sikt.  

 

 

Globalt

•Effektern av Corona pandemin och världsekonomins återhämtning

•Klimatförändringar och väderfenomen som orkaner, skyfall, översvämningar

•Cyberattacker och nya hot mot global infrastrukur 

•Utveckling av förnybara lösningar, billigare och effektivare. 

•Ökat behov av el/energi

•Digitalisering och AI förändrar relationer och sättet att agera på marknader 

EU

•Klimatneutralt EU 2050, skärpta mål från på utsläppsminskning till 2030

•Krav på Hållbara verksamheter och investeringar

•En mängd direktiv och nya lagar ska införas i svensk lagstiftning. "Fit for 55"

•Säkerhetsläget kräver ökat skydd av samhällskritisk verksamhet

•Incitamenstsprogram som Utsläppsrätter, Elcetrifikat och Urpsrungsgarantier

Sverige

•100% förnybart 2040. Det råder osäkerhet kring den politsika långsiktigheten

•Skatter, lagstiftning och regleringsfrågor

• Intressekonflikter mellan olika målsättningar

•Kraftigt ökad efterfrågan på förnybar el samtdigt med el-överföringsproblem

•Forskning och nya tekniker som CCS, H2, batterilager 

•Trygghetsfrågor, beredskap för kriser och ny säkerhetskyddslagstiftning

Lokalt

•Kommunens Vision 2035 - 40 000 invånare

•Tillväxt och expansion, nya bostadsområden och nya etableringar. "Smart och 
hållbart"

•Trygga och attraktiva platser att bo på

•Digitaliseringsstrategi för kommunens utveckling

•Kompetensförsörjning och nya kompetensområden

•Påverkan på elnätet av utbyggnad av laddinfrastruktur och solceller
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6 BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA 

 Elhandel 

 Energiomställningen mot fossilfrihet innebär ökad elektrifiering inom industri och 
transportsektor och prognoser visar på en mer än 100% ökad efterfrågan på el-energi 
nationellt. Den stora ökningen väntas komma i norra Sverige när stål- och gruvindustrin ställer 
om. Lokalt i vårt verksamhetsområden ser vi omställningen till eldrivna transporter som det 
största bidraget till ökad efterfrågan, men på betydligt lägre nivåer. Energieffektivisering 
väntas också påverka volymerna. 

Begränsningar i överföringskapacitet inom Sverige bidrar till att priset i prisområde 4 (SE4), 
som Värnamo tillhör, troligen kommer att ha högre elpriser än övriga Sverige då priserna i 
övriga norra Europa, som styrs av naturgas och kolpriset, spiller över till södra Sverige. 
Energiomställningen med ökad andel oplanerbar el-kraft från vind och sol bidrar också till 
större prisvariationer Det finns också styrmedel inom EU (utsläppsrätter, UG, elcertifikat) som 
påverkar elhandelsmarknaden. Detta sammantaget leder till en marknad med mer 
oförutsägbar prisutveckling på kort och lång sikt. 

Elhandel är viktigt för bolagets varumärke som har en tydlig lokal koppling med majoriteten av 
kunderna i närområdet. Kunderna utgör både företag och privatmarknad. All vår el kommer 
från förnybara kraftkällor som säkras genom inköp av ursprungsgarantier och vi har även en 
del lokalt producerad bio-, vind- och vattenkraft från bygden i vår portfölj. Produkten ”Grön el” 
erbjuds till alla kunder utan extra kostnad.  

Vi ser stort värde i att även framåt kunna erbjuda elhandelsavtal och att tillsammans med våra 
övriga produkter och tjänster erbjuda kunderna samlade lösningar. 

 Elnät 

 Omställningen av energisystem ställer frågan om överföringskapacitet och effekt på sin spets. 
Värnamo Elnät är väl dimensionerat för dagens behov och en bedöms även rustat för den 
utveckling som sker på sikt med de investeringar som planeras inom perioden.  Hänsyn tas till 
en effektökning i samband med ombyggnad av våra tre mottagningsstationer.  

Den geografiska utsträckningen för elnätet utgörs av Värnamo tätort och dess närområde. Vi 
har en hög ambitionsnivå när det gäller att skapa ett störningsfritt nät både i tätort och på 
landsbygd.  Effektbehovet har varit oförändrat de senare åren men kommunens 
expansionsplaner kan på sikt innebära effektökningar på 5-10%. En större etablering av 
elintensiv verksamhet som ex en datahall skulle naturligtvis få andra konsekvenser. 

Intresset och antalet solcellsanläggningar ökar och det sker även i Värnamo nätområde. Med 
ökad andel solel får vi en påverkan på elnätet både tekniskt och som mindre volymer. Nätet är 
dimensionerat för att tillsammans med smarta laddare klara en omställning till stor andel 
eldrivna fordon i bostadsområden och laddning vid bostadshus. I anslutning till flerbostadshus 
och snabbladdning vid ex bensinstationer ser vi att det kan innebära en belastning som kräver 
ombyggnationer. Nästa utmaning är elektrifiering av tunga transporter där det återstår många 
frågor att lösa. Regeringens elektrifieringsstrategi blir vägledande framåt.  
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Elnätsverksamheten är reglerad och utredningar och processer om lagutformning och 
intäktsramar pågår ständigt vilket skapar en osäkerhet för den långsiktiga planeringen. Bolaget 
maximerar inte uttag av intäkter mot intäktsramen utan tar ut så mycket intäkter att man 
klarar göra de investeringar som krävs långsiktigt.  

EU´s  lag-paket ”Fit for 55”, som ska säkerställa klimatmålen, ska de närmsta åren omsättas till 
lagkrav i Sverige vilket kommer att påverka elmarknaden och även lokala elnäten. Bl.a. införs 
krav på 15 minuters avläsning på elmätare senast 2024. Även krav och incitament för att styra 
effektnyttjandet över dygnet är troligt. Vilken typ av verksamhet som elnätsbolagen får ha 
kommer också att regleras. Entreprenadverksamhet, energilager och laddinfrastruktur är 
sådant som inte får ligga inom elnätsverksamheterna. 

 Elproduktion  

Elproduktionen i Sverige består i dag av kärnkraft ca 30%,  vattenkraft ca 45%,  vindkraft ca 
17%, kraftvärme ca 8% och sol 1%. Som beskrivits ovan finns det behov av utbyggnad av 
elproduktionskapacitet i Sverige när användandet förväntas öka. Utbyggnad av vindkraft både 
på land och till havs ses som den störst potentialen. Sol förväntas öka, men från låga nivåer. 
Elproduktion från biobränsle, kraftvärme, behövs då den är reglerbar och levererar även 
mörka, vindfattiga dygn.  Vätgasen är på frammarsch som energibärare, men kräver stora 
mängder el för att produceras. Under hösten 2021 ska regeringen presentera sin 
elektrifieringsstrategi och en vätgasstrategi. 

Värnamo Energi har elproduktion i form av andelsägd vindkraft, solceller för egen förbrukning 
och biokraft. Lönsamheten är avgörande för investeringar i ytterligare produktion. Högre 
elpriser, skatteutformning och lägre investeringskostnader är faktorer som nu pekar i rätt 
riktning. Andra aspekter är att övervinna intresse- och målkonflikter som ex mot etablering av  
vindkraftverk och hårda miljökrav. Utökad elproduktion i någon form är sannolik under 
perioden, men det tas inte hänsyn till i prognoserna. 

 Värme 

Fjärrvärmen och kraftvärmen har och kommer att få en än viktigare roll i energiomställningen. 
Att använda fjärrvärme i stället för direktverkande el eller värmepump avlastar elnätet och gör 
att el kan användas till annat än uppvärmning. Där det finns kraftvärmeproduktion bidrar 
också nyttjande av fjärrvärme till ökad lokal elproduktion.  

I dagsläget finns hinder som ej teknikneutrala energikrav i byggregler, skatter på bränslen som 
avfall och bioolja. Inom EU finns ett i frågasättande av biobränsle som förnybart vilket om det 
befästs får stora konsekvenser för flera branscher i Sverige. EU får ett allt större inflytande på 
frågor som har stor och ibland avgörande betydelse för det svenska energisystemet. I 
biobränslefrågan är Sverige en liten aktör där förutsättningarna skiljer sig avsevärt från övriga 
Europa. 

Teknikutvecklingen pågår inom ökat nyttjande av kraftvärme, koldioxdinfångning (CCS), 
lågtempererade nät, styrning och lagring. Det finns ett ökat behov av samarbete med kunder, 
fastighetsägare och exploatörer för att hitta effektiva sätt att bygga energisystemet. 

Vår värmeproduktion är i dag stort sett 100% fossilfri och baserad på biobränsle. Viss fossil 
reserveffekt finns för att säkerställa tillgängligheten. Fjärrvärmen är väl utbyggd i Värnamo 
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tätort och även i Rydaholm och det finns utrymme för ytterligare förtätning. Satsningen på 
fjärrvärme i de mindre tätorter är positiv och vi ser en ökad anslutning av både industri och 
bostäder. Volymerna har trots att det hela tiden sker nyanslutning planat ut pga. varmare 
väder och energieffektivisering hos kunderna. Positivt är att Värnamo växer och det planeras 
och exploateras nya områden för bostäder och industri/handel. I kommunens översiktsplan 
beskriver man en förtätning av staden, vilket är  gynnsamt för alla våra verksamheter då det 
möjliggör nya volymer och anslutningar på redan gjorda investeringar. I nya 
exploateringsområden måste vi ha en tidig dialog med exploatörer och byggare för att bygga 
smart och kostnadseffektivt. 

Leverans av värme ställer höga krav på leveranssäkerhet och uppfyllande av lagkrav. Inom en 
5-10 årsperiod finns behov av både ny- och reinvesteringar i våra produktionsanläggningar för 
att uppfylla dessa krav.  

 

 Fiber, bredband och TV  

Målen i regeringens bredbandsstrategi  – Sverige helt uppkopplat 2025 – kommer inte att nås. 
I Värnamo kommun är det uppnått efter att Landsbygdsprojektet avslutas årsskiftet 2021/2022 
och fibernätet är utbyggt i hela kommunen. Studier från bl.a. RISE visar på att Värnamo Energi 
tillsammans med kommunen har valt rätt inriktning för att bli en möjliggörare för landsbygden. 
Det finns förutsättningar för fortsatt digitalisering och möjligheter för både näringsliv och 
kommuninnevånare. Alternativ till fiber är mobil uppkoppling med 4G och på längre sikt 5G. 
Tekniken ses som ett komplement till fiber även på längre sikt. Vi ser fortsatt nyanslutning mot 
vårt fibernät under perioden. 

Värnamo Energi är även kommunikationsoperatör, KO, och leverantör av tjänster inom 
bredband och TV vilket ger förutsättningar för hög effektivitet och kvalitet. När det gäller 
näringsidkare finns det ett antal tjänsteleverantörer i fibernätet och diskussioner pågår med 
tjänsteleverantörer på bredbandssidan för konsument. En reglering av fibernäten har utretts, 
men inga sådana beslut är fattade.   

TV och bredbandstjänster är en marknad i snabb utveckling. För att möta detta etableras 
samarbeten och bolag tillsammans med andra aktörer för att utveckla och driva en regional 
infrastruktur för elektronisk kommunikation inom södra Sverige och samarbeten för att 
fortsätta vara en konkurrenskraftig TV-operatör.  

Digitalisering med applikationer som ex. IoT (Internet of Things) är ett område där 
verksamhetens roll är att hjälpa till med kunskap och leverans av tekniklösning/plattformar 
som stöder olika applikationer och användningsområden. Ett antal olika tekniker finns på plats 
(fiber, LoRa, radio) och kan anpassas efter kundbehov.   

 

7 VARUMÄRKE OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING  

Värnamo Energi är ett varumärke med lokal förankring. Vi lyfter våra värdeord Nära, Tryggt, 
Hållbart i vår kommunikation. Verksamheten har under flera år mätt Nöjd Kund Index (NKI) 
och Medarbetar Index (MI) och får genomgående höga betyg. Sponsring av lokala föreningars 
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ungdomsverksamhet och evenemang är en viktig del i hur vi marknadsför oss lokalt genom att 
”ge tillbaka” till invånarna och bidra till attraktivitet i kommunen. Vi ser en tydlig koppling 
mellan varumärke och möjlighet att attrahera personal. Hållbarhetsfrågorna är i dag en 
hygienfaktor för unga som söker arbetsgivare.    

Att vara attraktiv som arbetsgivare och ha gott rykte blir avgörande när vi konkurrerar om 
arbetskraft på den lokala arbetsmarknaden och även med företag i branschen. Vi behöver 
också draghjälp av Värnamo som attraktiv bostadsort som kan erbjuda bra bostäder och ett 
brett utbud av aktiviteter, handel och nöjen .  

8 HÅLLBARHET 

Miljö och hållbar energiproduktion är en väsentlig del i bolagets värderingar och varumärke. 
Med de målsättningar som nu finns inom klimat och energiomställning är detta en viktig 
framgångsfaktor för bolaget nu och framöver. Perspektivet social hållbarhet ökar i betydelse. 

Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål har 6 identifierats som väsentliga för verksamheten.  

 

Koncernen upprättar sen 2020 Hållbarhetsredovisning. Denna publiceras på hemsidan och 
beskriver vårt arbete inom ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.  

9 EKONOMI 

Verksamheten har en stabil ekonomi och investeringar är i stort självfinansierade. Krav från 
ägaren uppfylls m.a.p. avkastning och soliditet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyckeltal (MSEK) 2018 2019 2020 

Nettoomsättning 403 403 376 

Årets resultat 27 35 19 

Avkastning på totalt kapital % 8 8 6 

Avkastning på eget kap. f.sk % 17 17 11 

Balansomslutning 760 790 757 

Soliditet % 44 46 50 

Investeringar 121 82 53 
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10 EKONOMISK PROGNOS 2030 

 Tillväxt, förvärv och avyttring 

Den tillväxt vi ser är i takt med att tätorterna i kommunen växer. Vi är en möjliggörare för 
denna tillväxt. Att i tidigt skede vara med och planera för infrastruktur ser vi som avgörande 
för samhällsekonomiska och miljömässigt riktiga investeringar för kommunen.  

Vi är öppna för förvärv som stärker bolaget långsiktigt. Förvärv av elproduktion är aktuell när 
lönsamhet kan visas. Förvärv av kompletterande verksamhet har gjorts inom bl.a. 
kommunikation och ambitionen är att förvärva gatljusverksamheten av kommunen. Bolaget 
ser också positivt på strategiska förvärv som utökat elnätsområde. 

Avyttring av verksamhet ses inte inom perioden. 

 Omsättning 

Vi ser endast marginell ökad omsättning beroende volymökning de kommande 5 åren. Vi har 
faktorer som ger både volymminskningar som energieffektivisering, ökad andel solel och ökad 
konkurrens och volymökningar från elektrifiering och nyanslutning. På längre sikt finns en 
uppsida i drivkrafter som efterfrågan på hållbara produkter och takten i energiomställning som 
kan ge ökade intäkter. Våra produkter och tjänster är på konkurrensutsatta marknader och 
prissättningen måste anpassas efter det. 

Anslutningsavgifter påverkar omsättningen det år anslutningen sker. Det innebär att de första 
åren i en större investering ex utbyggnad av fiber på landsbygd, boostas av anslutningsavgifter. 
Under perioden ser vi en jämn takt av nyanslutning inom alla verksamheter över åren vilket 
inte har samma påverkan på omsättningen. 

Elpriset har en stor påverkan på omsättningen för handelssidan, men motsvarande effekter ses 
på kostnadssidan i form av inköp av el. I denna prognos har vi utgått från terminspriser på 
marknaden för både handel och produktion.  

Prognosen speglar inte normala prisjusteringar till följd av ökade kostnader från inflation och 
andra index. 

 Avskrivningar 

Investeringar och reinvesteringar görs för: 

• Lönsam tillväxt 

• Bibehålla leveranssäkerhet  

• Uppfylla lagkrav  

 

Investeringsplanerna är långsiktiga och omfattar alla verksamheter. Val av avskrivningstid för 
anläggningar har resultatpåverkan, vi följer praxis för branschen.  
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De planerade investeringarna kommer att genera avskrivningar för koncernen enligt nedan: 

 

De största posterna under den kommande 10 års perioden är : 

• Reinvestering i reningsutrustning på värmeverket samt ersättning till våra 

reservanläggningar för värmeproduktion i storleksordningen 60-80 MSEK.  

• Mottagningsstationer för elnätet, tre stycken, bedöms till ca 180 MSEK 

• Nya mätare enligt lagkrav samt insamlingssystem ca 20 MSEK  

• Nyanslutning av kunder till våra nät (el, fjärrvärme , fiber) bedöms till i genomsnitt 20 

MSEK/år 

• Vindkraftverket i Vallerstad kommer under perioden att vara fullt avskrivet  

• År 2026 ”peakar” avskrivningarna och hamnar på 69 MSEK i koncernen 

 

 Övrig resultatpåverkan 

Biobränsle:  Priset på biobränsle (restprodukter som bark, spån, grenar och toppar) styrs av 
tillgång och efterfrågan med en stark koppling till konjunkturen inom skogsindustri och 
byggsektorn vilket gör att priset variera. På längre sikt ses en ökad efterfrågan och därmed 
konkurrens på råvaran från annan industri, bl.a. drivmedel. 

Myndighetskrav: Ökade krav från myndigheter och tillståndsgivare är kostnadsdrivande, både 
administrativt och för investeringar. Säkerhetsfrågan och krav på åtgärder ökar. 

Räntor:  Verksamheten är i stort självfinansierad och vi har en stabil räntesituation. Ökande 
räntor innebär ökade räntekostnader. Trots ett gott kassaflöde och god självfinansiering 
bedömer vi att vi eventuellt behöver ta nya krediter under perioden med 50 MSEK. Långa 
skulder ökar då från 190 MSEK till 240 MSEK. En räntehöjning på 15 punkter ger ökad 
räntekostnad med 0,6 MSEK. Höjs räntan med 50 punkter ökar kostnaden med 1,6 MSEK. 
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 Rörelseresultat prognos 2030 

En styrka för koncernen är att den står på flera ben vilket bidrar till att ge en för koncernen 
stabilare resultatnivå. Sammantaget med marginellt ökad omsättning, mindre 
anslutningsavgifter (engångseffekt) och ökade avskrivningar i takt med planerade investeringar 
ser det förväntade resultatet för koncernen ut att sjunka med 2-5 MSEK från nuvarande nivåer 
under perioden fram till 2030, förutsatt att elpris följer terminer oktober 2021.  

Koncernen 

Resultaträkning koncern 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Belopp i miljoner kronor           
Rörelsens intäkter 439 523 401 399 399 400 400 402 402 402 

varav intäkter från turbinen 6 14 9 9 9 9 9 9 9 9 

Rörelsens kostnader -330 -410 -289 -288 -288 -290 -290 -290 -290 -291 

Avskrivningar -58 -60 -64 -68 -67 -69 -67 -66 -66 -64 

Rörelseresultat 52 53 48 43 44 40 43 45 46 48 

           
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Resultat efter fin. poster 50 51 46 41 42 38 41 42 44 45 

 

Värnamo Energi AB 

Resultaträkning Energi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Belopp i miljoner kronor           
Rörelsens intäkter 365 448 325 323 322 323 323 323 323 323 

varav intäkter från biokraft 6 14 9 9 9 9 9 9 9 9 

varav anslutningsintäkter 7 5 5 3 3 3 3 3 3 3 

Rörelsens kostnader -280 -357 -241 -240 -240 -242 -242 -242 -242 -242 

Avskrivningar -50 -51 -53 -53 -52 -52 -50 -50 -49 -47 

Rörelseresultat 35 40 32 29 30 28 30 31 32 34 

 

• Volymer baseras på normal år- ingen hänsyn till varma/kalla år som påverkar resultatet 

• Elpriset på marknaden har direkt påverkan på resultaten för elproduktion från 

biokraftvärme, och vindkraftsproduktion.  

Skulle elpriset öka alt minska med 50% ett enskilt år är resultatpåverkan + 6 MSEK 

alt -6 MSEK på koncernnivå. 

• Elhandeln är inte lika känslig för elpriset utan där är det ursprungsgarantier och andra 

styrmedel som är svårare att prognosticera vad gäller kostnad. 

• Anslutningsintäkter vad gäller nät och fiber minskar med 5-6 MSEK under perioden. 
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Värnamo Elnät AB 

Resultaträkning Elnät 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Belopp i miljoner kronor           
Rörelsens intäkter 71,7 71,7 73,1 73,8 73,8 74,5 75,2 75,9 76,6 76,6 

Rörelsens kostnader -49 -52 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 

Avskrivningar -7 -8 -10 -14 -14 -16 -16 -16 -16 -16 

Rörelseresultat 16 12 15 13 13 11 12 13 13 13 

 

• Ett rörelseresultat år 2030 på 13 MSEK kräver prisjustering med 1 %/år, allt annat lika 

pga. större avskrivningarna. Dock råder stor osäkerhet kring regleringsfrågorna, dvs 

intäktsram, efter 2024. 

 

Värnamo Energi Produktion AB: 

• År 2028 är vindkraftverket i Vallerstad avskrivet, i prognos har beaktats ett större 

underhåll. Elpris enligt terminer från Skepool. 

 

Nyckeltal:  

  2020-12-31 2021-12-31 2030-12-31 

Soliditet, % 50,4% 50,0% 50,0% 

Avkastning på EK 11% 13% 13% 

Avkastning på Totalt Kapital 6% 7% 7% 

 

 Balansräkning prognos 2030 

Balansräkning 2020-12-31 2021-12-31 2030-12-31 

Belopp i miljoner kronor        

Anläggningstillgångar 613  592  561 

Omsättningstillgångar 144 154 141 

Summa tillgångar 757 746 702 

    
Eget kapital 382 373 351 

Avsättningar 80  80  70  

Långfristiga skulder 140  190  240  

Kortfristiga skulder 155 103 41 

Summa eget kapital och skulder 757 746 702 

    
    

  2020-12-31 2021-12-31 2030-12-31 

Årets investeringar 53 37 27 
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GUMMIFABRIKEN

VISION OM 

TILLVÄXT
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AGENDA

• Bakgrund Gummifabriken.

• Gummifabrikens nya utmaningar.

• Digitala möten.

• Ekonomi på 5 och 10 år.

• Hållbarhet

• Utmaningar
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• Vad behövs för att vara en kommun med tillväxt och attrahera unga samt talanger?

• 86 % av kommunerna har färre 25-åringar än 18-åringar 7 år tidigare.

• Personer i åldern 20 – 35 år har störst benägenhet att flytta.

• Försök att få dem tillbaka har ofta misslyckats.

• Staden är stor, tolerant och diversifierad.

• Kvalificerade jobb centreras till städer medan enklare jobb finns på platser med mindre 

expansion.

✓ Akademisk utbildning, människor stannar kvar, kunskapsintensiva företag etablerar sig.

✓ Varierat och innovativt näringsliv, den ”kreativa klassen” finns där tjänstemarknad finns.

✓ Rikt kulturliv, högre tolerans.

✓ Rikt naturliv

FORSKNING OM 

BEFOLKNINGSTILLVÄXT
145



✓ Tjänster on demand.

✓ Gig-ekonomier.

✓ Flexibla korta och snabba lösningar.

✓ Service och tjänster (gärna digitala) samlade.

✓ Höga förväntningar på basutbud.

✓ Behov av digitala möten.

✓ Behov av fysiska möten, gärna med en aktivitet.

✓ Behov av naturliga mötesplatser.

✓ Fortsatt brett och relevant utbud.

FÖRUTSÄTTNINGAR UTIFRÅN 

GF PERSPEKTIV
146



MÖTESVERKSAMHET

• Brett utbud av tjänster.

• Hybridmöten.

• Digitala sändningar.

• Höga krav på digitala tjänster.

• Hög kompetens.

• Behov av moderatorstjänster.
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EKONOMISK PROGNOS

148



RESULTATRÄKNING 5, 10 ÅR

RR 2021 RR 2026 RR 2031
Nettoomsättning 36 000   Nettoomsättning 38 500   Nettoomsättning 40 000   

Främmande tjänst -3 000   
Främmande 
tjänster -5 000   

Främmande 
tjänster -5 000   

Övriga kostnader -8 000   Övriga kostnader -10 000   Övriga kostnader -11 000   
Personalkostnader -7 000   Personalkostnader -8 000   Personalkostnader -9 000   
Avskrivningar -16 500   Avskrivningar -17 000   Avskrivningar -14 000   
Finansella kost. 
Räntor -6 000   

Finansiella 
kost.Räntor -4 000   

Finansiella kost. 
Räntor -6 000   

Resultat: -4 500   -5 500   -5 000   
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BALANSRÄKNING 5, 10 ÅR

BR 2021 BR 2026 BR 2031
Anläggningstillgång 596 500   Anläggningstillgånga 513 000   Anläggningstillgångar 439 000   
Omsättningstillgång 3 000   Omsättningstillgång 3 000   Omsättningstillgångar 3 000   
Kassa bank 11 000   Kassa bank 4 000   Kassabank 5 000   
Summa tillgångar 610 000   Summa tillgångar 520 000   Summa tillgångar 447 000   

Summa Eget kapital -16 000   Summa eget kap -18 000   Summa eget kapital -19 000   
Långfristiga skulder -594 000   Långfristiga skulder -503 000   Långfristiga skulder -428 000   
Kortfristiga skulder -5 000   Kortfristiga skulder -4 500   Kortfristiga skulder -5 000   
S:a skulder & Ek -615 000   Summa skulder & Ek -525 500   Summa skulder & Ek -452 000   
Koncernbidrag: -4 500   -5 500   -5 000   
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HÅLLBARHET

• Vi har den fastighet vi har.

• Energikartläggning.

• Medvetandegöra förbrukning.

• Styr- och mätsystem.

• Solceller.

• Källsortering.

• Laddstolpar.

• Social hållbarhet.
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UTMANINGAR

• Stora amorteringar framöver.

• Avsaknad av ekonomiska mål hämmar satsningar.

• Fortsätta utveckla samarbete i GF. 

• Fortsätta utveckla samarbetet med verksamheter utanför GF 

och samhällsnytta.

• Ta ett större ansvar i regionen runt Värnamo.

• Om en stor aktör försvinner eller får ändrat uppdrag.

• Attraktiv för ungdomar.

• Höga krav på digital standard, hänga med i utvecklingen.
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FRÅGOR ELLER TILLÄGG?
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1. Långtidsprognos Vkiab 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 
Målet med arbetet är att Värnamo kommuns kommunala bolag tillsammans ska 
skapa en gemensam bild av omvärlden och de förändringar/trender som kan ses. 
Vidare ska bolagen med detta arbete skapa gemensamma 
planeringsförutsättningar på 5 och 10 års sikt.  
Syftet med rapporterna är att det ska utmynna i en översiktlig långtidsplan från 
varje bolag som innehåller dels en ekonomisk plan, dels en plan för verksamheten 
för tiden fram till 2031. Det är varje bolags ansvar att ta fram sin plan för sin 
verksamhet. Långtidsplanen ska beslutas av respektive styrelse och överlämnas till 
Värnamo Stadshus AB i december 2021. 

 

1.2 Avgränsningar 
 
Denna rapport tar sin utgångspunkt i hur omvärlden tolkas under hösten 2021 och 
bedömningen sker med det som utgångspunkt. Vkiab verkar i en miljö som är 
mycket förändringsbar vilket ställer höga krav på flexibilitet i verksamheten. Det 
gör omvärldsutvecklingen på lång sikt svårt att förutse och därmed hur 
verksamheten ser ut om 10 år.  

 

1.3 Sammanfattning 
 
Gummifabriken befinner sig i ett expansivt skede. De närmaste åren kommer 
verksamheterna växa och utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och egna 
innovationer. Gummifabriken är en medveten satsning för tillväxt där människor 
ska mötas i olika kontext. Den framtida utvecklingen finns i den digitala miljön med 
bra digital infrastruktur samt möten och evenemang med hög kvalité både fysiskt 
och digitalt. Tjänsteutbudet behöver utvecklas och där ska Gummifabriken vara 
med som bidragande motor. Budskapet om hållbarhet och möjligheten att påverka 
sina beslut om förbrukning kommer fortsatt vara viktiga hållbarhetsfaktorer 
framöver.  Den ekonomiska tillväxten ser mycket bra ut då verksamheten 
fortfarande är i ett uppstartsskede.  
 

2. Vision och koncept 
 
Det strategiska beslutet att köpa och renovera Gummifabriken var ett stort men 
nödvändigt beslut för Värnamos utveckling och attraktivitet. Tillsammans med 
flera andra beslut har Värnamo kommun positionerat sig bra för en god 
framtidsutveckling. Redan 2006 såg man möjligheten att Gummifabriken ska bli en 
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plats för tillväxt. Visionen och konceptet är de bärande delarna i uppdraget för 
Gummifabriken. 
 
Vision: 
” Gummifabriken är en mötesplats för tillväxt där barn, unga och vuxna invånare som 
besökare skapar kreativa möten. En plats fyllt av inspiration, kreativitet, kunskap, 
utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.”  
 
Koncept: 
Gummifabriken ska vara en motor för utveckling och tillväxt. På Gummifabriken i 
Värnamo fokuserar vi på kunskap och innovation. Med häftiga lokaler, utbildningar 
och verksamheter erbjuder vi den kreativa platsen för inspirerande och utvecklande 
möten för tillväxt. Här inträffar det oväntade. 

 

2.1 Underlag för ”GUMMIFABRIKEN – DEN KREATIVA MÖTESPLATSEN” 
 
Idéen om Gummifabrikens innehåll är väl förankrad i vetenskapen. Enligt 
rapporten ”Moving home again? Never! The locational choices 
of graduates in Sweden”, 2016, skriven av Lina Bjerke och Charlotta Mellander, 
finns det tydliga mönster hur människor flyttar inom Sverige. I rapporten framgår 
det att 86 % av Sveriges kommuner har färre 25-åringar än 18-åringar 7 år 
tidigare. Det framgår också att medborgare har störst benägenhet att flytta mellan 
åldern 20 – 35 år. Dessa flyttande medborgare är en del av urbaniseringen och 
flyttar främst till större städer. En större stad är tolerant, erbjuder stor variation 
och är mer diversifierad. Vidare erbjuder staden mer kvalificerade arbeten, högre 
offentlig service och transporter både inom staden men även till och från den. 
Vidare ser Lina Bjerke och Charlotta Mellander att det finns en del åtgärder som 
kommuner kan göra för att påverka ut- och inflyttningen. Framgångsrika 
inflyttningskommuner erbjuder akademisk utbildning, varierat och innovativt 
näringsliv samt ett rikt kulturliv.  
 
Akademisk utbildning på orten gör att medborgare stannar kvar eller flyttar till en 
utbildning. Därigenom får man en automatisk inflyttning. Högre utbildning med 
forskning gör också att fler innovativa företag startas. Akademisk utbildning gör att 
kunskapsintensiva företag, med egna produkter och egen utveckling, etablerar sig 
eller har möjlighet att stanna på orten.  
 
Ett varierat näringsliv ger en större diversifiering i jobbmöjligheterna och samlar 
talanger och spetskompetens. Detta gör att den ”kreativa klassen”, som ofta arbetar 
inom tjänstesektorn, lättare kan få tillväxt.  
 
Ett rikt kulturliv ger ett brett utbud där det erbjudna utbudet passar fler 
människor och man får en mer meningsfull fritid. Vackra miljöer och naturliga 
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mötesplatser ger möjlighet till nya intryck och kreativitet. Kulturlivet attraherar 
också olika typer av människor som ökar toleransen i samhället. 

 

3. Omvärldsanalys och framtida utveckling 
 
I arbetet med att ta fram framtida utveckling för Gummifabriken har stycke 2.1 
Underlag för ”GUMMIFABRIKEN – DEN KREATIVA MÖTESPLATSEN” används som 
utgångspunkt vilken också har kompletterats med nyare rapporter och samtal med 
andra verksamheter. Det som framkommit som framtida utmaningar är: 
 

✓ En plats för innovation. 
Gummifabriken behöver vara en plats för innovationer och nya tankars 
uppkomst. Innovationer är viktiga för att möta globala utmaningar och för 
att en regions näringsliv och ekonomi ska klara framtida krav. Innovationer 
kan ha olika ursprung. De kan uppstå ur en idé hos en företagare som ser 
nya affärsmöjligheter, baseras på en uppfinning eller en vetenskaplig 
upptäckt. Den mänskliga insatsen är avgörande då det är människor som 
får och förverkligar idéer. Några nyckelroller är visionären som ofta 
kommer med idén, entreprenören som driver och organiserar 
förverkligandet av idén, säljaren som kommersialiserar idén och 
finansiären som tror på det potentiella värdet av idén och skjuter till 
kapital. För att se till att dessa personer träffar varandra behöver finnas en 
klar struktur i Gummifabriken som visar hur verksamheterna tillsammans 
ska verka för uppkomst och tillvaratagande av innovationer, genom 
samverkan och attraktiva, stimulerande miljöer.  
 

✓ Tjänster on demand. 
Redan nu märks en ökande trend att tjänster och service behöver vara 
samlade och finnas tillgängliga direkt när behovet uppstår. On demand-
tjänsterna behöver främst finnas som flexibla korta och snabba lösningar 
som att man kan lösa själv och dessa behöver vara digitala. Den växande 
gig-ekonomin, där personer arbetar med korta projekt och kort 
framförhållning, kommer framöver efterfråga denna typ av tjänster. Denna 
utmaning kräver att man ser över utbudet och har en stor marknadsbredd 
samt hittar en bra digital plattform för interaktion med kunderna. 
 

✓ Höga förväntningar på basutbud. 
Till on demand-tjänsterna behövs också en bra infrastruktur, där tydliga 
hygienfaktorer är tillgång till kontor med möbler, tillgång till kaffe, bra Wifi, 
5 G, digitala tjänster, tillgång till mötesrum för möten med andra i kreativa 
miljöer samt en bra restaurang med generösa öppettider. 
 

✓ Behov av digitala möten. 
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Vidare behöver Gummifabriken tillhandahålla lokaler för digitala möten på 
ett professionellt sätt. Detta utvecklas mer nedan under stycket 3.1 Digitala 
Möten. 
 

✓ Behov av fysiska möten, gärna med en aktivitet. 
Behovet av att mötas fysiskt kommer finnas under överskådlig framtid och 
då ska mötet ske med en hög kvalité. När man väl träffas kommer mötet stå 
i fokus men man kommer också vilja ta vara på tiden och genomföra olika 
aktiviteter som förhöjer upplevelsen. Vidare finns behov av naturliga 
mötesplatser för spontana besökare samt oväntade möten. Utmaningen i 
detta är att det finns en väldigt bred målgrupp från ung till gammal, 
studerande till företagare och från möte till nöje där alla ska hitta sin 
mening med att besöka Gummifabriken. 
 

✓ Fortsatt brett och relevant utbud. 
Med en bred målgrupp behövs ett brett utbud. Samtidigt som det måste 
finnas ett helt spektra från bred till smal kultur behöver bredden finnas i 
vilken målgrupp evenemanget vänder sig till. Vidare behöver 
Gummifabriken fortsätta utveckla samarbeten för samhällsnyttiga 
aktiviteter och evenemang som inte är direkt kommersiella. Dessa är 
mycket viktiga för att öka verksamhetens relevans för fler målgrupper 
samtidigt som man stärker civilsamhället.  

 
Slutligen är det också väldigt tydligt att ungdomar idag använder och lever via 
sociala media på ett naturligt sätt. Det ökar vikten för verksamheter att finnas på 
sociala media och erbjuda tjänster i de miljöerna. När ungdomarna växer upp och 
går vidare till studier eller arbete, kommer de ställa krav på att Gummifabriken 
levererar tjänster, service, utbildning och upplevelser i enlighet med deras 
förväntan. Fler av dessa tjänster är inte utvecklade ännu och därför svåra att 
förutse. 

 

3.1 Digitala möten 
 
Under våren 2021 har verksamheterna i Gummifabriken tillsammans utrett hur 
framtiden kommer se ut avseende digitala möten. Verksamheterna upplever redan 
nu större efterfrågan och högre krav på digitala möten. Tjänsterna kring digitala 
möten är fortfarande i sin linda och kommer ha en enorm utveckling inom de 
närmaste åren. Redan idag finns det tydliga krav på digitala möten men dessa krav 
kommer revideras i takt med kunskaper om nyttan med mötena. Nedan följer de 
krav som nu ställs på digitala möten men dessa kommer utvecklas i takt med att 
kraven ökar. 

✓ Brett utbud av tjänster genom: 
✓ Hybridmöten. Möten med interaktion mellan deltagarna på olika 

platser via kameror, mikrofoner och skärmar. 
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✓ Digitala sändningar. Påminner om tv-sändningar med minimal 
interaktion mellan on line-deltagarna där Gummifabriken är 
sändningsplats. 

✓ Flexibla lösningar. Blandningar av de digitala tjänsterna där möte 
och upplevelse sker på plats för huvuddelen av deltagarna. 

✓ Höga krav på digitala tjänster, både på tekniska lösningar och kompetens 
hos personalen som arbetar med mötena. 

✓ Hög kompetens i alla led. Det behöver finnas stor kompetens i hela 
kundresan från beställning till avslutat möte.  

✓ Behov av moderatorstjänster för att styra upp de nya och komplexa 
mötesformerna. 

 
Det breda utbudet behövs eftersom marknaden fortfarande är ny, så därför finns 
det behov av fasta erbjudande för kunder med låg beställarkompetens och för 
flexibla lösningar för kunder med hög beställarkompetens. Oavsett kompetens 
kommer kunderna även framöver vara i stort behov av vägledning. Det gör att det 
måste finnas en hög kompetens hos beställningsmottagaren för att kunden ska få 
rätt tjänst redan från början. Vidare krävs omfattande teknisk kompetens hos 
personalen vid genomförande då kunderna främst köper en genomförandetjänst 
och inte i första hand teknisk utrustning. Slutligen kommer behovet av 
moderatorstjänster öka. De digitala lösningarna behöver ofta regisseras, främst 
digitala sändningar, där det framöver blir svårare för en enskild chef i en 
beställande verksamhet att leda mötet i det digitala formatet. 
 

4. Hållbarhet 
 
Gummifabriken är en avgränsad fastighet med väl kända förutsättningar gällande 
miljömässig hållbarhet. Gummifabriken har 450 m2 solceller i dagsläget för att 
bidra till elförbrukningen i fastigheten. Det finns mer tillgängliga takytor för 
solceller så det kan framöver bli aktuellt att utöka solcellsparken om det visar sig 
ekonomiskt försvarbart.  
 
Vidare bygger mycket av Gummifabrikens hållbarhet på individers och 
verksamheters val av användning och förbrukning.  Detta gör att information om 
förbrukning blir en viktig faktor för framtida hållbarhet. Gummifabriken kommer 
därför fortsätta satsa på att synliggöra för kunderna hur deras förbrukning ser ut. 
Det möjliggör att hyresgäster och kunder kan göra miljösmarta val för en bättre 
hållbarhet.  
Vkiab ser också att det framöver kommer finnas behov av god tillgång till 
laddstolpar för elbilar. Den infrastruktur för laddstolpar som finns på fastighetens 
parkering är skalbara och kapaciteten kan växa allt eftersom behovet växer. 
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Gummifabriken som mötesplats kommer framöver vara viktig för den sociala 
hållbarheten i samhället. Allt eftersom tjänster och möten blir digitaliserade 
kommer behovet av att mötas i andra kontext bli viktiga och för det behövs en 
relevant arena. Målgruppsanpassning tillsammans med bredd av utbud och 
möjligheter kommer spela en viktig roll för många människor. Den närmaste 5 
åren kommer Vkiab satsa på samarbete med verksamheter och föreningar utanför 
Gummifabriken. Detta för att möjliggöra för fler personer, med varierande 
intressen, att ha en arena där de känner sig välkomna och sedda. Gummifabriken 
ska stötta med infrastruktur och kontaktnät och därmed bli deras naturliga 
plattform för att genomföra deras egna evenemang. Samarbete kring projekt och 
evenemang är nödvändigt då Vkiab har få egna resurser för detta. Denna del är 
viktigt då den gör Gummifabriken till en del av den mänskliga tillväxten i Värnamo 
kommun. 

5. Ekonomisk utveckling 
 
Utgångspunkten i Vkiabs långtidsprognos är att bolaget behåller sitt nuvarande 
fastighetsbestånd samt uppdrag. Det innebär att intäkter och kostnader är baserat 
på att omsättningsökning sker genom ökad nyttjandegrad av lokalerna samt nya 
produkter och tjänster inom ramen för nuvarande uppdrag. Prognosen har inte 
tagit hänsyn till samhällelig kostnadsutveckling.  
 

RR 2021  RR 2026  RR 2031  

Nettoomsättning 36 000    Nettoomsättning 38 500    Nettoomsättning 40 000    

Främmande tjänst -3 000    Främmande tjänste -5 000    Främmande tjänster -5 000    

Övriga kostnader -8 000    Övriga kostnader -10 000    Övriga kostnader -11 000    

Personalkostnader -7 000    Personalkostnader -8 000    Personalkostnader -9 000    

Avskrivningar -16 500    Avskrivningar -17 000    Avskrivningar -14 000    

Finansella kost. Räntor -6 000    Finansiella kost.Räntor -4 000    Finansiella kost. Räntor -6 000    

Resultat: -4 500     -5 500     -5 000    

 

 
Samtliga poster i resultaträkningen kommer få resultatpåverkan för Vkiab på både 
5 och 10 års sikt. Dock kommer dessa poster påverka resultatet på olika sätt. Vkiab 
beräknar en omsättningsökning på 7 % under 2021 – 2026 och med 4 % från 
2026–2031. I verksamheten finns ett utrymme att öka uthyrningsgraden av 
lokalerna för korttidsuthyrning. Bedömningen är att uthyrningsgraden kan öka 
över lag men främst under lågsäsongen från tidig sommar till tidig höst. Här finns 
en utvecklingspotential som kan gagna både bolaget och medborgarna som 
tillbringar del av sin semester i Värnamo. I övrigt finns ett par lediga 
kontorslokaler som kommer hyras ut 2022/2023 och därefter kommer Vkiab 
utreda möjligheten till förtätning och komplettering av uthyrningsbara lokaler i de 
idag öppna ytorna.  
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Bedömningen är att övriga kostnader, främst i form av löpande underhåll och 
reparationer, kommer öka under hela perioden då mer och mer utrustning 
behöver underhållas och repareras. Samtidigt finns mindre kostnader för utbyte 
och renovering eftersom fastigheten fortfarande är relativt ny. Avskrivningarna för 
byggnadsinventarier löper ut 2028 och sänker avskrivningarna. Bedömningen är 
att dessa inventarier inte behöver bytas ut inom tidsramen för prognosen. 
 
Personalkostnaderna kommer öka eftersom verksamheten i dagsläget är mycket 
liten i förhållande till uppdraget så det är oundvikligt att kostnaderna ökar över 10 
års tid. Både verksamhetsutveckling och löpande verksamhet behöver ökade 
resurser framöver för att kunna driva Gummifabriken mot uppsatta mål.  
 
Då bolaget amorterar mycket under de första 5 åren kommer det inte bli någon 
räntekostnadsökning på befintliga lån utan räntekostnaden kommer sjunka. Under 
åren 2026 – 2031 kommer låneskulden fortsätta sjunka men då bedöms räntorna 
stigit och därmed även räntekostnaderna.  

 
BR 2021  BR 2026  BR 2031  

Anläggningstillgångar 596 500    Anläggningstillgångar 513 000    Anläggningstillgångar 439 000    

Omsättningstillgångar 3 000    Omsättningstillgångar 3 000    Omsättningstillgångar 3 000    

Kassa bank 11 000    Kassa bank 4 000    Kassabank 5 000    

Summa tillgångar 610 000    Summa tillgångar 520 000    Summa tillgångar 447 000    

      

Summa Eget kapital -16 000    Summa eget kap -18 000    Summa eget kapital -19 000    

Långfristiga skulder -594 000    Långfristiga skulder -503 000    Långfristiga skulder -428 000    

Kortfristiga skulder -5 000    Kortfristiga skulder -4 500    Kortfristiga skulder -5 000    

Summa skulder & Ek -615 000    Summa skulder & Ek -525 500    Summa skulder & Ek -452 000    

Koncernbidrag: -4 500     -5 500     -5 000    
 
Soliditet : 2,6%   Soliditet: 3,5%  Soliditet: 4,3% 
Skuldsättn.grad: 37,6 Skuldsättn.grad: 28 Skuldsättn.grad: 23 
 
 

Balansräkningen påverkas i första hand av anläggningstillgångar och långfristiga 
skulder. Då Vkiab har höga avskrivningar krävs hög amorteringstakt. De stora 
årliga avskrivningarna göra att Vkiab under de närmaste 10 åren behöver 
koncernbidrag för att balansera resultatet. I uppställningen är behovet av 
koncernbidrag redovisat som en minuspost i summeringen av skulder och eget 
kapital. Vkiab gör också bedömningen att man tillsammans med ägaren fortsätter 
stärka bolaget genom en ökning av det egna kapitalet med 12,5 % de första 5 åren 
och med 5,5 % från 2026 – 2031. Både soliditeten och skuldsättningsgraden 
förbättras över 10 års tid om än blygsamt. Eftersom fastigheten är högt belånad 
samtidigt som det egna kapitalet är under ökning är det förhållanden som måste 
påverkas långsiktigt. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-12-15   

Justerare  

§ 114 Dnr: SN.2021.39 
 
Investeringsmedel för utbyte av 
skrivare/kopiatorer inom Värnamo kommun 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 

                        att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att tidigarelägga 1 480 000 kronor i investeringsmedel avseende 
Servicenämnden ”skrivare/kopiatorer” från investeringsplan 2023–2026 
till investeringsbudget 2022. 
att eventuellt ytterligare investeringsbehov hanteras i budgetprocessen 
för 2023. 
att tillstyrka att servicenämnden fortsättningsvis ansvarar för 
investeringsmedel i kommande investeringsplan för utbyte av Värnamo 
kommuns skrivarpark. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Under kvartal fyra 2020 genomfördes en analys av Värnamo kommuns 
maskinpark gällande skrivare och kopiatorer. Analysen skapade en 
överblick av kommunens nuvarande maskinpark och dess kostnader. 
Beslut har fattats av Värnamo kommuns ledningsgrupp att utifrån 
presenterad analys, genomföra de förslag till förändringar som analysen 
visat, då dessa på sikt ska kunna ge framtida effektiviseringsvinster.  
Kommunens ledningsgrupp har även beslutat att centralisera all 
hantering av skrivare till serviceförvaltningen vilket innebär att även 
investeringsmedel för skrivare kommer att äskas av servicenämnden 
framledes.  
En inventering har gjorts av de investeringsmedel som övriga nämnder 
avsatt för skrivare under gällande budget och planperiod. I samband 
med tekniska justeringar (Anmälningsärende investeringsbudget 2022 
samt investeringsplan 2023–2026, kommunfullmäktige 2021-11-25 
§176) flyttades tidigare beslutade investeringsmedel från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder till servicenämnden för år 2022–
2026. Efter justeringen uppgår servicenämndens totala 
investeringsbudget och plan avseende skrivare och kopiatorer till 1 920 
000 kronor varav 1 480 000 kronor är hänförligt till investeringsplan 
2023–2026. Till detta förväntas ytterligare 285 000 kronor utöka 
budgetram 2022 i samband med ombudgetering (mars 2022) av 
investeringsmedel från år 2021 till år 2022. Totala investeringsutgifter 
enligt projektkalkylen beräknas uppgå till 2 400 000 kronor fram till år 
2025.   
   
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-12-15   

Justerare  

 
Sn § 114 (forts) 
 
 
En projektgrupp har skapats med representanter från servicenämndens 
IT-center och logistikenhet. Projektgruppens planeringsarbete har 
påbörjats. Ju snabbare utbyte kan ske, desto snabbare kan de 
ekonomiska effekterna hämtas hem. Det finns därför ett behov av att 
tidigarelägga investeringsmedel för skrivare och kopiatorer till 2022 års 
investeringsbudget. 
 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att tidigarelägga 1 480 000 kronor i investeringsmedel avseende 
Servicenämnden ”skrivare/kopiatorer” från investeringsplan 2023–2026 
till investeringsbudget 2022. 
att eventuellt ytterligare investeringsbehov hanteras i budgetprocessen 
för 2023. 
att tillstyrka att servicenämnden fortsättningsvis ansvarar för 
investeringsmedel i kommande investeringsplan för utbyte av 
Värnamo kommuns skrivarpark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-29    

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2021.39
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Investeringsmedel för utbyte av 
skrivare/kopiatorer inom Värnamo kommun 

 

Ärendebeskrivning 

Under kvartal fyra 2020 genomfördes en analys av Värnamo 
kommuns maskinpark gällande skrivare och kopiatorer. 
Analysen skapade en överblick av kommunens nuvarande 
maskinpark och dess kostnader. 

Beslut har fattats av Värnamo kommuns ledningsgrupp att 
utifrån presenterad analys, genomföra de förslag till 
förändringar som analysen visat, då dessa på sikt ska kunna ge 
framtida effektiviseringsvinster.  

Kommunens ledningsgrupp har även beslutat att centralisera all 
hantering av skrivare till serviceförvaltningen vilket innebär att 
även investeringsmedel för skrivare kommer att äskas av 
servicenämnden framledes.  

En inventering har gjorts av de investeringsmedel som övriga 
nämnder avsatt för skrivare under gällande budget och 
planperiod. I samband med tekniska justeringar 
(Anmälningsärende investeringsbudget 2022 samt 
investeringsplan 2023–2026, kommunfullmäktige 2021-11-25 
§176) flyttades tidigare beslutade investeringsmedel från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder till servicenämnden för år 
2022–2026. Efter justeringen uppgår servicenämndens totala 
investeringsbudget och plan avseende skrivare och kopiatorer 
till 1 920 000 kronor varav 1 480 000 kronor är hänförligt till 
investeringsplan 2023–2026. Till detta förväntas ytterligare 
285 000 kronor utöka budgetram 2022 i samband med 
ombudgetering (mars 2022) av investeringsmedel från år 2021 
till år 2022. Totala investeringsutgifter enligt projektkalkylen 
beräknas uppgå till 2 400 000 kronor fram till år 2025.   

En projektgrupp har skapats med representanter från 
servicenämndens IT-center och logistikenhet. Projektgruppens 
planeringsarbete har påbörjats. Ju snabbare utbyte kan ske, desto 
snabbare kan de ekonomiska effekterna hämtas hem. Det finns 

165



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-29    

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2021.39
  

  

 

 2 (2) 
 

därför ett behov av att tidigarelägga investeringsmedel för 
skrivare och kopiatorer till 2022 års investeringsbudget. 

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

 

att tidigarelägga 1 480 000 kronor i investeringsmedel avseende 
Servicenämnden ”skrivare/kopiatorer” från investeringsplan 
2023–2026 till investeringsbudget 2022. 

att eventuellt ytterligare investeringsbehov hanteras i 
budgetprocessen för 2023. 

att tillstyrka att servicenämnden fortsättningsvis ansvarar för 
investeringsmedel i kommande investeringsplan för utbyte av 
Värnamo kommuns skrivarpark. 

 

Anneli Andersson  
Förvaltningschef  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-21   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2022.41
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Köpekontrakt gällande del av fastigheten Nöbbele 
7:2 och inom kv. Kalkstenen i Värnamo 

 

Ärendebeskrivning 

Ett köpekontrakt har tecknats med Bondtech Real Estate AB 
berörande del av fastigheten Värnamo Nöbbele 7:2 inom kv. 
Kalkstenen och verksamhetsområdet Bredasten i Värnamo. 

Köpekontraktet innebär att köparen förvärvar ca: 11 279 kvm mark inom kv. 
Kalkstenen i Värnamo. I samband med kontraktets undertecknande hanteras en 
handpenning på 10% av köpeskillingen och att resterande köpeskilling samt 
anläggningsavgift erläggs då grundläggningsarbeten gällande minst 20% av 
byggrätten påbörjats. Grunden till huvudbyggnaden ska vara påbörjad 
senast 24 månader efter detta avtals godkännande annars återgår köpet till 
kommunen. 

                   Köpeskillingen är 2 143 000kr. 
                     

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   godkänna upprättat köpekontrakt med företaget Bondtech Real 
Estate AB avseende försäljning av 11 279 kvm. mark inom kv. 
Kalkstenen i Värnamo. 

Köpeskillingen är 2 143 000 kronor. 

 

Frans Martinsson Ulf Svensson 
Tf. Exploateringschef Kommundirektör 
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               KÖPEKONTRAKT  

 
PARTER Värnamo kommun, genom Kommunstyrelsen, 

331 83  Värnamo  

Organisationsnummer: 212000-0555, nedan kallad kommunen 

 
 

 

 

 

Bondtech Real Estate AB, Repslagarevägen 3J, 331 53 Värnamo 

Organisationsnummer: 559340-1507, nedan kallad bolaget. 

 

1. MARK SOM 

    ÖVERLÅTES 

 

 

Kommunen överlåter härmed till bolaget del av fastigheten Värnamo 

Nöbbele 7:2 och inom kv. Kalkstenen en fastighet med en areal på  

11 279 m2.  

  

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

nedan fastigheten. 

 

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

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

under punkt 4 och 17, nedan. 
  

 
3. KÖPESKILLING  

 
Tvåmiljoneretthundrafyrtiotretusen /2 143 000:-/ kronor  

avseende ersättning för överlåten mark. 

 

 
4. KÖPESKILLINGENS  

    ERLÄGGANDE 

 

 

a)  Tvåhundrafjortontusentrehundra /214 300:-/ kronor  

 = 10 % av köpeskillingen. Denna handpenning erläggs mot faktura från 

kommunen i samband med tecknandet av detta avtal. 

 

b) Resterande belopp  

Enmiljonniohundrasjugoåttatusensjuhundra /1 928 700:-/ kronor 

 

erläggs tillsammans med kostnad för nedan angiven anläggnings-  

ersättning då grundläggningsarbeten enligt § 2 påbörjats. Om ersättningen 

inte kommit kommunen tillhanda senast, på fakturan angiven betalningsdag, 

debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.  
 

 

 

5. KÖPEBREV 

 

 

 

 

Köpebrev utfärdas då ersättningen till fullo erlagts samt nedan angivna 

förutsättningar uppfyllts. 

 

 
6. PANTRÄTT, 

    NYTTJANDERÄTT 

    SERVITUT 

Området överlåtes fritt från penninginteckningar och nyttjanderätter utöver 

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

    BILDNING,    

    LAGFART 

Kostnad för lagfart, penninginteckningar och fastighetsbildningsförrättning 

betalas av bolaget.  

 

 
 

 

8. ANLÄGGNINGS-      

    ARBETEN 

 

 

 

 

För utförda anläggningsarbeten skall bolaget till kommunen på 

tillträdesdagen betala  

Enmiljonfemtontusenetthundratio /1 015 110:-/ kronor (exkl. moms)  

 

Kommunen skall överlämna dokumentation på fastighetens markplanering. 

Dokumentationen är upprättad av Värnamo kommuns tekniska kontor. 

Kommunen ikläder sig dock inget ansvar för fastighetens grundförhållanden 

eller skick vilket betyder att det är bolagets ansvar att genomföra 

erforderliga undersökningar följt av de byggnadstekniska åtgärder som 

gäller för byggnationen. 

 

Några krav på ersättning kan inte ställas av bolaget gentemot kommunen 

med hänvisning till de av tekniska kontoret utförda anläggningsarbetena 

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

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

 

Bolaget har informerats om att sprängningsåtgärder kan bli aktuella i 

samband med framdragning av servisledningar och/eller andra 

grävningsarbeten i samband med byggnationen. Dessa åtgärder bekostas  

till fullo av bolaget. 
 

 

 

9. VA-AVGIFT 

 

 

För anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät skall bolaget betala 

enligt den taxa som gäller på tillträdesdagen. 

 

Dagvatten får avledas till kommunens dagvattendike som gränsar till 

fastigheten. Typritning hur detta ska utföras tillhandahålls av kommunens 

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

fastigheten inte orsakar erosionsskador i kommunens dike. 

 

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

som hårdgjord yta skall bolaget själv svara för att dagvattenavrinningen 

fördröjs inom fastigheten. Ytterligare information om detta framgår av 

bestämmelserna i detaljplanen. 

 

 
10. INFART 

 

 

Infart från kommunens gata till fastigheten anläggs och bekostas av 

bolaget. 

 

 
11. DETALJPLAN 

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

Det åligger bolaget att informera sig om gällande planbestämmelser i 

enlighet med detaljplanen, bilaga 3. 
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12. FÖRDELNING  

      AV UTGIFTER  

      OCH INKOMSTER 

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten skall betalas av 

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

och för tiden därefter av bolaget. Motsvarande skall gälla beträffande 

inkomster från fastigheten. I det fall verksamheten påbörjas på 

fastigheten före tillträdesdagen är det bolagets ansvar att hålla 

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

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

tillträdesdagen gäller motsvarande för bolaget. 

 

 
13.  UTFORMNING  

       AV MARK OCH 

       BYGGNADER 

Med hänsyn till områdets exponeringsläge mot väg 27 har bolaget 

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

sådant skick att området upplevs attraktivt för förbipasserande. Bolaget 

har också uppmärksammats på att det i samband med bygglovs-

hanteringen kommer att läggas mycket stor vikt vid att byggnaden och 

fasaden utmed väg 27 ges ett estetiskt godtagbart utseende.  

 

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

och övriga erforderliga tillstånd och erinras om skyldigheten att 

erlägga avgifter i enlighet med gällande taxor. 

 

 
15. ÖVRIGA  

      ÖVERENS-   

      KOMMELSER 

Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för 

parterna rörande överlåtelse av fastigheten har intagits i detta 

köpekontrakt. Alla överenskommelser efter undertecknande av detta 

kontrakt skall vara skriftliga för att gälla. 
 

 

 

16. ÖVERLÅTELSE 

 

 

Bolaget äger ej rätt att utan kommunens skriftliga godkännande 

överlåta eller transportera detta köpeavtal. 

 

 
17. FÖRUTSÄTT-   

      NINGAR 

 

 

Har inte grunden för huvudbyggnaden uppförts senast två år efter detta 

avtals godkännande, återgår överlåtet område till kommunen. Erlagd 

handpenning tillfaller då kommunen. Kommunen ersätter i ett sådant 

läge ej bolaget för nedlagda fastighetsbildningskostnader, eller andra 

nedlagda kostnader och avgifter. 

 
 

 

 

 

 

Detta avtal gäller endast under förutsättning av att det godkännes av 

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

utan rätt till ersättning för någondera parten. 

 

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

svensk lagstiftning av allmän domstol inom kommunens domsaga. 
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PARTERNAS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

  

 

 

 

Värnamo den Värnamo den  

För Värnamo kommun Bondtech Real Estate AB               

                                                        

                                       

 

_______________________        _________________________ 
Mikael Karlsson  Martin Bondéus 

Kommunstyrelsens ordförande   

 

_______________________   _________________________ 
Lars Magnusson   

Exploateringschef 

 

  

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  

 

 

_______________________  _________________________ 

 
  

_______________________  _________________________ 

                 

 

 

 
Bilagor: Karta på fastigheten, bilaga1. 

              Servitutsavtal, bilaga 2. 

              Gällande detaljplan, bilaga 3. 

               

 

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

                tagit del av och godkänt innehållet.  
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N Ö B B E L E

7:2

11279 m²

Skala 1:1000

KALKSTENEN
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Marken skall planteras med träd i huvudsak enligt till planen

hörande illustration. Parkering, körytor och upplag får inte anordnas.

Körbar in- och utfart får inte anordnas.

0.0

f

b1

Byggnader skall placeras minst tolv meter från tomtgräns.

Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet

Med hänsyn till områdets representativa läge är det av särskild vikt att såväl

byggnader som omgivande tomtmark ges en estetiskt tilltalande utformning.

Det kommunala dagvattensystemet är dimensionerat för en avrinning från

tomtmark motsvarande en hårdgjord yta av max 50% av tomtytan

(avrinningskoefficient k=0,5). Vid större andel hårdgjord yta skall dagvattnet

fördröjas inom tomtmark så att motsvarande maximal avrinning begränsas.

m Verksamheten får inte vara farlig eller störande för omgivningen

MARKENS ANORDNANDE

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

STÖRNINGSSKYDD

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden slutar tio år efter det att planen vunnit laga kraft

p

b2 Kommunens vattenledningsnät har en kapacitet på 17 liter/sekund. Det

bedöms vara tillräckligt för anläggningar med låg och normal brandbelastning.

Övriga anläggningar kräver särskilda åtgärder.

I Högsta antal våningar

Skyltar/piloner och liknande anordningar får inte uppföras inom området.3n

Upplag får inte anordnas.2n

n1

U Lager, partihandel

G Bilservice, bilförsäljning, vägrestaurang, motell

K Kontor, hotell, konferens

infart In- och utfart får anordnas över området.

J Industri, partihandel

dike

dagvattendamm
Dike för omhändertagande av dagvatten skall finnas

Dagvattendamm skall finnas

e35-50

e30

Tillåten byggnadsyta i procent av tomtytan

<5000 m² = 35%, 5000 - 10 000 m² = 40%, >10 000 m² = 50%

Tillåten byggnadsyta i procent av tomtytan

u

Marken får inte bebyggas

Marken skall vara tillgänglig för dagvattendike med tillhörande angöringsväg/

underjordiska ledningar, samt slänt/vägdike vid en eventuell framtida

breddning av väg 27.

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

UTNYTTJANDEGRAD

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Handel (sällanköpsvaror) med i huvudsak skrymmande

varor som komplement till centrumhandeln.

Max 3000 m² bruttoarea (BTA).

Gång- och cykelväggc-väg
våtmark Våtmark för rening av dagvatten

1

u2 Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar/dike.

l Inom området får inte byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som hindrar

bibehållandet av elektriska ledningar, ej heller finnas vegetation, flaggstänger

eller dylikt som med sin höjd kan innebära fara för ledningarna. 

E Tekniska anläggningar

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR

Inom områden med nedanstående beteckning är endast angiven

användning och utformning tillåten. Där beteckning saknas på

plankartan gäller bestämmelsen hela planområdet.

ANVÄNDNING AV ALLMÄNNA PLATSER

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

IndustritrafikINDUSTRIGATA

H

H Handel (sällanköpsvaror) med i huvudsak skrymmande

varor som komplement till centrumhandeln.

Max 1000 m² bruttoarea (BTA).

1

2

Illustrationslinje

NATUR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Naturområde

Ulf Östberg
mätningschef

Skala 1:2000

F 339

i Värnamo stad och kommun

Del av NÖBBELE 7:2 m fl
Verksamhetsområde Bredasten
etapp 2

Detaljplan för

Antagen av KF:  2007-09-27

Laga kraft:  2008-04-08

Dnr 06.2012.211

A N T A G A N D E H A N D L I N G

Grundkartan upprättad genom utdrag ur
Värnamo kommuns primärkartverk, standard 2
Värnamo koordinatsystem, nollplan RH70 +0.379 m.

Fastighetsredovisningen aktuell 2006-12-12
Värnamo kommuns miljö- och stadsbyggnadskontor

Annacarin Holm

planförfattare

Upprättad i juni 2007

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Planavdelningen
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2022.40
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Köpekontrakt gällande del av fastigheten Nöbbele 
7:2 och inom kv. Kalkstenen i Värnamo 

 

Ärendebeskrivning 

Ett köpekontrakt har tecknats med RPZ Fastigheter AB berörande 
del av fastigheten Värnamo Nöbbele 7:2 inom kv. Kalkstenen och 
verksamhetsområdet Bredasten i Värnamo. 

Köpekontraktet innebär att köparen förvärvar ca: 11 706 kvm mark inom kv. 
Kalkstenen i Värnamo. I samband med kontraktets undertecknande hanteras en 
handpenning på 10% av köpeskillingen och att resterande köpeskilling samt 
anläggningsavgift erläggs då grundläggningsarbeten gällande minst 20% av 
byggrätten påbörjats. Grunden till huvudbyggnaden ska vara påbörjad 
senast 24 månader efter detta avtals godkännande annars återgår köpet till 
kommunen. 

                   Köpeskillingen är 2 224 000kr. 
                     

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   godkänna upprättat köpekontrakt med RPZ Fastigheter AB 
avseende försäljning av 11 706 kvm. mark inom kv. Kalkstenen i 
Värnamo. 

Köpeskillingen är 2 224 000 kronor. 

 

Frans Martinsson Ulf Svensson 
Tf. Exploateringschef Kommundirektör 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2021.124
  

 
 

Köpekontrakt gällande fastigheterna Helmershus 6:123-6:130  

 

Ärendebeskrivning 
Kommunen äger fastigheterna Helmershus 6:123-6:130 utmed 
Kolpinnevägen i Åminne samhälle, se kartbild nedan. 

SH i Småland AB (org.nr: 559265-8727), nedan kallad 
exploatören, har den 10 januari 2022 i enlighet med gällande 
markanvisningsavtal lämnat in undertecknade köpekontrakt för de 
åtta bostadsfastigheterna Helmershus 6:123-6:130. 

Exploatören har för avsikt att uppföra parhus i äganderättsform. 
Grunderna till samtliga huvudbyggnader måste ha påbörjats senast 
6 månader efter att köpekontraktet har godkänts. I annat fall återgår 
överlåtelsen till kommunen. 

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna köpekontraktet med SH i Småland AB 

Frans Martinsson Ulf Svensson 
Tf. exploateringschef Kommundirektör 

188



189



190



191



192



193



194



195



196



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-01-28   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2021.633
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Köpekontrakt gällande del av fastigheten Nöbbele 
7:2 inom kvarteret Graniten i Värnamo 

 

Ärendebeskrivning 

Ett köpekontrakt har tecknats med Nivika Sandstenen AB 
berörande del av fastigheten Värnamo Nöbbele 7:2 inom kvarteret 
Graniten på verksamhetsområdet Bredasten i Värnamo. 

Köpekontraktet innebär att köparen förvärvar cirka 33 976 kvadratmeter mark 
inom kvarteret Graniten i Värnamo. I samband med kontraktets undertecknande 
hanteras en handpenning om 10 procent av köpeskillingen. Överlåtelsen 
fullbordas och resterande köpeskilling samt anläggningsavgift för genomförda 
terrasseringsarbeten erläggs då grundläggningsarbeten motsvarande minst 20 
procent av byggrätten påbörjats. Grunden till huvudbyggnaden ska vara påbörjad 
senast 24 månader efter detta avtals godkännande annars återgår överlåtelsen till 
kommunen. 
 
Köpeskillingen är totalt 4 756 640 kronor. 

                     
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   godkänna upprättat köpekontrakt med företaget Nivika 
Sandstenen AB avseende försäljning av 33 976 kvadratmeter mark 
inom kvarteret Graniten i Värnamo. 

 

Frans Martinsson Ulf Svensson 
Tf. exploateringschef Kommundirektör 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2022.49
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Köpekontrakt gällande del av fastigheten Västhorja 
12:1 inom kvarteret Bävern i Värnamo 

 

Ärendebeskrivning 

Ett köpekontrakt har tecknats med Växjö Motor Company AB 
berörande del av fastigheten Värnamo Västhorja 12:1 inom 
kvarteret Bävern i Värnamo stad, se blåmarkerat område i 
kartskiss. 

Köpekontraktet innebär att köparen förvärvar cirka 11 142 kvadratmeter mark 
inom kvarteret Bävern i Värnamo. Köparen ska bygga en drivmedelsstation. I 
samband med kontraktets undertecknande hanteras en handpenning om 10 procent 
av köpeskillingen. Överlåtelsen fullbordas och resterande köpeskilling erläggs då 
grundläggningsarbeten för drivmedelsstation påbörjats. Grunden till 
drivmedelsstationen ska vara påbörjad senast 24 månader efter detta avtals 
godkännande annars återgår överlåtelsen till kommunen. 
 
Köpeskillingen är totalt 1 894 000 kronor. 
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Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   godkänna upprättat köpekontrakt med företaget Växjö Motor 
Company AB avseende försäljning av 11 142 kvadratmeter mark 
inom kvarteret Bävern i Värnamo. 

 

Frans Martinsson Ulf Svensson 
Tf. exploateringschef Kommundirektör 
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KÖPEAVTAL Småländska bränslen -  

2021-11-16 13:14 

 

 

                KÖPEKONTRAKT  

 
PARTER Värnamo kommun, genom Kommunstyrelsen, 

331 83  VÄRNAMO  

Organisationsnummer: 212000–0555  

nedan kallad kommunen 

 

 Växjö Motor Company AB 

Hammargatan 13 

352 46  VÄXJÖ 

Organisationsnummer: 556268-7987 

 

nedan kallad bolaget. 

 

1. MARK SOM 

    ÖVERLÅTS 

 

 

Kommunen överlåter härmed till bolaget en tomt på ca 11 142 m2 

att avstyckas från fastigheten Västhorja 12:1 inom kvarteret Bävern. 

  

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

nedan fastigheten. 

 

2. TILLTRÄDE Bolaget tillträder fastigheten i samband med att hela köpeskillingen 

erlagts och upprättat köpebrev undertecknats av båda parter samt i 

övrigt vad som sägs under punkt 4, nedan benämnd tillträdesdagen. 

 

3. KÖPESKILLING  

 
Enmiljonåttahundranittiofyratusen /1 894 000 :-/ kronor   

avseende ersättning för överlåten mark. 

 

4. KÖPESKILLINGENS  

    ERLÄGGANDE 

 

 

a)  Etthundraåttioniotusenfyrahundra /189 400 :-/ kronor  

 = 10 % av köpeskillingen, erläggs som handpenning i samband 

med  

detta köpekontrakts undertecknande. 

 

b) Resterande belopp  

enmiljonsjuhundrafyratusensexhundra 1 704 600:-/ kronor 

 

erläggs då grundläggningsarbeten för tankstation påbörjats. Om 

ersättningen inte kommit kommunen tillhanda senast 30 dagar efter, 

på fakturan angiven betalningsdag, debiteras dröjsmålsränta enligt 

6§ räntelagen.  

 

5. KÖPEBREV 

 

 

Köpebrev utfärdas då köpeskillingen och ersättningen för 

anläggningsarbeten till fullo erlagts samt nedan angivna 

förutsättningar uppfyllts. 
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KÖPEAVTAL Småländska bränslen -  

2021-11-16 13:14 

6. PANTRÄTT, 

    NYTTJANDERÄTT 

    SERVITUT 

Fastigheten överlåts fritt från penninginteckningar, nyttjanderätter 

och servitut. 

 

Kommunen äger rätt att fram till den 30 april 2022 tillgodogöra sig 

matjorden inom fastigheten. I det fall bolaget vill påbörja 

markarbeten som kräver att matjord först tas bort, måste bolaget 

inhämta särskilt skriftligt medgivande från kommunen. 

 

7. FASTIGHETS- 

    BILDNING,    

    LAGFART 

 

Kostnad för lagfart och fastighetsbildningsförrättning betalas av 

bolaget. 

 

8. VA-AVGIFT För anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät ska bolaget 

betala i enlighet med den taxa som gäller på tillträdesdagen. 

 

9. INFART 

 
Infart från kommunens väg (Kävsjövägen) till fastigheten anläggs 

och bekostas av bolaget efter det att kommunen har godkänt 

bygghandlingar för åtgärden.  

 

10. DETALJPLAN 

 
För fastigheten gäller detaljplan nr F 288 med laga kraftdatum 

1997-12-04. Det åligger bolaget att informera sig om gällande 

planbestämmelser i enlighet med detaljplanen, bilaga 2. 

 

11 UNDERSÖKNING   

     OCH 

     FRISKRIVNING 

Fastigheten överlåts i befintligt skick med förbehåll att matjorden 

får forslas bort av kommunen, se punkt 6 ovan. Kommunen känner i 

dagsläget inte till några fel, hinder eller andra förutsättningar vad 

gäller fastigheten utöver vad som framgår av detta avtal eller 

gällande detaljplan. 

 

Bolaget är medveten om att fastigheten i övrigt kan vara behäftade 

med så kallade dolda fel och därmed avvika från vad bolaget med 

fog kan förutsätta. Bolaget är medveten om sin undersökningsplikt 

och bekräftar att denne har beretts och även utnyttjat tillfället att 

bilda sig en fullständig uppfattning om fastighetens skick samt även 

inför undertecknandet av detta avtal låtit besiktiga mark och vad 

därtill enligt lag hör samt skaffat sig kännedom om de för 

fastigheten gällande plan- och byggnadsbestämmelserna, bygglov, 

etcetera. Bolaget godtar fastighetens skick, markförutsättningar och 

användningsmöjligheter sådana de är och avstår med bindande 

verkan från alla anspråk mot kommunen på grund av faktiska fel, 

rådighetsfel, rättsliga fel eller andra fel och brister, inklusive så 

kallade dolda fel, av vad slag de vara må. 

 

12. FÖRDELNING  

      AV UTGIFTER  

      OCH INKOMSTER 

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten ska betalas av 

kommunen i den mån de belöper på och avser tiden före 

tillträdesdagen och för tiden därefter av bolaget. Motsvarande ska 

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 

221



   3(4)    

 

 

KÖPEAVTAL Småländska bränslen -  

2021-11-16 13:14 

kommunen att fram till tillträdesdagen ha fastigheten försäkrad till 

fullt värde. Från tillträdesdagen gäller motsvarande för bolaget. 

 

13.  UTFORMNING  

       AV MARK OCH 

       BYGGNADER 

Bolaget har gjorts uppmärksam på att stor vikt bör läggas på en 

genomtänkt och estetiskt tilltalande gestaltning av byggnader och 

anläggningar på fastigheten. Bolaget ska beakta att fastigheten 

bidrar till hur den nordvästra infarten till Värnamo stad i sin helhet 

upplevs, vilken bör upplevas attraktiv och inbjudande.  

 

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

och övriga erforderliga tillstånd och erinras om skyldigheten att 

erlägga avgifter i enlighet med gällande taxor. 

 

15. ÖVRIGA  

      ÖVERENS-   

      KOMMELSER 

Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse 

för parterna rörande överlåtelse av fastigheten har intagits i detta 

köpekontrakt. Alla överenskommelser efter undertecknande av detta 

kontrakt ska vara skriftliga för att gälla. 

 

16. ÖVERLÅTELSE Bolaget äger ej rätt att utan kommunens skriftliga godkännande 

överlåta eller transportera detta köpeavtal. 

 

17. FÖRUTSÄTT-   

      NINGAR 

 

 

Om inte grundläggningsarbeten för tankstation för biogas har 

påbörjats inom 24 månader efter detta avtals godkännande och 

undertecknande, upphör kontraktet omedelbart att gälla. Erlagd 

handpenning tillfaller då kommunen. 

 

Detta avtal gäller endast under förutsättning av att det godkänts av 

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

utan rätt till ersättning för någondera parten. 

 

18. TVISTER Eventuell tvist rörande tolkningen av detta avtal ska avgöras av 

allmän domstol. 
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KÖPEAVTAL Småländska bränslen -  

2021-11-16 13:14 

19. ÖVRIGT 

 

 

 

 

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om 

köp av fast egendom. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av 

vilka parterna tagit var sitt.  

 

 

 

 
KOMMUNENS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

BOLAGETS 

UNDERSKRIFT 

Värnamo 2021-… -… 

För Värnamo kommun   Bevittnas: 

 

 

_______________________         _________________________ 

Mikael Karlsson 
Ordförande, kommunstyrelsen 
 

 

_______________________   _________________________ 

Lars Magnusson 
Exploateringschef 
 

 

Värnamo 2021-…-…   Bevittnas: 

För Växjö Motor Company AB 

 

 

_______________________  _________________________ 

Stefan Hermansson 
VD, styrelseledamot 

 

 

  _________________________ 

 

 

  

Bilagor: Karta på fastigheten, bilaga1. 

              Gällande detaljplan, bilaga 2. 

 

 

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

                 tagit del av och godkänt innehållet.  
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Budgetförutsättningar 2023–2025 

Ärendebeskrivning 

Budgetförutsättningar för arbetet med mål och budget 2023–
2025 överlämnas till kommunstyrelsen i enlighet med bifogad 
skrivelse samt bilagor. 

Budgetförutsättningarna syftar till att belysa hur de ekonomiska 
förutsättningarna ser ut för Värnamo kommun för perioden i 
relation till de ekonomiska målen. Vidare ge nämnder och 
kommunstyrelsen underlag för arbetet och diskussion om mål 
och budget för den kommande planperioden. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att anta upprättade budgetförutsättningar för åren 2023–2025. 

Monica Karlsson Johanna Svensson 
Budgetsamordnare Ekonomichef 
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Budgetförutsättningar för åren 2023–2025 

 

Denna redovisning av förutsättningarna för arbetet med mål och budget 2023–2025 syftar till att 

belysa hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för Värnamo kommun för perioden i relation till 

de ekonomiska målen. Vidare ge nämnder och kommunstyrelsen underlag för arbete och diskussion 

om mål och budget för den kommande planeringsperioden. 

 

Omvärldsanalys 

De preliminära budgetförutsättningarna baseras på SKR:s decemberprognos 2021. SKR förutser en 

fortsatt stark återhämtning av konjunkturen under 2022 och 2023. För 2023 prognosticeras en 

ökning av skatteunderlaget med 3,7 procent. Det finns fortsatt en osäkerhet om utvecklingen till följd 

av Corona pandemin. Samtidigt antas pandemin gradvis utgöra mindre hot mot världsekonomin i 

takt med en ökad vaccinationsgrad. För en mer detaljerad analys avseende de ekonomiska 

parametrar som ligger till grund för prognosen se bilaga 1: SKR:s cirkulär 21:49 med 

budgetförutsättningar 2021–2024. 

 

De lokala förutsättningarna för Värnamo kommun 

Befolkningsutveckling 

Antalet invånare i kommunen är en viktig faktor för kommunens intäkter i form av skatteintäkter 

men också de generella statsbidragen som är en integrerad del i inkomstutjämning. Övriga 

utjämningssystem (kostnadsutjämning och LSS‐utjämning) betalas i form av bidrag per invånare 

vilket innebär att en förändring av invånarantalet ger effekt på kommunen ekonomi. 

Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste tio åren. Under 2020 hade 

kommunen en liten minskning av antal invånare. Under 2021 har befolkningen ökat med 111 

personer.  
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De i budgetförutsättningarna redovisade skatte‐ och bidragsintäkterna bygger på det faktiska utfallet 

2021‐11‐01 och en prognosticerad ökning med 131 invånare till 34 782 invånare per 2022‐11‐01. 

Därefter förväntas den årliga ökningstakten stiga successivt varje år. 

 

 

Utveckling av skatteunderlaget 

Den sammanlagda taxerade inkomsten hos alla som är mantalsskrivna i Värnamo kommun är en 

viktig förutsättning för det ekonomiska utrymmet att bedriva kommunal verksamhet. Eftersom det 

finns en långtgående inkomstutjämning mellan landets kommuner är också inkomsten i övriga delar 

av landet av stor betydelse för Värnamo kommuns planering.  

Prognosen i budgetförutsättningarna för Värnamo kommun motsvarar den som SKR tagit fram för 

hela riket i december 2021. Om inte regeringens budgetproposition under våren 2022 eller 

omvärlden i övrigt avsevärt förändrar de ekonomiska villkoren för Värnamo kommun är inriktningen 

att SKR:s skatteunderlagprognos i april månad ska utgöra bas för vårens budgetarbete. Inför höstens 

budgetbeslut är avsikten att SKR:s skatteunderlagsprognos i oktober ska utgöra bas. 

 

 

Utfall kostnadsutjämningen 2022 

Avgiften för kostnadsutjämning uppgår till 1 285 kronor per invånare 2022. Detta är en ökning med 

319 kronor per invånare jämfört med 2021. Utjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella 

skillnader som inte går att påverka. 

 

Tabellen visar den teoretiskt uträknade kostnaden enligt modellerna i kostnadsutjämningen för 

Värnamo kommun. Den jämförts sedan mot medelvärdet i landets alla kommuner. Om den totala 

kostnaden (strukturkostnaden) för Värnamo kommun blir lägre än ett vägt genomsnitt för hela 

landet får kommunen betala mellanskillnaden i form av en kostnadsutjämningsavgift.  
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Enligt modellen har Värnamo kommun, enligt de nio kategorierna ovan, strukturfördelar jämfört med 

genomsnittskommunen. Detta innebär att Värnamo kommun netto bidrar med 1 285 kronor per 

invånare i kostnadsutjämningssystemet. 

 Inför 2023–2025 beräknas i nuläget ingen förändring av kostnadsutjämningen. 

 

Utfall LSS‐utjämningen 2022 

Utjämningsbidraget till Värnamo kommun för att bedriva verksamhet enligt LSS uppgår till 1 188 

kronor per invånare 2022. Detta är en ökning med 276 kronor per invånare jämfört med 2021.  

 

Beräkningarna för bidrags‐ och avgiftsåret 2022 baseras på verksamhetsstatistik över antalet LSS‐

insatser 2021, genomsnittliga kostnader enligt Räkenskapssammandraget 2021 samt 

personalkostnadsindex beräknade på 2021 års förhållanden.  

Tabellen visar att Värnamo kommun får 41,2 miljoner kronor (1 188 kr/invånare) i 

utjämningssystemet för att bedriva verksamhet enligt LSS eftersom förutsättningarna i Värnamo 

kommun kräver större insatser än genomsnittskommunen. 

Inför 2023–2025 beräknas i nuläget ingen förändring av LSS‐utjämningen. 

 

Kommunal fastighetsavgift 

I enlighet med prognos SKR beräknas fastighetsavgiften för Värnamo kommun öka med 3,2 miljoner 

kronor mellan 2022 och 2023. För åren 2024–2025 beräknas ökningen enligt egna antaganden med 

1,5 miljoner kronor per år. 

 

Det slutliga utfallet år 2020 gav en ökning av intäkterna från fastighetsavgiften med 2,9 miljoner 

kronor. 2020 gjordes en fastighetstaxering av småhus på lantbruk. 

Prognosen för intäkter från fastighetsavgiften 2021 är en ökning med 7,2 miljoner kronor. Under 

2021 har det gjorts en taxering av småhus. Inkomstbasbeloppet är fastställt till 68 200 kronor. För år 

2021 innebär detta att gränsen för fastighetsavgiften för ett småhus uppgår till 8 525 kronor. 

Småhustaxering ger generellt en relativt stor ökning av intäkter vilket återspeglas i prognosen för 

2021. 
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Prognosen för intäkter från fastighetsavgiften 2022 är en ökning med 3,3 miljoner kronor. År 2022 

görs en fastighetstaxering av flerbostadshus.  

År 2023 görs en taxering av småhus på lantbruk. SKR:s prognos bygger på fastställda taxeringsvärden 

för småhus. För flerbostadshusen och småhus på lantbruk bygger justeringen endast på att den 

maximala avgiften justerats med det prognosticerade inkomstbasbeloppet. Detta innebär att 

prognosen för 2023 är osäker.  

 

Prisutveckling (KPIF) 

Under de senaste åren och i de preliminära budgetramarna för 2023 och framåt har ingen 

kompensation getts till nämnderna för beräknade prisökningar. 

 

Tabellen visar utfall och antaganden SKR om KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Inflationen är 

hög 2021, framför allt till följd av höga energipriser. SKR räknar med att inflationen faller tillbaka 

under 2022. 

 

Central pott löneökningar 

Från år 2011 tilldelas inte nämnderna några medel för löneökningarna i budgetramarna utan dessa 

läggs i en central pott. I denna centrala pott ryms även vissa medel till förändring av osakliga 

löneskillnader och den lokala lönestrukturen. När löneutfallet är känt fördelas dessa medel till 

nämnderna i form av budgettillägg. Nämnderna får full kompensation för lönekostnadsökningarna till 

följd av centrala och lokala avtal. Undantag gäller för personalkostnader som finanserias på något 

annat sätt än genom skatteintäkter, exempelvis vatten‐ och avloppsverksamheten.  

 

Central pott hyreskompensation 

Vid större förändringar i nämndernas lokalanvändning ges berörd nämnd ramökning motsvarande 

den ökade hyreskostnaden. Detta sker i samband med att lokalerna tas i anspråk och ny hyra 

faktureras.  

Från och med 2021 ges budgetkompensation för hyresökningen med 100 procent. Kommunstyrelsen 

avgör hur stor budgetkompensation som ska ges efter framställan i varje enskilt fall. All 

lokalförsörjning ska ske genom tekniska förvaltningens försorg. 

 

Övriga centrala potter 

Förutom potter för löneökningar och hyreskompensation finns centrala potter avsatta för 

målstimulans, verksamhets‐ och kompetensutveckling, projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo samt 

oförutsedda behov.  Anslagna medel att fördela ut till nämnder uppgår till 18,9 miljoner kronor för 

2023. 
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Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt 

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt för år 2022 är beräknade till 

sammanlagt 40,15 procent av lönesumman. Procentsatsen är för Värnamo kommun oförändrad 

jämfört med 2021.  

SKR har sänkt det schablonberäknade PO‐pålägget till 39,25 procent 2022. Då pensionspålägget 

skiljer sig åt mellan enskilda kommuner understryker SKR att respektive kommun bör utgå från sina 

egna pensionskostnader vid bedömning av nivån. Utifrån bokslutet 2021 kommer en analys att göras 

om procentsatsen bör justeras. 

 

Avskrivningar 

Avskrivningsnivån ökar i takt med investeringar. Den senaste femårsperioden (2017–2021) har 

kommunen investerat för drygt 240 miljoner kronor i snitt varje år (inklusive avgiftsfinansierad 

verksamhet). Under samma period har avskrivningar gjorts med i genomsnitt 110 miljoner kronor per 

år. 

För den kommande treårsperioden uppgår planerade investeringar, enligt budgetunderlag 2022, i 

genomsnitt till 420 miljoner kronor per år.  Flertal större investeringar har tillkommit sedan beslut 

om budget 2022. Det finns också relativt stora investeringsvolymer som är aktuella för 

ombudgetering under våren 2022. Investeringsbehovet och volymer är därför större än vad som 

anges i tabellen nedan. 

Nämnderna kommer att presentera uppdaterade investeringsförslag under våren 2022. För att 

underlätta prioritering i budgetprocessen kommer varje projekt att märkas med MÅSTE, BÖR eller 

VILL utifrån hur angelägen investeringen är i förhållande till budget och planperioden.  

Kommunen står inför stora investeringbehov, dels till följd av att kommunen växer, dels till följd av 

att befintliga tillgångar behöver renoveras och underhållas. Ökade investeringsvolymer innebär att 

kostnader för avskrivningar ökar successivt. 

 

 

Pensionsskuld/pensionskostnader  

Total prognosticerad kostnad för pensioner år 2023 uppgår till 148 miljoner kronor.  

Under 2021 gjordes en ändring av RIPS avseende livslängdsantaganden. Effekt av ändrade riktlinjer är 

inkluderade i prognosen. Jämfört med tidigare prognoser ökar kommunens kostnader för 

försäkringspremier. Detta beror främst på nya anställningar. Enligt Skandias prognos minskar 

pensionskostnaden 2022 för att sedan öka 2023. Detta förklaras till stor del av förändring av 

inkomstbasbeloppet. Dessutom bidrar en ökning av prisbasbeloppet för år 2023. 
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Prognosen är baserad på nuvarande pensionsavtal. Från den 1 januari 2023 kommer huvuddelen av 

kommunens anställda att omfattas av det nya pensionsavtalet AKAP‐KR. Effekter av det nya avtalet 

ingår inte i prognosen.  

 

Kommunens driftredovisning belastas dels med årets pensionskostnad, dels med utbetalning av 

pensionsrätt som intjänades före 1998. Den intjänade pensionsrätten före 1998 uppgår den 31 

december 2021 till 563 miljoner kronor (inklusive löneskatt).  

Värnamo kommun har tidigare gjort inlösen av pensionsskulden för vissa årgångar. De totala 

pensionskostnaderna som redovisas ovan innefattar såväl pensionsutbetalningar för intjänad 

pensionsrätt före 1998 som pensionsrätt för nu anställd personal. 

 

Verksamhetsplaner 

Nämnderna ska lämna in verksamhetsplaner för den kommande perioden till kommunstyrelsen. 

Detta ska ske med hjälp av den mall och de instruktioner som finns framtagna för ändamålet. Antalet 

sidor ska spegla omfattningen av nämndens verksamhet i förhållande till kommunens hela 

verksamhet. Totalt bör antalet sidor variera mellan 10 och 20.  

De ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsplanerna är de preliminära budgetramarna som 

bifogas. Vid upprättande av verksamhetsplanen ska nämnden ta hänsyn till de inträffade och 

förväntade volymförändringarna för verksamheten. Tillsammans med verksamhetsplanen ska också 

protokoll från nämndens behandling och beslut lämnas.  

Sista dag för inlämning av verksamhetsplanerna är 2022‐04‐11. 

 

Nämndernas mål 

Varje nämnd upprättar mål för den egna verksamheten med koppling till de övergripande målen för 

hela kommunen. Till målen har mätmetoder och målnivåer kopplats som beskriver nuläge och ett 

önskat framtida läge. 

Förändringen av nämndernas mål ska normalt inte ske varje år utan i första hand när en ny 

mandatperiod inträtt. I vissa fall kan det dock finnas behov av vissa justeringar. 

Eventuella förändringar ska redovisas i verksamhetsplanen. Om inga ändringar görs ska de mål som 

gäller för 2022 redovisas. 

Nämndernas mål fastställs av respektive nämnd. 
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Uttag ur nämndernas resultatfonder 

Från 2013 gäller nya gränser för hur stort belopp som varje nämnd årligen får lyfta ur sina 

resultatfonder utan godkännande av kommunstyrelsen. Detta maximala belopp varierar beroende på 

omfattningen av nämndens verksamhet. Om kommunens budgeterade resultat som helhet är 

förhållandevis lågt kan det snabbt bli oacceptabelt lågt om flera nämnder gör stora uttag ur sin 

resultatfond. Kommunstyrelsen har då rätt att fatta beslut om ytterligare begränsningar i uttag ur 

resultatfonderna, så skedde under 2020. 

 

Analys nyckeltal 

En analysgrupp fick 2012 uppdraget att sammanställa och analysera gemensamma nyckeltal 

avseende ekonomi och kvalitet. I samband med utveckling av målstyrningsmodell med avseende på 

agenda 2030 har analysgruppens arbete pausats.  

Vad gäller budgetarbetet 2023 kommer en samordnad analys av nyckeltalsamlingar att göras på KS‐

strategi den 22 februari 2022. 

 

Driftbudget och plan, preliminära budgetramar för nämnderna 

Med den antagna budgeten för 2022–2024 som grund har preliminära budgetramar upprättats för 

2023–2025 där sista året är en preliminär framskrivning. Nämndernas verksamhetsplaner ska 

upprättas med dessa preliminära ramar som utgångsläge. Under budgetberedningens arbete 

kommer dessa att diskuteras och eventuellt justeras. Löne‐ och hyreskompensation samt övriga 

centrala potter ingår inte framskrivning av ramar nedan. Utfördelning görs i utifrån löneöversyn och 

övriga beslutsrutiner. 

 

 

Investeringsbudget och ‐plan 

Utgångspunkten för investeringar under perioden 2023–2027 är den nu gällande flerårsplaneringen 

2022–2026. Denna ska vara start vägledande i nämndernas upprättande av investeringsförslaget. 

Utgångspunkten är att de två första åren i planen endast ska förändras i liten omfattning. Inför 

budgetåret 2023 förväntas större ändringar till följd av att investeringsbehoven har ökat.   
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Likvida medel (kassaflöde) 

Till följd av stora investeringsnivåer har behovet av upplåning ökat under de senaste åren. 

Låneramen för 2021 är beräknad utifrån ett investeringstak på 250 miljoner kronor och uppgår till 

639 miljoner kronor. Investeringstaket för 2022 uppgår till 300 miljoner kronor. Om det finns behov 

att överstiga investeringstaket ska kommunstyrelsen återkomma till kommunfullmäktige med förslag 

på utökat utrymme samt förslag på finansiering.   

Nedan finns en preliminär beräkning baserad på preliminära resultat och avskrivningar. 

Investeringsvolymer baseras på investeringsplan 2023‐2026 beslutad juni 2021. Med ett 

investeringstak om 300 miljoner kronor kan kommunen amortera 176 miljoner kronor under 

perioden 2023–2025. Utan investeringstak uppgår istället beräknat lånebehov till 447 miljoner 

kronor.  
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Kommunens vision och övergripande mål 

En översyn av kommunens vision och övergripande mål gjordes i samband med budgetberedningens 

arbete våren 2019. Dessa antogs därefter av kommunfullmäktige i juni 2019, se bilaga 2: Vision och 

övergripande mål. 

 

Tidplan 2023 för målstyrningsarbetet 

Verksamheterna och dess chefer på alla nivåer ska följa upp och föra dialog om mål och resultat. 

Dialog kring uppdrag, och dialog där resultat följs upp, bildar förutsättning för att lärande sker 

kontinuerligt i verksamheten. Resultat och analys med kommentarer sammanställs på aggregerad 

nivå och bildar underlag till att tillsammans med nämndernas indikatorer belysa resultatet i 

förhållande till nämndernas mål. 

Månad  Aktivitet 

april  Nämnderna lämnar in verksamhetsplaner för 2023–2025 där nämndernas mål 
och indikatorer, nuläge och målnivåer ingår. 

maj‐juni  Underlag till delårsrapporten skapas då verksamhetsmål och indikatorer följs 
upp för första halvåret 2022. I delårsrapporten per den 31 augusti görs prognos 
för måluppfyllelse av nämndernas mål. 

juni  Verksamhetsplan 2023–2025 antas tillsammans med budget i 
kommunfullmäktige. 

Årsredovisning  I årsredovisningen följs kommunens, nämnds‐ och bolagsmål upp. Genom 
verksamheternas uppföljning och analys av verksamhetsmål bildas underlag för 
att vid slutet av året eventuellt revidera verksamhetsmål eller ompröva 
arbetssätt eller aktiviteter inför 2023. 

 

Samspelet mellan politik och förvaltningsledning är centralt i målstyrningen. Politiken delar ut 

uppdrag, mål och resurser. Förvaltningen återrapporterar resultatet och analyserar orsaker till 

resultatet.  

För att målstyrningen ska leda till förändring och verksamhetsutveckling samt omprövning av 

arbetssätt behöver dialog kring följande frågor ske: Nådde vi målet? Varför/varför inte? Vilka 

orsakssamband ser vi? Vad kan vi lära oss? Vad är viktigt framåt?  

Tyngdpunkten ligger genomgående på delaktighet och en tydlig kommunikation och återkoppling om 

kvalitet och resultat till medarbetare och medborgare. 
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Sammanställning av ekonomiska förutsättningar 

 

 

Avstämning mot finansiella mål  

Värnamo kommun har två finansiella mål, ett kopplat till resultatet och ett kopplat till investeringar. 

Årets resultat ska för perioden i genomsnitt inte understiga 2,5 procent av summan av allmän 

kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Vid bokslutet 2020 

uppgick resultatet för perioden (bokslut 2018–2020 och budget 2021–2023) till 2,3 procent av 

intäkterna. Bokslut och utvärdering för 2021 är inte ännu klart men prognosen visar på ett starkt 

resultat som kommer ge ett högre utfall än föregående år. 

Värnamo kommun har i grunden en stabil och välskött ekonomi. Resultaten under de senaste tio 

åren har inneburit att kommunen något enskilt år har haft ett lägre resultat än det ekonomiska målet 

angett utan att kommunens ekonomiska ställning som helhet har äventyrats. Under perioden 2022–

2025 är det viktigt att balansen mellan kostnader och intäkter anpassas så att det ekonomiska målet 

över tiden kan uppnås.  

Investeringar, exklusive affärsverksamhet och 75 procent av budget för exploatering, ska för 

perioden i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivningar. 

Målet mäts för utfall fem år bakåt i tiden och tre års budget framåt.  

Investeringsutrymmet utifrån preliminära budgetförutsättningar medger investeringar i 

storleksordningen 300 miljoner kronor i snitt per år 2023–2025 för att målet ska nås.  

 

Avslutning 

Värnamo kommun har en god och välskött ekonomi med goda förutsättningar inför framtiden. Större 

utmaningar framåtriktat är demografiutvecklingen som för hela kommunsektorn innebär att behovet 

av kommunal service kommer att öka snabbare än underlaget för skatteintäkter. SCB har reviderat 

ner ökningstakten för åldersgrupp barn och unga. För åldersgrupp över 80 år förväntas fortfarande 

en stark ökning. Vad gäller investeringar har kommunen stora investeringsbehov både avseende 

underhåll av befintliga anläggningar samt nyinvesteringar. Även klimatanpassningar och insatser för 

att minska klimatpåverkan kan påverka kommunens investeringar. Pandemin medför fortsatt stora 
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påfrestningar på verksamheten med kännbara personalbortfall. Det finns också en osäkerhet i vilka 

långsiktiga effekter det blir för kommunens verksamheter. 

För att möta kommande efterfrågan på kommunal service är det viktigt att fortsätta arbetet med att 

säkerställa att kommunen har effektiva rutiner och processer. Digitalisering och ny teknik är en viktig 

del i detta arbete. Resultatnivåerna behöver anpassas i förhållande till investeringsbehovet. Vid 

behov av ökad skuldsättning behöver det finnas långsiktiga planer för amortering vilket kräver starka 

resultat för att undvika en alltförstor skuldsättning till kommande generationer. 

 

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun 

 

Mikael Karlsson    Gottlieb Granberg 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

 

 

/Johanna Svensson 

Ekonomichef 

 

 

 

Förteckning bilagor 

Bilaga 1. SKR:s cirkulär 21.49 med budgetförutsättningar för åren 2021–2024 

Bilaga 2. Vision och övergripande mål 

Bilaga 3. Preliminära budgetramar 2023–2025 

Bilaga 4. Antagen investeringsbudget 2022 med plan 2023–2026 

Bilaga 5. Tidplan Mål och budget 2023–2025 (reviderad version för beslut KS 2022‐02‐08) 
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Bilaga 2: Kommunens vision och övergripande mål 
 

Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 

Värnamo kommun blickar i sin vision fyra mandatperioder framåt i tiden. Värnamo kommun ska vara 
en attraktiv och hållbar kommun socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Kommunen ska kunna växa med 
omkring 5 400 invånare och det kommer då att behövas fler bostäder, arbetsplatser och mer service. 
Målet är att skapa en långsiktigt hållbar struktur för en växande befolkning och samtidigt fortsätta 
utveckla Värnamos attraktivitet och att vi skapar en trygg kommun tillsammans.  

 

Därför finns målkriterier. Kommunen ska nå visionen, men inte på vilket sätt som helst. 
Målkriterierna ska ses som ramar inom vilken utvecklingen ska ske, och ska prägla målskrivningar och 
alla beslut på olika nivåer.  

                                                   
 

I en mänsklig tillväxtkommun 
…finns möjligheter att växa som människa. Möjlighet till utbildning, attraktiva miljöer att vistas och 
bo i samt ett rikt kultur- och föreningsliv. 

…räknas alla. Varje människa är en tillgång. Vi behöver mer mångfald, många olika kompetenser och 
erfarenheter som ska tas tillvara. En kommun där man kan påverka och vara delaktig i utvecklingen. 

…utgår från människans behov när beslut tas. Människan vill utvecklas, hela livet 
 

40 000 invånare 
Som många av Sveriges kommuner har vi en demografisk utmaning. Värnamos demografi med en 
lägre andel invånare 20 - 42 år gör inflyttning extra viktigt för balans och skatteunderlag. Under de 
första elva månaderna 2019 har kommunen ökat med 148 invånare. Byggprojekt med flerbostadshus 
pågår på flera platser och fler planeras. 
 

Betoningen på behovet av befolkningsökning i form av inflyttning relaterar även till näringslivets 
behov av ett underlag för rekrytering och tillgång till kompetens. Det kommer också ställa krav på 
kommunala tjänster, service och tillgång till verksamhetslokaler. 
 

2035 

Tidsperspektivet till 2035 är tillräckligt långt för att kunna påverka genom politiska beslut, och 
tillräckligt kort för att planera övergripande och göra prognoser. Även Värnamo kommuns 
översiktsplan revideras nu och synkas med visionsåret. 
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Övergripande mål 

Kommunens övergripande mål fokuserar på ett fåtal gemensamma strategiska områden per 
mandatperiod. Övergripande mål är en prioritering av utvecklingsområden. Målen gäller för hela 
kommunorganisationen och för de helägda bolagen. 

 

  

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.   

Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens 
utveckling. 

 Externt mål: Värnamo kommuns medborgare kan påverka och är delaktiga i kommunens 
utveckling. 

  

Internt mål: Medarbetarna är delaktiga i dialogen om uppdrag och resultat och utvecklar 
verksamheten. 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla 
medarbetare.  
Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar. 
  
Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och 
underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen. Människors erfarenheter och 
kompetens tas tillvara. 
  
Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo 
kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.  
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Återrapportering 

Inom nämndens verksamhet sker återrapportering om måluppfyllelse enligt den 
kommungemensamma mål-, budget- och uppföljningsprocessen. I återrapporteringen redovisas 
sammanhållet nämndens mål, resultat, kvalitet, ekonomi och HR. Resultatet för 
kommunövergripande mål och nämndernas mål återrapporteras vid delårsrapport samt 
årsredovisning.  

 

Verksamheter utvecklas genom uppföljning av resultat. Det systematiska kvalitetsarbetets rutiner för 
uppföljning och återkoppling är centrala delar i målstyrning. Detta medverkar till ständiga 
förbättringar i verksamheten. Återrapporteringens fokus är inte enskilda aktiviteter, utan resultatet 
för kommuninvånarna och den/de som verksamheten är till för. Uppföljning och analys av resultat 
bildar ett lärande och underlag för framtida beslut och prioriteringar. 

 

Systematik i återrapporteringen till kommunfullmäktige ger ansvarsutkrävande. Mallen för 
nämndernas verksamhetsplaner kopplas till målstyrningsmodellen. Detta gäller även mallen för 
delårsrapport och årsredovisning, och kommunens styrdokument.  

 

 
 

 

 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 
 

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig.   
Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan. 

 
Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter 
att leva och bedriva verksamhet klimatsmart. 
  
Internt: Värnamo kommuns verksamheter minskar sin klimatpåverkan. 
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Hur mäts måluppfyllelsen? 

Begreppet ”resultat” är effekten och värdet som skapats för de som verksamheten finns till för. Det 
redovisas i form av uppnådda resultat för de olika indikatorerna. Utifrån dessa indikatorer bedöms 
måluppfyllelsen. 

I val av indikatorer är det med fördel man använder en kombination av olika typer av resultatmått: 

 kvalitets/resultatmått.  Kvalitet/resultatmått kan delas in i:  
o subjektivt upplevt resultat exempelvis genom brukarundersökning eller 

medborgarundersökning. 
o observerat resultat, som är effekten hos ”kunden”, kopplat till verksamhetens syfte  

 resursmått (ex kr/elev, kr/brukare, antal årsarbetare)  
 aktivitetsmått på verksamhetsmålsnivå (ex antal hemtjänsttimmar).  

Då synliggörs att mål och resurser är tydligt sammankopplade. 
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Utfall

2021-11-01            

34 651 +131 +180 +200

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 644 34 782 34 962 35 162

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

Barn- och utbildningsnämnd 903 791 908 648 44,3% 914 035 915 280

Omsorgsnämnd 634 297 635 569 31,0% 645 356 646 088

Medborgarnämnd 153 623 155 212 7,6% 153 776 153 805

Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 92 926 93 695 4,6% 93 738 92 381

Samhällsbyggnadsnämnd 61 402 61 415 3,0% 61 432 61 449

Kulturnämnd 32 579 32 704 1,6% 32 109 32 264

Servicenämnd 40 818 40 446 2,0% 40 213 40 228

Upphandlingsnämnd 457 470 0,0% 483 496

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

Kommunstyrelse - Campus 22 517 22 265 1,1% 22 099 21 933

Kommunstyrelse - Klf 97 113 97 275 4,7% 96 353 97 933

Kommunens revisorer,

Enl beslut kommunfullmäktige §105, 210623 1 620 1 639 0,1% 1 658 1 677

Summa nämnder 2 043 398 2 051 659 100,0% 2 063 639 2 065 987

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 1 158 1 158 1 158

Centrala medel

(utfördelas till verksamheterna) 28 200 44 900 61 000 61 000

Centrala lönemedel

(utfördelas till verksamheterna) 31 152 72 000 114 000 157 000

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0

Pensioner 44 018 42 113 43 647 45 291

Kapitaltjänstintäkter -159 472 -178 539 -197 172 -200 272 

Verksamhetens nettokostn exkl 

avskrivningar 1 988 454 2 033 291 2 086 272 2 130 164

Avskrivningar/nedskrivningar 145 900 160 600 173 700 193 800

Verksamhetens nettokostnader 2 134 354 2 193 891 2 259 972 2 323 964

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

tecken) -2 134 354 -2 193 891 -2 259 972 -2 323 964 

Skatteintäkter 1 805 400 1 847 505 1 909 848 1 980 653

Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 

fastighetsavgift 420 952 453 223 468 020 473 836

Finansiella intäkter 10 250 10 650 9 150 9 150

Finansiella kostnader -6 617 -6 587 -10 178 -12 930 

ÅRETS RESULTAT 95 631 110 900 116 868 126 745

Resultat i % av skatter/gen.stb 4,3% 4,8% 4,9% 5,2%

DRIFTBUDGET 2023-2025

1(16) 2022-02-08
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Finansiering Beslutsnivå

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

Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder 

som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 

övergripande mål uppnås). 6 000 6 000 6 000 KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling 

av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även 

extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv 

arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter 

för verksamhetsutveckling. 

10 000 10 000 10 000 KS

Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks 

§106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd nämnd/ 

utskott efter presenterad långsiktig utformning. Ks §211/2021 

(210525), 700 tkr utfördelat till nämnderna år 2021 och 2022. 700 700 700 KS

Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna 

lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd  

nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut 

tas av kommunstyrelsen. Beloppen kommer revideras efter 

inlämnat investeringsbudgetförslag under våren. 26 000 42 000 42 000  KS

Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation 

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

Hyresintäkter Finnvedsvallen, dispenstid KS

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF

Kundförluster 500 500 500 KLF

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

SUMMA KOSTNADER 46 058 62 158 62 158

Central lönepott (inkl strukturförändringar och 

åtgärder osakliga löneskillnader) 72 000 114 000 157 000 KLF

SUMMA KOSTNADER 72 000 114 000 157 000

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 

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

AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-

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

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 311 1 340 1 369

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 343 351 358

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

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Pensioner 
(enligt särskild beräkning av Skandia per 20211231)

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -106 097 -100 381 -112 398 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 23 970 17 705 25 413

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

pålägg) 5 815 4 295 6 165

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-

pålägg) 61 413 63 078 65 041

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 

ålderspension (täcks av PO-pålägg) 14 899 15 303 15 779

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 660 852 1 073

Utbetalningar - intjänat SAP 130 133 136

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 1 138 1 163 1 164

Utbetalningar  - intjänat före 1998 23 825 24 035 24 374

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) -264 -460 -701 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 

och förändrad avsättning 6 184 6 240 6 319

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 

särskild löneskatt 8 000 9 000 10 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 

utöver beräkning från Skandia 1 941 2 183 2 426

Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 

handläggning av individuella val och utbetalningar) 500 500 500

SUMMA KOSTNADER 42 113 43 647 45 291

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 

finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 

kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, 

till 1,00 % under planperioden. -60 834 -60 834 -60 834 

Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -59 348 -59 348 -59 348 

Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -23 057 -38 090 -38 090 

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

Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,0%, enl 

SKR:s rekommendation för internränta) -9 700 -10 300 -10 300 

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

anläggningsavgifter m m  (1,0%, enl SKR:s 

rekommendation för internränta) 1 800 1 900 1 900

SUMMA INTÄKTER -178 539 -197 172 -200 272 

Summa övrig verksamhet under Finansiering -18 368 22 633 64 177

3(16)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -129 200 -138 200 -155 200 

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

Nedskrivningar -4 000 -5 000 -5 000 

SUMMA KOSTNADER -160 600 -173 700 -193 800 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 847 505 1 909 848 1 980 653

Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 

(+8 675 kr/inv, +8 962 kr/inv, +9 321 kr/inv) 301 734 313 329 327 745

Kostnadsutjämningsavgift (-1 285 kr/inv) -44 695 -44 926 -45 183 

Regleringsbidrag/-avgift 

(+2 093 kr/inv,+2 131 kr/inv, +1 832 kr/inv) 72 788 74 507 64 427

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+1 188 kr/inv) 41 329 41 543 41 780

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2023, 

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

SUMMA INTÄKTER 2 300 728 2 377 868 2 454 489

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, 

ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom 

kulturområdet 3 000 1 500 1 500

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Borgensavgifter 7 500 7 500 7 500

Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100

SUMMA INTÄKTER 10 650 9 150 9 150

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal 

(inkl särskild löneskatt) -1 437 -1 628 -1 880 

Räntor på upptagna långfristiga lån -5 000 -8 400 -10 900 

Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -6 587 -10 178 -12 930 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 304 791 2 376 840 2 450 709

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt särskild 

beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2021-12-28, cirkulär 21:51) 

4(16)

262



Belopp i tkr 2023 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 903 791 908 648 914 035

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+27) 1 618 0 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+33) 1 420 1 420 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+123) 0 3 513 3 513

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025, underlag kompletteras 

under våren 0 0 0

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

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

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

Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, (ingår i generellt statsbidrag) 1 160 0 0

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

förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr) -738 0 0

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

år, 2021-2023 0 -750 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år 0 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 0 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 0 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas 

i avgiften till servicenämnden föregående år 0 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 0 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som 

överförs till internkunderna 0 0 0

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

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

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

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

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

och 2022 -65 0 0

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

Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter, ärendet hänskjutet Ks 

§4/2022 D8

BUDGETRAM VÅRBUDGET 908 648 914 035 915 280
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f4/1643721062510/D8 Subventionera m%C3%A5nadskort inom kollektivtrafiken f%C3%B6r studenter, Ks%C2%A74, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 634 297 635 569 645 356

 

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400

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

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

beröd nämnd (tidigare erhöll Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades 

sedan ut till nämnderna år 2) 300 300 300

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år 0 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 0 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 0 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning 

som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år 0 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

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

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 540 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 0 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna 0 0 0

Tillkännagivande riksdagen generellt stöd till äldreomsorg, cirkulär 21.34,

259 kr/inv 0 9 055 0

Tillfällig ramökning 2022 10 mnkr, Kf §3-2022, redovisning fortsatt hantering 

inför 2023

BUDGETRAM VÅRBUDGET 635 569 645 356 646 088
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Medborgarnämnd
Föregående års ram 153 623 155 212 153 776

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29

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

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

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

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år 0 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 0 0 0

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

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

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

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

Utvecklingsmedel till tjänsten samordning TSI, KS§18-2022, ärende 

hänskjutet D10 565 -565 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 155 212 153 776 153 805
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453ed/1643721062359/D1 Medel till social insatsgrupp, Ks %C2%A7310, 210921.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453ef/1643721062403/D3 Akutboende i V%C3%A4rnamo Ks %C2%A7341, 211019.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f6/1643721062555/D10 Utvecklingsmedel samordning TSI, Ks %C2%A718, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 92 926 93 695 93 738

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8

Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år 0 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 0 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 0 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 0 0 0

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

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

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

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

för år 2021 och 2022 -350 0 0

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

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

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

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

BUDGETRAM VÅRBUDGET 93 695 93 738 92 381
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f5/1643721062524/D9 Fotbollsarena allsvenskt spel, ev ut%C3%B6kad driftram, Kf%C2%A7177, 211125.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 61 402 61 415 61 432

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år 0 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 21 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 0 0 0

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

för år 2021 och 2022 -25 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 61 415 61 432 61 449
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kulturnämnd
Föregående års ram 32 579 32 704 32 109

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12

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

Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20

Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27

Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -

25 tkr/år 25 25 25

Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 

överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68

Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 

3 år, 2021-2023 0 -750 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år 0 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 0 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -5 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 0 0 0

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

för år 2021 och 2022 -25 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 32 704 32 109 32 264
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Servicenämnd
Föregående års ram 40 818 40 446 40 213

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15

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

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

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

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

direkt till till berörd nämnd 0 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år 0 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 0 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

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

Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas genom avgifter från internkunderna 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 12 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 0 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna 0 0 0

E-tjänster, projekt förlängs under 2022, uppdrag om återredovisning till 

kommunstyrelsen senast 2022-03-31 -750 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

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

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021, ärende hänskjutet D2 203 0 0

Inspirationskock i måltidsverksamheten, Ks§1-2022, ärende hänskjutet D7 248 -248 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 40 446 40 213 40 228
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453ee/1643721062386/D2 Komp nytt kostdatasystem, Ks %C2%A7322, 211005.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f3/1643721062500/D7 Inspirationskock i m%C3%A5ltidsverksamheten Ks 1, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 457 470 483

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 470 483 496
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Överförmyndare
Föregående års ram 2 255 2 321 2 387

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6

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

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 321 2 387 2 453

  BUDGETRAMAR 2023-2025

13(16)

271



Belopp i tkr 2023 2024 2025

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 22 517 22 265 22 099

Tillskott och avdrag:

Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 

etapp 2, indexjustering 64 64 64

Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102 0

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

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

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

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

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

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

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

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år 0 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 0 0 0

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

tidigare beslut -500 0 0

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

2023 250 0 0

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

BUDGETRAM VÅRBUDGET 22 265 22 099 21 933
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f1/1643721062476/D5 Finansiering av videoplattform Ks %C2%A7417, 211214.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 97 113 97 275 96 353

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155

Allmänna val Sverige 2022 (850 tkr), EU-val 2024 (700 tkr) -850 600 0

Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 50 50

Medarbetarundersökning 2023 och 2025 200 -200 200

Medborgarundersökning 2023 och 2025 90 -90 90

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

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

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

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

Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  

(Gummifabriken), -67 -67 -67 

Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.

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

Medarbetardagar, vartannat år 1 000 -1 000 1 000

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år 0 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 0 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 0 0 0

Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 

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

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

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

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

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

Satsning för Trygghet och säkerhet 250 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

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

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

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

BUDGETRAM VÅRBUDGET 97 275 96 353 97 933
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f0/1643721062449/D4 Projekt V%C3%A4rnamos Unga akademiker Ks %C2%A7404, 211130.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f2/1643721062488/D6 Koldioxidbudget verktyg  Ks %C2%A7422, 211214.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 620 1 639 1 658

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 639 1 658 1 677

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 1 639 1 658 1 677
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(25)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Belopp i tkr

2022 2023 2024 2025 2026

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 332 741 425 812 411 994 231 930 256 415

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 72 000 36 500 40 100 5 000 52 400

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 107 250 123 550 86 300 61 700 43 200

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering 511 991 585 862 538 394 298 630 352 015

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -31 000 -43 000 -43 400 -49 000 -52 500 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR -40 000 -52 000 -52 400 -58 000 -61 500

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 471 991 533 862 485 994 240 630 290 515

Beslutad av kommunfullmäktige 210623,   
investeringstak 300 miljoner kronor år 2022

Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

1(25)

Beslutad av kommunfullmäktige §106, 2021-06-23

 samt tekniska justeringar §176, 2021-11 25
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(25)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025 2026

Tekniska utskottet 270 596 368 070 361 344 179 920 204 720

Barn- och utbildningsnämnd 17 049 22 585 22 210 18 810 22 990

Omsorgsnämnd 10 140 9 660 8 160 12 130 9 130

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 7 420 1 020 2 795 4 670 5 460

Kulturnämnd 2 763 2 965 2 690 2 690 2 590

Servicenämnd 17 248 14 997 9 140 8 430 5 840

Kommunstyrelse/Campus 455 810 630 455 810

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 4 305 3 940 3 760 3 560 3 610

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 332 741 425 812 411 994 231 930 256 415

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(25)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025 2026

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 2 980 8 900 2 850 2 850 2 850

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

/Utrustning, Parker 43 907 67 870 77 420 49 470 26 470

Fritid 6 750 16 450 13 450 55 750 102 850

Fastighet 216 959 274 850 267 624 71 850 72 550

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 270 596 368 070 361 344 179 920 204 720

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001
200001/

0002 80 100 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 400 300 250 250 250

Lakvattenrening TU TU 109
200003/

1138,0640 500 500 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 200005 3 000

Skyfallsvägar/översvämnings-

åtgärder
KF-

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

SUMMA TU, Stab, Samhsk 2 980 8 900 2 850 2 850 2 850

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125
Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80b/1618154128267/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80b/1618154128267/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd39/1618330227769/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80c/1618154128281/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80a/1618154128244/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8da/1619673732839/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8da/1619673732839/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 5(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

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

Gatuarbeten  vid 

ledningsförnyelse TU TU 225 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Ledningsseparering el TU TU 226 2 000 700 700 700 700

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 210002 300 300 300 300 300

Broar-viadukter TU TU 008
210005/0

024 500 500 500 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009
210004/0

015 300 300 300 300 300

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

Åtgärder för centrumutveckling TU TU 024 210017 1 000 1 000 1 000 1 000

Väderskydd och hållplatser TU TU 015
210007/0

028 100 100 100 100 100

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 210046 2 000 250

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 210018 6 000 4 000

Ny förbindelse över järnvägen

tidigare namn Renovering av 

viadukten
KF-

beslut KF 025 210016 100 000 4 000 20 000 50 000 23 000

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 11 000 500 10 500

Parkeringshus i Värnamo 

centrum
KF-

beslut

KF 207

D2

Ärende 

D1

51 000 51 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 210045 3 500 3 000

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 800 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 500 500

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 5 000 5 000

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

5(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd821/1618154211699/TU017_12311001Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82b/1618154211867/TU225Gatuarbetenvidlednforny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82b/1618154211867/TU225Gatuarbetenvidlednforny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82c/1618154211883/TU226Ledningsseparering el.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81a/1618154211576/TU007_13311004Forbattringgatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81b/1618154211593/TU008_12311002Broarochviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81c/1618154211611/TU009_13311005Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c0/1619723942927/TU023_15311004Utsmyckningrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bf/1619723911924/TU024Atgardercentrumutv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81f/1618154211665/TU015_12311003Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd822/1618154211716/TU022_15313002Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80f/1618154211416/KF024ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80f/1618154211416/KF024ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.7f89d17e1793bfb8ecd257f/1621858334433/KF025Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.7f89d17e1793bfb8ecd257f/1621858334433/KF025Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.7f89d17e1793bfb8ecd257f/1621858334433/KF025Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80e/1618154211397/KF010_06311001LagmansgOuchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80e/1618154211397/KF010_06311001LagmansgOuchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd814/1618154211492/KF207_16311002ParkeringshusiVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd814/1618154211492/KF207_16311002ParkeringshusiVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80d/1618154211385/KF008UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80d/1618154211385/KF008UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd827/1618154211800/TU218_Karlsdalv%C3%A4giboomr%C3%A5de1924900007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd828/1618154211819/TU219_Utf Vaxjov_Smalandsg_1924930008.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd815/1618154211505/KF243_17311010TrafikatgarderProstsjon.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 6(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Gc-vägar

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

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 500 100 100 100

Planskild cykelväg Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut KF 253 5 000 5 000

Samåkningsparkering NÖ infarten TU TU 222 1 000 1 000

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

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 210003 100 100 100 100 100

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

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 211009 8 000 3 680 4 000

Cykelparkering TU TU 227 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 212001 1 700 1 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU TU 057 500 500

6(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd819/1618154211562/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd818/1618154211546/TU005Gcvag_Nydalavagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd829/1618154211834/TU221Sakraskolvagar_1924900002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd817/1618154211532/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82a/1618154211850/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd826/1618154211782/TU203Centrumfornyelsegaytor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81d/1618154211632/TU010Tillg%C3%A4nglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd811/1618154211447/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd812/1618154211460/KF034GCledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8db/1619673799046/TU227Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd820/1618154211680/TU016Gatubelysning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd825/1618154211765/TU057Belysninglekplatser.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 7(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

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

Övriga inventarier gata och förråd TU TU 012 210006 1 100 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och 

lekplatser TU

TU 030-

034 214001 5 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU KF 019 214014 1 300 1 300 500 500 500

Investeringar enligt 

Bolaskogsmodellen TU KF 020 214004 100 100 100 100 100

Apladalen byggnader TU

Från år 

2020 214023 1 307

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 500 500

SUMMA TU, Gator mm 43 907 67 870 77 420 49 470 26 470

7(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd824/1618154211747/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd824/1618154211747/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81e/1618154211648/TU012Ovrinvgataoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88c/1618156334844/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88c/1618156334844/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88a/1618156334799/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88b/1618156334815/KF020InvenligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88b/1618156334815/KF020InvenligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd889/1618156334783/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd889/1618156334783/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd889/1618156334783/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd888/1618156294575/TU210FickparkenPlaten.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 8(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 1 000 1 000

Nytt boknings-/bidragssystem TU TU 214 220036 800 200 200

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU KF 083 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

beslut KF 017 9 000 3 000 2 900 100 2 900

Satsning spontanidrott kransorter TU

TU071 

(TU 211)
220005/

1211 300 300 300 300 300

Satsningar Borgens anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) 300 300 300 300 300

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU TU071
220001/1

202 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 11 000 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 5 000 5 000

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

Ny bassängyta
KF-

beslut KF 248 220034 Investeringen stryks enligt beslut kf 210623

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 25 000 25 000

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat 

på utredning TU KF 249 2 500 2 000

Ny belysning Gröndals konstgräs TU KF 262 700 700

Ny simhall
KF-

beslut KF 263 50 000 100 000 200 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 6 750 16 450 13 450 55 750 102 850

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

8(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd832/1618154260076/KF090motionssparBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.49d917dc1792307855678/1619932082717/TU214boknings_bidragssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bc/1619723803035/KF083ProjektbladtoalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd830/1618154260044/KF017Aktivitetsytormplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82d/1618154259988/KF012KonstsnoBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82e/1618154260002/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82f/1618154260025/KF015BelaggnloparbanornaFinnvedsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bb/1619723803023/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.20e02d9817aa9aa29fd5b0e/1632819106953/KF248NyBassangyta.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd835/1618154260124/KF250NyIsyta_1934005001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd834/1618154260110/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd834/1618154260110/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd837/1618154260158/KF262NybelysnGrondalskonstgras.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.20e02d9817aa9aa29fd5b0f/1632819106978/KF263Nysimhall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd836/1618154260144/KF251_OmbyggnrenovSorsjostall.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 9(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

Energisparåtgärder TU TU 050 231001 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU TU 051 231005 4 500 4 500 4 500 4 500 3 500

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 800 800 800 800 0

Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 2 000 2 000 2 000 2 000 0

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 230002 150 150 150 150 150

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU TU 056 0766 15 000 16 000 16 500 17 000 19 000

F.d. Västrabo kök o badrum TU KF 082 231041 5 500 600

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088 20 000 8 000 10 000

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park
KF-

beslut KF 059 231045 100 000 29 790 14 000 40 000

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

beslut KF 054 231035 77 000 0 5 000 15 000 5 000 15 000 37 000

Östboskolan Hus E, 

Ombyggnad av elevhem till 

förvaltn.lokaler/bostäder??
KF-

beslut KF 209 30 000 12 500 15 000

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 6 000 5 000

Personalutrymme arenaservice
KF-

beslut KF 256 2 000 2 000

Matsal, personalutrymme 

gatapark
KF-

beslut KF 254 5 000 1 000 4 000

Miljöhus kommunens 

fastigheter
KF-

beslut KF 255 9 000 3 000 3 000 3 000

Reservkraft Linneberg
KF-

beslut KF 257 1 500 1 500

Fastighet/Omsorg

Skogslyckan ombyggnad av 

bostadsrätter (brf) TU KF 217 232001 3 000 1 000

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

9(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd856/1618154330650/TU050Energisparatgarderarligta.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd857/1618154330662/TU051Oforutseddafastighinvarl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd857/1618154330662/TU051Oforutseddafastighinvarl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd857/1618154330662/TU051Oforutseddafastighinvarl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd859/1618154330692/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd859/1618154330692/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85a/1618154330706/TU054Ventilationsombyggnarligt.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85b/1618154330720/TU055LokalvardStadTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85c/1618154330731/TU056Planeratunderhallreinvest.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85c/1618154330731/TU056Planeratunderhallreinvest.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd841/1618154330358/KF082FdVastrabokokobadrummm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd843/1618154330385/KF088OmbtillforvaltnlokHusDOstbo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd843/1618154330385/KF088OmbtillforvaltnlokHusDOstbo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83a/1618154330253/KF054OmbyggnadavStadshusetVmo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd846/1618154330427/KF209OmbyggnforvHusEOstbosk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd846/1618154330427/KF209OmbyggnforvHusEOstbosk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd846/1618154330427/KF209OmbyggnforvHusEOstbosk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83e/1618154330313/KF067Borgenstuganombrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd851/1619674132117/KF256Personalutrarenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84f/1618154330549/KF254Matsalpersutrgatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84f/1618154330549/KF254Matsalpersutrgatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd850/1618154330564/KF255Miljohuskommfastigh.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd850/1618154330564/KF255Miljohuskommfastigh.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd852/1618154330592/KF257ReservkraftLinneberg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd847/1618154330439/KF217Skogslyckanombyggnbostadr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd847/1618154330439/KF217Skogslyckanombyggnbostadr.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 10(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Fastighet/Kök

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900 900 900 900 900

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 233010 12 000 5 000 6 000

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut KF 258 5 000 5 000

Rörstorpsskolans kök
KF-

beslut KF 259 15 000 7 500 7 500

Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 10 000 5 000 5 000

10(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd858/1618154330674/TU052Storkoksutrarligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84a/1618154330481/KF240Tralleborgsskolakokrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84a/1618154330481/KF240Tralleborgsskolakokrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd853/1618154330606/KF258Akantennyttsyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bd/1619723854999/KF259Rorstorpsskolanskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84e/1618154330537/KF247OmbyggnEnehagensskolaskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84e/1618154330537/KF247OmbyggnEnehagensskolaskok.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 11(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 234005 48 000 18 000

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 234012 45 000 23 000

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 234009 45 000 24 719 15 000

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

beslut KF 223 30 200 5 000 10 000 5 000 10 000

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 30 000 10 000 20 000

Pepparmyntan förskola större 

underhålls inv
KF-

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

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

beslut KF 245 45 000 45 000

Ny förskola "Mossleplatån"    6 

avd
KF-

beslut KF 244 45 000 45 000

11(25)

285

https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd842/1618154330373/KF085Bredarydnyfsk6avdu200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd842/1618154330373/KF085Bredarydnyfsk6avdu200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83b/1618154330265/KF058NyfskVmonr36avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83b/1618154330265/KF058NyfskVmonr36avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8df/1619674132096/KF075NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8df/1619674132096/KF075NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd848/1618154330451/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd848/1618154330451/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8de/1619674132082/KF074NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8de/1619674132082/KF074NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd855/1619674132126/KF260Pepparmyntanfskunderhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd855/1619674132126/KF260Pepparmyntanfskunderhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84c/1618154330506/KF245NyfskSodraLjusseveka6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84c/1618154330506/KF245NyfskSodraLjusseveka6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84b/1618154330491/KF244NyfskSoderSjukhuset6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84b/1618154330491/KF244NyfskSoderSjukhuset6avd.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 12(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Fastighet/skolor

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

Skoltomt Bolaskogen TU

Från år 

2020 231036 274

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 235021 100 000 22 000 35 000 23 000

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 350 000 60 000 140 000 140 000

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut KF 261 6 000

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 235034 100 800 30 000 69 500

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 216 959 274 850 267 624 71 850 72 550

12(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85d/1618154330789/TU094Utemiljoskolaochforskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd849/1618154330465/KF224NybyggngrundskVmovastraF6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd849/1618154330465/KF224NybyggngrundskVmovastraF6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84d/1618154330522/KF246Nybyggnadavgrundskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84d/1618154330522/KF246Nybyggnadavgrundskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6be/1619723855012/KF261T%C3%A5nn%C3%B6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83f/1618154330333/KF069Figygenomgripandeombyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83f/1618154330333/KF069Figygenomgripandeombyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83f/1618154330333/KF069Figygenomgripandeombyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd840/1618154330346/KF081OmbyggnadavForsheda skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd840/1618154330346/KF081OmbyggnadavForsheda skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd845/1618154330413/KF096Rydaholmsskolaomtillbyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd845/1618154330413/KF096Rydaholmsskolaomtillbyggn.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 13(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 198 495 1 020 1 000 1 000 1 000

Förskola inventarier BUN

BUN 

004a 160100 420 784 784 840 840 840

Grundskola inventarier BUN

BUN 

004b 1 080 2 016 2 016 2 160 2 260 2 260

Inventarier, Gymnasiet och 

vuxenutbildningen BUN BUN 009 1 500 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 100 130 130 160 160 160

Kulturskolan, dramasal/blackbox BUN BUN 035

Ärende 

D4 400

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 591 900 900 1 000 1 000 1 000

Inventarier, förskola väst 

Mossleplatån BUN BUN 007 1 800 0 0 0 0 0 1 800

Inventarier Bolaskogens förskola BUN BUN 034 1 200 0 0 0 0 0 1 200

Inventarier förskola Bredaryd

samt konsekvensbeskrivning BUN BUN 017 1 500 600 700 200 0 0 0

Inventarier förskola Öst 

Magnusgatan samt 

konsekvensbeskrivning BUN BUN 021 1 500 200 400 500 400 0 0

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

Prostsjön BUN BUN 030 1 800 0 0 0 0 0 1 800

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 0 0 0 0 0 1 000

Inventarier förskola Ekenhaga 

samt konsekvensbeskrivning BUN BUN 024 1 500 700 700 100 0 0 0

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 2 105 0 500 600 0 0 1 005

Inventarier Trälleborgsskolan 

samt konsekvensbeskrivning BUN BUN 025 4 400 1 000 2 500 900 0 0 0

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan BUN BUN 010 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 900 900

Ny F-3 skola Väster samt 

konsekvensbeskrivning BUN BUN 014 5 500 1 500 4 000

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 8 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola 

samt konsekvensbeskrivning BUN BUN 029 11 200 4 000 7 200

IT satsning BUN BUN 005
160501-

160504 70 600 8 860 8 860 8 860 10 850 11 230 11 500

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96b/1617640109302/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96b/1617640109302/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96d/1617640109329/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96e/1617640109342/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d973/1617640109408/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d973/1617640109408/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d975/1617640109435/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.20e02d9817aa9aa29fd5b11/1632819222599/BUN035KulturskBlackbox.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96c/1617640109315/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d971/1617640109381/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d971/1617640109381/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3e/1618330345964/BUN034NYfskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d989/1617640932639/BUN017fskBredaryd_samt_ konsekvensbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d989/1617640932639/BUN017fskBredaryd_samt_ konsekvensbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d983/1617640109667/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d983/1617640109667/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d97d/1617640109542/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98b/1617640932669/BUN024fskEkenhaga_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98b/1617640932669/BUN024fskEkenhaga_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d970/1617640109368/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98c/1617640932686/BUN025Tralleborgssko_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98c/1617640932686/BUN025Tralleborgssko_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d974/1617640109421/BUN010IdrottGrondal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d974/1617640109421/BUN010IdrottGrondal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d976/1617640109447/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d988/1617640932625/BUN014NyskolaF3Vaste_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d988/1617640932625/BUN014NyskolaF3Vaste_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3b/1618330345925/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3b/1618330345925/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d982/1617640109650/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3c/1618330345939/BUN029Nygrundskolakonsekvbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3c/1618330345939/BUN029Nygrundskolakonsekvbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96f/1617640109355/BUN005ITsatsning.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 14(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Utemiljö skolgård UV-skydd BUN BUN 031 3 500 500 500 500 500 500 500

Matsal Enehagen/Åkanten BUN BUN 032 150 150

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 500 250

SUMMA BUN 17 049 22 585 22 210 18 810 22 990
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d984/1617640109687/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3d/1618330345952/BUN032OmbyggnationmatsalEnehagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d986/1617640109712/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 15(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

ON ON 002 170000 4 470 4 020 2 490 4 270 4 270

Larm och säkerhet

ON ON 004
170100-

170103 360 360 360 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 310 5 280 5 310 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 3 000

SUMMA ON 10 140 9 660 8 160 12 130 9 130

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d945/1617634166549/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d945/1617634166549/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d947/1617634166574/ON004Larmochsakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d947/1617634166574/ON004Larmochsakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d946/1617634166564/ON003Inventarbetsmedteknhjalpm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d946/1617634166564/ON003Inventarbetsmedteknhjalpm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d948/1617634166585/ON005InventariernyalokExpo.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001
180001- 

180004 485 485 485 485 485

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

Robotiseringsprogram MBN MBN 003 180006 1 500 500 0 0 0

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

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94b/1617634207563/ProjektbladMBN001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94c/1617634207579/ProjektbladMBN002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94d/1617634207591/ProjektbladMBN003.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001,101

SBN 003,102
130001, 

130002 1 160 795 545 1 425 630

Mätintrument SBN SBN 002 130301 420 0 300 0 0

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 250 0 300 750 750

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 250 70 100 200 100

Fordon, Räddningstjänst

SBN SBN 103 130701 5 000 0 1 200 1 900 3 500

Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN

SBN 004,104 

SBN 005,104 130730 340 155 350 395 480

SUMMA SBN 7 420 1 020 2 795 4 670 5 460

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.20e02d9817aa9aa29fd5b21/1632819827373/1SBN001003Inventariermoblerit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.20e02d9817aa9aa29fd5b21/1632819827373/1SBN001003Inventariermoblerit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d924/1617633968611/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d925/1617633968624/4SBN101Ovningsfalt RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d926/1617633968639/5SBN102Utlarmering RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d926/1617633968639/5SBN102Utlarmering RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d927/1617633968652/6SBN103Fordon RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d927/1617633968652/6SBN103Fordon RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 18(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 83 125 150 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 190 240 240 240 240

Konstanslag KN KN 004 150002 190 200 200 200 200

Bokbuss KN KN 005 150006 0

Biblioteksfilialer och bybibblor KN KN 006 150007 1 200 1 200 900 900 800

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

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 007 150004 700 700 700 700 700

SUMMA KN 2 763 2 965 2 690 2 690 2 590

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93d/1617634103754/KN001prjbl2021inv150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93e/1617634103767/KN002prjbl2021it150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d940/1617634103793/KN004prjbl2021konst150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d941/1617634103804/KN005prjbl2021buss150006.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d942/1617634103815/KN006prjbl2021bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93f/1617634103780/KN003prjbl2021kn150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d943/1617634103826/KN007prjbl2021tu150004.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 19(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN SN 001 140000 75 410 80 80 90

IT utrustning SN SN 002  140002 103 280 255 310 310

Skrivare/kopiatorer efter skrivar-

kartläggning överflyttade från 

nämnderna till SN SN SN 039 1 920 440 420 340 360 360

Måltidsservice

Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 144000 1 500 1 387 1 035 500 500

Logistik

Lösen av förvaltningars 

minibussar
SN

SN 032
1007/ 

145000 80 80 80 80

Fordonsadministrationsystem
SN

SN 034 nytt 200 100

Fordon understigande 3,5 ton
SN

SN 033
1008/ 

145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur
SN

SN 035 500 500 200 200 500

Frankeringsmaskin SN SN 036 250

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 600

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 141004 2 100 700 200 750 250

Bra digital arbetsplats

SN SN 017

141002,

141008,

141010,

141012,

141017 2 000 1 500 600 500 500

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster SN SN 018 141001 2 950 4 800 1 650 2 550 150

Säker digital identitet och åtkomst SN SN 026

141007,

141009,

141016 2 150 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

SN SN 028
141015,

141018 2 300 2 400 2 600 2 600 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 141006 600 100 100 0 0

Innovation och verksamhetsutveckling SN SN 038 1 500 1 000 1 000 0 0

SUMMA SN 17 248 14 997 9 140 8 430 5 840

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92b/1617634040897/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.20e02d9817aa9aa29fd5b12/1632819365460/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92e/1617634040937/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d934/1617634041007/SN032Losenminibuss.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d934/1617634041007/SN032Losenminibuss.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d936/1617634041049/SN034Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d935/1617634041035/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d937/1617634041061/SN035Utbyggnadladdinfra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d938/1617634041074/SN036Frankeringsmaskin.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d939/1617634041090/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92d/1617634040924/SN004Programvaracentralt.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92f/1617634040948/SN017Bradigitarbetspl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92f/1617634040948/SN017Bradigitarbetspl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d930/1617634040963/SN018Stabilleveransavsyst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d930/1617634040963/SN018Stabilleveransavsyst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d931/1617634040975/SN026Sakerdigitalident.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d932/1617634040986/SN028Tillrackliguppkopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d932/1617634040986/SN028Tillrackliguppkopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d933/1617634040997/SN029Hjalpochstod.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93a/1617634041104/SN038Innovationochverksutv.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 20(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 455 810 630 455 810

SUMMA KS/CAMPUS 455 810 630 455 810

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d90e/1617608003315/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d90e/1617608003315/KS101Campus.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 21(25)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering

KS:s anslag för investeringsavvikelser 

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

Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

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

Kommunstyrelse/Kommunledningsför

valtning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 380 360 360 360 360

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 7 957 495 250 200

HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 120 120 120 120 120

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 180 180 180 180 180

Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 150 200 200 200 200

Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 90 90 60 60 60

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga 

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

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123

    

Modul:  

Budget/ 

prognos:

 600 tkr 200

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100125 90 90 90 90 90

SUMMA KS/KLF 4 305 3 940 3 760 3 560 3 610

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d915/1617608117766/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d915/1617608117766/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d916/1617608117779/KS006KSforstudier,projektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d916/1617608117779/KS006KSforstudier,projektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d911/1617608117707/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d911/1617608117707/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d912/1617608117722/KS002HRsystemupphandling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d913/1617608117744/KS003HRsystemutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d914/1617608117755/KS004UtdatasystBeslutsstod.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d918/1617608117803/KS012Utvecklingavwebbplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d91a/1617608117825/KS017Evolutionvidareutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.726b11dd17aa99bf845688e/1632821483750/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.726b11dd17aa99bf845688e/1632821483750/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d917/1617608117790/KS011Ekonomisysteminkl.ehandel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d91b/1617608117839/KS018Ekonomisystemutveckling.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 22(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

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

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

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

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS KS140 8 100 8 100

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS

KS103 

(007)

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS KS 111 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS

KS104 

(008)

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 5 000 15 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS

KS105 

(033)

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 14 000 1 000

Värnamo 14:76, Tre Liljor KS KS 112 5 000 4 000

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

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 3 500 3 000

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

Nytt bostadsområde Värnamo KS

KS107 

(041) 26 000 5 000 20 000

Bor, bostäder KS

KS108 

(013) 12 500 12 000 500

Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS116 5 000 1 000 3 500

Rydaholm  - bostäder KS

KS109 

(015) 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS

KS110 

(016) 1 000 1 000 1 000

Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS KS117 3 000 1 000 1 000

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d951/1617640039767/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d952/1617640039782/KSMEXX102Arkeologimm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d952/1617640039782/KSMEXX102Arkeologimm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d968/1617640040149/KSMEXX140Medfinvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d968/1617640040149/KSMEXX140Medfinvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d953/1617640039801/KSMEXX103Norra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95a/1617640039910/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95b/1617640039929/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95c/1617640039945/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95d/1617640039958/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95d/1617640039958/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95e/1617640039973/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3a/1618330259795/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d957/1617640039864/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95f/1617640039989/KSMEXX116Savrarp1_112OsthamraRyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d958/1617640039880/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d959/1617640039898/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d960/1617640040006/KSMEXX117Asfalteringsuppdgaex.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d960/1617640040006/KSMEXX117Asfalteringsuppdgaex.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 23(25)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

VERKSAMHETER

Sörsjö 3:1 del av KS137 21 000 20 000

Bredaryd, Ängarna mm KS

KS132 

(024) 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS

KS133 

(025) 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 000 9 000

Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS

KS135 

(028) 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS

KS136 

(029) 1 000 1 000 1 000 1 000

72 000 36 500 40 100 5 000 52 400

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder 500000 -22 000 -25 000 -25 400 -31 000 -42 500

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter 500000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

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

-31 000 -43 000 -43 400 -49 000 -52 500 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d967/1617640040124/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d962/1617640040040/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d963/1617640040056/KSMEXX133Forsheda vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d964/1617640040072/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d965/1617640040090/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d965/1617640040090/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d966/1617640040105/KSMEXX136Ovrortervht.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 24(25)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat övergripande)

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

Övervakningssystem VA TU TU 100

301002/

0021 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU KF 155 1 000 1 000

Övriga inventarier VA TU TU 107

301001/

0649 400 400 400 400 400

Betäckn, brunnar TU TU 115 300 300 300 300 300

Upprustning av Lanna ARV och 

VV. TU KF 139 3 000 3 000

Förstärkning detaljplaner
KF-

beslut KF 122 301018 15 000 15 000 6 000 6 000 5 000

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 301016 23 000 6 000 12 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 304065 23 000 6 000 12 000

Industriområdet Minken/Mården TU KF 123 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU TU 102

302002/

0614 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 30 000 14 000 15 000

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation 

och råvattenledning
KF-

beslut KF 126 17 200 8 600 8 600

VA nv Hindsen KF-

beslut KF 151 301019 7 000 7 000

Renovera vattentornet VMO
KF-

beslut KF 121 302005 15 000 14 500

Vattenverk utbyte av barriär UV-

ljus TU KF 141 302001 500 500

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

Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 1 000 500

Renovering Gällaryds vattenverk TU KF 143 2 000 2 000

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

Ny brunn Ljusseveka TU KF 157 2 000 1 000 1 000

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

24(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd860/1618154494605/KF120 Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87a/1618154495029/TU100Overvakningssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd874/1618154494926/KF155Vattenkiosker.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd880/1618154495166/TU107OvrigainventarierVAN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd882/1618154495200/TU115 Betackningar brunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd869/1618154494743/KF139_UpprustningARVochVVLanna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd869/1618154494743/KF139_UpprustningARVochVVLanna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd862/1618154494640/KF122Projektblforstarkdetaljpl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd865/1618154494684/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd866/1618154494697/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd863/1618154494655/KF123_ind_omr_minken_marden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87b/1618154495043/TU102Vattenverkunderhallsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e2/1619674688279/KF142ReservtHindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd864/1618154494670/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd864/1618154494670/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e3/1619674688297/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e3/1619674688297/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd861/1618154494624/KF121Renovera vattentornetVMO.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86a/1618154494761/KF141VattenvutbavbarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86a/1618154494761/KF141VattenvutbavbarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd884/1618154495274/TU117LjussevekaByteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd886/1618154495306/TU119SkalskyddLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86c/1618154494795/KF143-renoveringavGallarydsvattenv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd875/1618154494946/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd876/1618154494959/KF157NybrunnLjusseveka.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 25(25)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Avlopp

Reningsverk övriga VA TU KF 154 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Avloppspumpstationer TU TU 103

303003/

0005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 300 300 300 300 300

Gasmotor Pålslund
KF-

beslut KF 160 4 000 4 000

Rydaholms avloppsverk
KF-

beslut KF 107 5 500 3 000

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut KF 145 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2

KF-

beslut KF 111 1105 7 500 500 7 000

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU TU 104

304050/

0020 17 500 19 500 19 500 22 500 25 000

Underhållsinvestering ledningsnät TU KF 158 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Brandposter TU TU 105

301003/

0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106

0016/ 

0017 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114

304004/

0645 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 750 750 1 000 1 000 1 000

LTA-pumpar TU TU 116 303013 600 300 300 300 300

Överföringsledning Värnamo-Bor
KF-

beslut KF 136 304007 51 000 20 000 21 000

Dubbelmatning, Vråen-Bredasten
KF-

beslut KF 148 5 500 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 13 500 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor TU KF 159 2 000

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 107 250 123 550 86 300 61 700 43 200

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

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

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

25(25)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd873/1618154494907/KF154 Reningsverk %C3%B6vriga orter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87c/1618154495082/TU103 Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd885/1618154495287/TU118ovrigainventarieravlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd879/1618154495014/KF160GasmotorPalslund.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85e/1618154494568/KF107Rydaholmsavlrenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86e/1618154494821/KF145BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85f/1618154494588/KF111Varnamopumpstation P2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87d/1618154495108/TU104LedningsfornyelseN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd877/1618154494978/KF158Ledningsnat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87e/1618154495125/TU105Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87f/1618154495137/TU106Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd881/1618154495185/TU114FlodesmatningVAledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd872/1618154494892/KF153 Dagvattenanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd883/1618154495222/TU116LTApumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd867/1618154494710/KF136OverflednVmoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd870/1618154494853/KF148DubbelmVraensVToBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd871/1618154494874/KF150DubbelmatnLjussevVraensva.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd871/1618154494874/KF150DubbelmatnLjussevVraensva.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd868/1618154494726/KF137ymatnvattentillhogzonen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd868/1618154494726/KF137ymatnvattentillhogzonen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd878/1618154495000/KF159RenoveragamlaARVBor.pdf


     

Beslutad av Ks §351‐2021, 211019 
                              Reviderad, förslag KS 220208                   

TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2023 – 2025 
 

 

Tid  Deltagare/utförare  Aktivitet 

December 2021   Ekonomiavd.  Utskick till nämnderna om förutsättningar och mall för investeringsbudgetförslag 
samt mall för verksamhetsplan  

December 2021   Ekonomiavd.  Inbjudan skickas till nämnderna om Mål‐ och budgetdag samt mall inför 
nämndernas presentationer. 

10 och 11 januari  
Januari 2022  
 

Nämndens ordförande 
Förvaltningschef 

Förinspela nämndernas presentationer inför Mål‐ och budgetdagen enl schema. 
Översiktlig presentation av respektive nämnd av aktuellt läge avseende verksamhet, 
ekonomi och kvalitet. Presentationen inriktas på framtidsfrågor. 

19 januari  
Kl 08.00 – ca 12.00 

KS 
Nämndernas presidium 
Ledningsgruppen 
Övriga berörda tjänstemän 

Mål‐ och resursdiskussion där alla nämnders presidier och förvaltningschefer deltar. 
Omvärldsanalys, budgetförutsättningar och aktuellt ekonomiskt läge. Nämndernas 
presentationer är förinspelade och finns att tillgå fr.o.m 12 januari 2021. 

7 februari, kl 10.00  KS ordf och 1:e vice ordf samt 
ekonomiavd. 

Central samverkansgrupp – Information om budgetförutsättningarna  

8 februari 
 

KS  Beslut av kommunstyrelsen om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning)  

9 februari  Ekonomiavd.  Utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning) 

22 februari, kl. 
13.00‐ca 17.00 
KS‐strategi 

KS, Nämndernas presidium, 
Ledningsgruppen 
Övriga berörda tjänstemän 

Analys av nyckeltalssamlingar och dialoger kring dem.  
(Agenda2030, KKiK=kommunernas kvalitet i korthet mm) 
  

Månadsskiftet 
febr/mars 

Ekonomiavd. 
Respektive förvaltning 

Dialog mellan ekonomiavdelningen och respektive förvaltning avseende: 
ombudgetering, uppdatering budget innevarande år samt investeringsbudgetförslag 
inför kommande budget 

7 mars  Samtliga förvaltningar  Inlämning av förslag ombudgetering av investeringsbudget från föregående år samt 
uppdatering av innevarande år. Beslut i Ks 22 mars och Kf 31 mars. 

29 mars  Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (förslaget antas av 
nämnden under mars månad) 

mars  KS ordf och 1:e vice ordf och 
nämndernas ordförande och 1:e 
vice ordförande 

Avstämningsdialoger om det pågående arbetet i nämnderna med upprättande av 
verksamhetsplan. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

Övriga partier 
 

Dialoger med berörda nämndsledamöter från egna partiet. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

5 april  Ekonomiavd.  Info Ks om investeringsbudgetförslag 

11 april  Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden). 

20 april fm 
21 april fm 
21 april em 

Budgetberedningen båda 
dagarna 
Nämndernas presidium och 
förvaltningschef enl. schema 

Kort presentation och dialog om nämndernas lämnade förslag till verksamhetsplan, 
mål och målnivåer samt investeringsbudget (utgångspunkt för verksamhetsplan ska 
vara utrymmet i preliminär budgetram) 

4‐5 maj 
 

Budgetberedningen  Budgetberedning ‐ Information/diskussion och fördjupning avseende aktuellt läge 
för driftbudget och investeringsbudget samt redovisning av eventuella uppdrag.  
Genomgång av nämndernas lämnade verksamhetsplaner, mål och 
investeringsbudget. 

Maj  Partierna  Eget arbete i partigrupperna. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som 
efterfrågas.  

Maj    Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar 

24 maj    Klart huvudförslag till budget 

25 maj    Information till kommunens ledningsgrupp 

30 maj, kl 10.00    Central samverkansgrupp ‐ Samverkan avseende förslag till Mål & budget 

7 juni  Budgetberedningen 
Kommunstyrelsen 

Budgetberedning och kommunstyrelse ‐ Beslut om Mål & budget inkl nämndernas 
mål   

8 juni    Media och de mindre partierna representerade i kommunfullmäktige –  
Information om kommunstyrelsens förslag till Mål & budget 

22 juni 
 

KF  Kommunfullmäktige ‐ Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats, slutlig Mål 
& budget kommer fastställas av kommunfullmäktige i november. 

Senast 30 oktober  Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Revidering av verksamhetsplan och projektblad till investeringar utifrån förändringar 
från preliminär till slutlig budgetram 

15 november  KS  Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats 

24 november  KF  Fastställelse av Mål & budget av nyvalda kommunfullmäktige. 
 

Dialog/uppdrag  Göra/samla in  Beredning  Beslut 

19/1 – 8/2  9/2 – 14/4  15/4 – 6/6  7/6 – 22/6 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-01-12   

Justerare  

§ 31 Dnr: KS.2020.394 
 
Budget och tidsram för förlängningsår av Leader 
samt förberedelser för perioden 2023-2027 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   fortsätta samarbetet med Leader Linné Småland och bidra med 

medfinansiering i ytterligare två år. 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Leader Linné Småland har i skrivelse 15 december 
2020 ställt frågan om Värnamo kommun är villig att fortsätta 
samarbetet med Leader Linné Småland och bidra med 
medfinansiering i ytterligare två år. 
 
Jordbruksverket kommer inom kort att skicka en förfrågan till 
Leader Linné Småland om man kan ta emot förslagen budget för 
förlängningsåren 2021 och 2022. Samtidigt kommer man att 
behöva visa på hur medfinansieringen för övrigt offentligt stöd 
på 33 % ser ut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 11 augusti 2020, § 287 
att   Värnamo kommun avser att delta i nuvarande leaderområde även 

kommande programperiod, 2021-2027. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Leader Linné 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-01-31   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.50
  

  

 

 1 (1) 
 

Kommunstyrelsens delegationsordning, 
revidering 

Ärendebeskrivning 

På grund av personförändringar samt en organisationsförändring 
på kommunledningsförvaltningen har en översyn skett av 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ulf Svensson  
Kommundirektör  
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2021-03-02, § 93 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
kommunledningsförvaltningen och personalutskottet 
 
Gemensamma regler 
 
Styrelsen får uppdra åt ett presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden.  
 
Styrelsen får även uppdra åt en anställd att besluta enligt Kommunallagen 7 kap. 5-8 §§ (SFS 
2017:725) 
 
Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i styrelsens ställe. Detta förutsätter 
ett förtroendeförhållande mellan styrelsen och delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig att det 
beslut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den allmänna inriktning som styrelsen 
kan ha givit uttryck för. 
 
Styrelsen kan när som helst återkalla delegationen även i ett särskilt ärende. Styrelsen har rätt  
att ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i detta ärende – detta förutsätter dock att dele- 
gaten inte utövat sin delegationsrätt i ärendet. 
 
Det kan också förekomma att ett ärende oförmodat fått principiell vikt och det därför är påkallat att 
styrelsen själv beslutar i ärendet. Styrelsen har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation. 
 
Undantag 
 
I enlighet med 6 kap 38 § kommunallagen får delegerad beslutanderätt inte utövas i  

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

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

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

• för förvaltningschefer efter samråd med   kommundirektör 
personalutskottet 

• för avdelningschefer   kommundirektör 
inom kommunledningsförvaltningen  
efter samråd med HR-chefen 

  
2.6 Beslut om anställning, löne- och    chef med personalansvar 
anställningsvillkor för underställd  
personal  
 
2.7 Beslut om disciplinpåföljd i form av skriftlig avdelningschef 
varning – AB § 11 efter samråd med HR-enheten  ersättare: kommundirektör 
     
2.8 Beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida    

• för förvaltningschefer efter samråd med   kommundirektör 
personalutskottet 

• för medarbetare    kommundirektör 
inom kommunledningsförvaltningen   ersättare: HR-chef 
efter samråd med HR-chefen/förhandlingschef 
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2.9 Beslut om avsked  

• för förvaltningschefer efter samråd med   kommundirektör 
personalutskottet 

• för medarbetare    kommundirektör 
inom kommunledningsförvaltningen   ersättare: HR-chef 
efter samråd med HR-chefen/förhandlingschef 

 
2.10 Beslut om särskild avtalspension   personalutskottet 
samt övriga pensionsförmåner 
 
                 
 
3. EKONOMIÄRENDEN 
 
Ärendegrupp    Delegat  
 
3.1 Beslut om attestanter inom    kommundirektör 
förvaltningens verksamhets-  
område 
 
3.2  Placering av kommunens eller av  
kommunen förvaltade donationers likvida   ekonomichef 
medel  
    
3.3 Utseende av långivare och villkor för lån   ekonomichef 
Sedan kommunstyrelsen beslutat om låne- 
belopp och verkställighet av upplåning 
 
3.4 Godkännande av erbjudande om   ekonomichef 
konvertering av befintliga lån 

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

5 000 kronor. 
 
 

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

- värdet av förvärvad eller avhänd fastighet inte  
överstiger 2 Mkr 

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

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

- värdet av förvärvad eller avhänd byggnad inte  
överstiger 2 Mkr 

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

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

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

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

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

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

befintlig budget (varje chef med personalansvar) 
11 avstängning p.g.a. tillfällig förseelse – AB § 10 mom. 1   
12  omplacering och förflyttning av anställd 
13     avstängning enligt AB § 10 mom. 2 efter samråd med HR-enheten 
14 teckna överenskommelse om avslut av anställningen i samråd med respektive FC  
15  avlöningsförmåner för fackligt förtroendevalda vid ledighet med lön för fackliga uppdrag 
16 beslut om pensionsförmån till arbetstagare inom ramen för av kommunen tecknade 

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

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

 
 

- - - - 
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Finansrapport 4:e kvartalet 2021
 

Likvida medel
Vid periodens utgång, 2021-12-31, uppgår de likvida medlen till +261 mnkr.
I genomsnitt uppgår de likvida medlen under kvartalet till +204 mnkr mot föregående kvartal +213 mnkr.
Under motsvarande kvartal 2020 uppgick de likvida medel och placeringar till i genomsnitt +213 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 100 mnkr i nya lån. 
Den totala låneskulden uppgår därmed vid periodens utgång till 520 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 2022-01-28

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 2022-01-28
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2021-12-31
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Löneutbet.

Skattinbet

Nyupplåning 50 mnkr
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

 FÖRELÄGGANDE 
2021-12-27 

 Aktbilaga 20  

Mål nr F 3936-21 

4:4 
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Kungsgatan 8 måndag–fredag Box 81 mmd.vaxjo@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 351 03 Växjö Webbplats 

0470-560 100 www.domstol.se/vaxjo-tingsratt 
 

 Värnamo kommun 
 
 

 
 

 
Parter: Karl-Anders Söderberg m.fl. 
Målet gäller: Överklagande av Lantmäteriets beslut, 2021-07-09, ärendenr. F17344 ang. 
ledningsförättning, fastigheten Lundboholm 4:1 m.fl. Värnamo kommun 
 

 
Domstolen handlägger ovanstående mål. De handlingar som inlett målet finns bifogade. 

Svara i målet 

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det 
som begärs i handlingarna. Om ni motsätter er – förklara varför. 

Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis. 
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Om ni begär förhör med vittnen ska 
ni lämna deras namn samt adress, e-post och telefon. 
 
 

Svara i tid 

Domstolen måste ha ert svar senast den 31 januari 2022. Om ni inte svarar kan målet ändå 
komma att avgöras. 

När ni skickar in svaret 

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem på 
ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar som ska 
signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Uppge ert namn, målnummer F 3936-21 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna 
också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 0470-560 130. 
 
 
Mark- och miljödomstolen 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1, 6, 8, 11-14, 16-19 
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ADVOKATBYRÅN MARK & MILJÖ I SYD AB  

Postadress Telefon   E-Post     
Box 180  0455-360150    mats@markjuridik.se   
371 22 KARLSKRONA        
  
Org. nummer Hemsida   Bankgiro klientmedel            
559054-4275                         www.markjuridik.se  5270-5258                                                  
F-skatt finns  

Advokatbyrån 

Mark & Miljö AB 

 

 
 Växjö tingsrätt 
 Mark- och miljödomstolen 

 
 
 
  
 
      
 

 
ÖVERKLAGANDE 

  
KLAGANDE 
1. Karl-Anders Söderberg, Ulås Västragård 1, 331 97 Värnamo 
2. Gun Söderberg, adress som ovan 
 
Ombud för båda: advokat Mats Nilsson, Advokatbyrån Mark & Miljö AB, Box 180,  
371 22 Karlskrona 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Lantmäteriets beslut 2021-07-09 i ärende F 17344 angående ledningsrätt 
-------------------  
 
På uppdrag av Karl-Anders och Gun Söderberg får jag härmed överklaga lantmäteriets beslut om 
ledningsrätt, tillträde och förskott m m. På grund av pågående semester får jag begära anstånd med 
att precisera yrkanden, grunder och bevisning till 2021-08-27.    
 
Jag får samtidigt begära att få kopia på samtliga handlingar (inklusive dagboksbladet) som 
tillkommit i lantmäteriet efter återförvisningen från MMD. 
 
 
Karlskrona 2021-07-25 

 
Mats Nilsson 
 
 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
4:4 
 
INKOM: 2021-07-27 
MÅLNR: F 3936-21 
AKTBIL: 1
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
4:4 
 
INKOM: 2021-07-30 
MÅLNR: F 3936-21 
AKTBIL: 6
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
4:4 
 
INKOM: 2021-07-30 
MÅLNR: F 3936-21 
AKTBIL: 8
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 20210802 
Box 81 
351 03 Växjö 

Kompletterande handlingar tillhörande tidigare inskicka' överklagande ledningsrätt 

Mål nr Växjö Tingsrätt: Mark och Miljödomstolen Mål nr F3936-21 
Ärende nr LM F17344 

Här kommer en kopia på Lantmäteriets Ersättningslängd för förskott (Aktbilaga ER1)som 
jag hänvisar till i ovanstående överklagan. 

Jag bifogar även en del av Aktbilaga YR9 där kartor över den berörda skogsmarken visas, 
se Karta 3:1 och 3:2 
Jag har markerat Värnamo kommuns sökta ledningsområde med rosa färg där den passerar 
över vår fastighet. Det område som jag hänvisar till i överklagandet är mellan denna 
färgmarkering och Ry27 vägområde. 
Benämns som "remsan" i överklagan. 

Med dessa tillägg hoppas jag att den inskickade överklagan blir tydligare att förstå. 

Jag angav mina kontaktuppgifter i överklagan men vill komplettera med Ann-Sofies också: 
annsofie.junvik@gmail.com 

Om det är möjligt får ni gärna bekräfta att dessa uppgifter har kommit fram med posten. Ett 
bekräftelsemail är väl enklast att skicka till: i.junvik@vmomail.se 

Jvvvvill 

Mvh Ingvar Junvik, Ulås Femtingsgård 3,331 97 Värnamo 

Ann-Sofie Junvik, Ulås Femtingsgård 3,331 97 Värnamo 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
4:4 
 
INKOM: 2021-08-04 
MÅLNR: F 3936-21 
AKTBIL: 11
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Aktbilaga: YR9 
Ärende: F17344 

Inkom 2021-03-24 
1 (5) 

VÄRNAMO 
KOMMUN 

2021-03-24 
 — 

L 

Kommunledningsförvaltningen Lantmäteriet 
Mark- och exploateringsavdelningen Division fastighetsbildning 

GÄVLE 

Komplettering nr 3 av ansökan, F17344 

Ledningsrättsförrättning berörande överföringsledningar mellan 
Värnamo och Bor 

Bakgrund 
Värnamo kommun vill med denna skrivelse komplettera yrkande enligt 
tidigare inlämnad ansökan, lantmäteriets ledningsbeslut och mark- och 
miljödomstolens dom 2020-07-03. Den senare innebar att förrättningen 
återförvisades till lantmäteriet för förnyad handläggning med beaktande 
av tre föreskrifter. 

För läsbarhetens, skull har vi tagit med alla yrkanden i denna 
komplettering Kommunens skäl till sina yrkanden framgår dock bland 
annat av tidigare skrivelser i ärendet, såväl till lantmäteriet som till mark-
och milj ödornstolen. 

Yrkande på ledningsrått 
Kommunen yrkar på ledningsrätt för kommunala overföringsledningar för 
vatten och spillvatten mellan Värnamo och Bor med föreskrifter enligt 
nedan ..Ledningsrätten ska upplåtas i mark som inte är detaljplanelagd på 
sträckan A till D enligt bifogad karta och dwg-fil. 

Ny ledningsrätt 

Vatten- och avloppsledningar till förmån för ledningshavaren (Värnamo 
kommun). 

Ledningarnas ända c mål och huvudsakliga beskaffenhet 

Två vattenledningar (diameter < 200 mm) med tryckstegringsstation, 
brunnar, ventiler, visare och övriga anordningar som behövs för deras 
ändamål. På sträckan C-D tillkommer ytterligare en vattenledning med 
samma maxdirnerision. 

BESÖKSADRESS POSTADRESS TELEFON ORG NR 

Stadshuset 331 83 Värnamo 0370-37 70 00 « 212000-0555 
WEBBPLATS TELEFAX BANKGIRO 

Dennas~i8~41~1.51@avHeien Kristi~-valappn.se 0370-37 71 22 141-7195 
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Belastade fastigheter 

Nöbbele 7:24 
Hjälshammar 6:4 
Ulås 4:7 
Ulås 12:1 
Stigshult 1:1 
Ulås 11:1 
Ulås 7:6 
Lundboholm 4:1 
Voxtorp 1:6 
Voxtorps-Åsen 1:18 
Voxtorp 1:2 
Bor 1:195 

Yrkande om tillträde och ersättning 
Kommunen yrkar på tillträde samma dag som när ledningsbeslutet vinner 
laga kraft och innan slutlig ersättning beslutats. 

Kommunen yrkar att de fastighetsägare som yrkar förskott på ersättningen 
tillerkänns sådan enligt enkelt värderesonemang eller, om avtal finns med 
kommunen, förskottet ska beslutas till det belopp som framgår av avtalet. 

Kommunen yrkar att Lantmäteriet efter egen värdering beslutar om 
ersättning för det intrång och övriga skador som ledningsrätten medför. 
Värderingen bör kunna utföras efter det att arbetena med 
ledningsförläggningen har slutförts. 

Förrättningens handläggning 
Kommunen önskar att förrättningen handläggs skyndsamt så att beslut om 
ledningsrätt kan tas så snart som möjligt. 

I tj änsten, 

Peter Ringberg Antti Vähäkari Henrik Lönngren 
Exploateringsingenj ör VA-chef Projektledare 

Bilagor: 
Kartor 3.1-3.4 
Dwg-filer: 

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Helen Kristiansson Sid: 5/9 
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((( 
KARTA 3.1 
till komplettering nr 3 av ansökan, F17344( 

. PVnnlailhD un ech Larorn.åK„i 
: •K fl 1 4.1Ltu r111~14,..1i,147,0,..4 

50 200, 150 100 

L I Ledningsrättsområde Väg till pumpstation/luftare 

! Tillfälligt arbetsområde • • Luftare och/eller brunnar 

Bakgrundsortofoto fr4 år 2019. 

Datum: 2021-03-24 
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LANTMÄTERIET 

 

Ersättningslängd för förskott C\ 

2021-07-09 
Ärendenummer 
F17344 
Förrättningslantmätare 
Flebån Kristiansson 

Ärende Ledningsförrättning berörande Lunelboholm 4:1, Stigshult 
Voxtorp 1:2, 1:6, Voxtorps-Åsen 1:18, -Ulås 4:7, 7:6 m fl 

Kommun: Värnamo Lärr. Jönköping 
Värnamo kommun erlägger förskottsersättningar enligt nedan jämte ränta enligt 5 §.räntelagen, dvs, den för varje dag 
gällande referensräntan enligt 9 &* räntelagen med tillägg av två procentenheter. Räntan löper från och med 
tillträdesdagen till dess betalning sker eller dröjsmålsränta börjar löpa 

Sker betalning efter sista betalningsdag betalas dessutom ränta på ersättningen enligt 6 § räntelagen, dvs den för varje 
dag gillande referensräntan enligt 9 § räntelagen med tillägg av åtta procentenheter. Räntan löper _från förfallodagen 
tills betalning sker. 

Förskottsersättningen bedöms till 1,5 kr/kvm. För fastigheter där ledningsrättsornra'detberör jordbruksmark utgår ett 
tillägg =500 kr. Förskottet räknas uppmed ett påslag om med 25 % enligt expropriationslagen (ExL), Se motivering i 
akthilaga.PR5. 
Beräknad areal som redovisas sr hämtad frårt invertering av ledningsrättsområdet och arbetsområdet, 
se aktbilaga IN. 

Ersättningen som redovisas för vardera fastighet ska fördelas mellan fastighetsägarna efter deras ägarandel. 

Fasti.g;het till vilken ersättning ska betalas Beräkning SUMMA förskött på. 
Ägare 

 

intrångsersättning med 
uppräkning om 25 % 

KOMMUN: VÄRNAMO 

  

Bor 1195 
Värnamo 'Kommun, Lagfaren ägare 11 
331 83 VÄRNAMO 

Egen fastighet Egen fastighet 

 

lifälshammar 6:4 

fastställts
 

Meddelat att tillträde 
 får ske utan att förskott 

.E1 Group In Sweden AB,Lagfaren ägare 1/1 
I  FItälsharaniar Aludden 1 
331 93 VÄRNAMO 

lautdbohohn 4:1 k, 
Äta Skog 2 AB, Lagfaren ägare 1/1 
Storgatan 17 
342 60 MOHEDA 21 455 kr 

 8 020+5 950 =13 970 kvm 
500 kr 4. 13 970-x1,5 kr = 

21 455 kr),  1,25 = 
26 818,75 kr 

 

Nöbbele 7:24 
Värnamo Kommun, Lagfaren ägare 1/1 
331 83 V ÄRNAlviO 

Egen fastighet Egen fastighet
 

 

Stigshult 1:1, överenskommelse finns med Värnamo 
kommun aktbilaga AV1 
'ferie Blomstrand, Lagfaren ägare iii 
Stigshults Gård 1 

 

Meddelat att tillträde 
får ske utan attföiskott 

fastställts 
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Aktbilaga ER1 
Sida 3 

Summa förskott på 
intrångsersättning med i 
uppräkning om 25 % 

Fastighet, Ägare 
Beräkning 

  

Lantmäteriet 
F17344 

331 73 BOR 

2021-07-09 

Voxtorps-Åsen 1:18 
Bengt Hallgard, Lagfaren ägare 1/1 
Voxtorp Åsen 1 
331 74 BOR  

6 140+5 870 =12 010 kvm 
500 kr + 12 010 x1,5 kr = 

18 515 kr 

18 515 kr x 1,25 =i 
23 143,75 kr i 

Denna handling har undertecknats elektroniskt av 

Helen Kristiansson 
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ADVOKATBYRÅN MARK & MILJÖ I SYD AB  

Postadress Telefon   E-Post     
Box 180  0455-360150    mats@markjuridik.se   
371 22 KARLSKRONA        
  
Org. nummer Hemsida   Bankgiro klientmedel            
559054-4275                         www.markjuridik.se  5270-5258                                                  
F-skatt finns  

Advokatbyrån 

Mark & Miljö AB 

 

 
 Växjö tingsrätt 
 Mark- och miljödomstolen 

 
 
 
 
  

Mål nr F 3936-21, Carl-Anders och Gun Söderberg ./. Värnamo kommun angående ledningsrätt 
  

Härmed får jag inkomma med följande komplettering av ingivet överklagande. 
 
 
YRKANDE 
 
Carl-Anders och Gun Söderberg yrkar att beslutet vad gäller sträckningen för ledningens norra del 
ska ändras på sätt som framgår av bifogad karta (bilaga 1). För det fall MMD anser att en justering 
av ledningen inte ingår i processramen yrkas att MMD ska undanröja hela ledningsrättsbeslutet och 
förrättningen inställas.  
 
Vad gäller förskott på ersättning yrkar de i första hand att MMD ska undanröja beslutet och 
återförvisa ärendet till lantmäteriet för fortsatt handläggning. I andra hand yrkar de att förskottet ska 
bestämmas till 46 000 kr. 
 
Carl-Anders och Gun Söderberg yrkar vidare ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som 
preciseras senare.   
 
 
GRUNDER M M 
 
Bakgrund  
 
Carl-Anders och Gun Söderberg äger gemensamt jordbruksfastigheten Ulås 4:7. Fastigheten är på 
ungefär 105 hektar och består av både jordbruks- och skogsmark. Fastigheten har mark på båda 
sidor om väg 27 och brukningscentrat ligger norr om vägen i byn Ulås. Fastigheten berörs på tre 
olika ställen av den beslutade ledningen enligt vad som framgår av lantmäteriets ab KA 7 - 9.  

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
4:4 
 
INKOM: 2021-08-27 
MÅLNR: F 3936-21 
AKTBIL: 12
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Söderbergs har noterat att lantmätaren i det nya beslutet har markerat var vägar och andra 
anläggningar såsom pumpstationer, luftningsrör m m ska uppföras. De förutsätter att det här är en 
fullständig förteckning och att det därmed varken ska finnas några permanenta nya vägar eller 
uppstickande föremål på deras fastighet till följd av ledningsrätten. Kommunen ombeds bekräfta att 
så är fallet. 
 
 
Angående ändring av sträckningen 
 
Ledningsrättslagen (LL) är en tvångslagstiftning vilket innebär att det ska göras en avvägning 
mellan ledningsägarens och fastighetsägarens intressen. Enligt 6 § LL ska det göras en behovs- och 
lämplighetsprövning. Vid behovsprövningen ska lantmäteriet pröva om ändamålet lämpligen kan 
tillgodoses på annat sätt än det sökanden begärt såsom andra lämpliga alternativ för hela eller delar 
av ledningsdragningen. Valet bör göras så att det alternativ väljs som vållar minst skada.  
 
Som framgår av KA7 svänger ledningen längst i norr västerut på Ulås 4:7 och fortsätter in på Ulås 
6:4 och vidare till Nöbbele 7:24 (se bilaga 1). Hela skogsområdet i norr består av skog på 
mossmark. Marken är blöt och mjuk vilket framgår av bifogad markfuktskarta (bilaga 2). 
Söderbergs vill att ledningen i stället ska gå rakt norrut på den stump som utgör arbetsområde. 
Ledningen går då direkt in på Nöbbele 7:24 som ägs av Värnamo kommun. Genom att sökanden 
äger fastigheten finns inte några rådighetsproblem med hur ledningen förläggs på den fastigheten. 
Kommunen kan sen själv välja om den ska följa skogsvägen åt väster eller fortsätta rakt fram längs 
väg 27 för att efter ett hundratal meter svänga västerut. Båda alternativen är fullt möjliga utan att det 
uppstår några nämnvärda merkostnader.  
 
Nackdelen med att ledningen dras västerut på Ulås 4:7 är i första hand att det blir problem att 
komma åt skogsmarken på resten av skogsskiftet. Åtkomsten sker från skogsvägen i norr på gränsen 
mot Nöbbele 7:24. Om ledningen dras över mossmarken kommer Söderberg att få problem med att 
ta sig in till sin fastighet med skogsmaskiner. Det kommer att vara närmast omöjligt att ta sig över 
ledningarna utan att riskera att skada dem. Kommunen har hittills inte kunnat garantera att 
ledningen ska vara möjlig att passera. Ledningen kommer också att påverka områdets redan 
problematiska markavvattning. I andra hand anser Söderbergs att mer areal tas i anspråk på deras 
fastighet än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med ledningsrätten. Ledningsrätt är ett 
expropriativt förfarande och om ledningen kan förläggas på mark som tillhör ledningshavaren 
saknas rättslig grund för ledningsrätt. Det är inte möjligt att tvinga sig in på annans mark om syftet 
lika väl kan uppfyllas på egen mark. Det strider då mot 6 § LL.     
 
I första hand vill Söderbergs att beslutet ändras enligt bilaga 1. Frågan är sedan om det ingår i 
processramen d v s om den sträckningen ingår i kommunens yrkande. Eftersom lantmäteriet – som 
det får tolkas – har avslagit Söderbergs ändringsyrkande så bör det vara möjligt att ända beslutet. 
Men om MMD anser att en ändring inte ingår i processramen blir konsekvensen i stället att hela 
beslutet faller d v s att beslutet undanröjs och förrättningen får ställas in.    
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Angående beslut om förskott 
 
Lantmäteriet har fattat beslut om förskott. Förskottet har beräknats schablonmässigt till 1,5 kr per 
kvadratmeter berörd mark (lednings- och arbetsområde) med ett tillägg på 25 procent. 
Ersättningsutredningen är minst sagt kortfattad (se ER1 och motivering i PR5). Merparten av 
ledningssträckningen över Söderbergs fastighet går i skogsmark. Lantmätaren skriver i PR5 att 
något besök inte har gjorts på platsen och att det därmed inte finns någon information om trädslag, 
ålder och bonitet. Lantmätaren konstaterar i PR5 samtidigt att skogsnormen ska tillämpas enligt 
praxis men eftersom träden inte är stämplade så är det inte möjligt. Hon väljer istället att 
schablonuppskatta med hjälp av en förenklad metod. I tabellverket för den förenklade metoden 
väljer hon dessutom det lägsta värdet.  
 
Ett förskott ska grunda sig på en utredning som uppskattar den slutliga ersättningen. Det är 
naturligtvis inte möjligt att uppskatta oförutsedda skador. Men markintrånget och uppenbar skada 
måste värderas på ett korrekt sätt. Den utredning som utförts är inte tillräcklig ens för att bestämma 
ett förskott. Denna brist kan bara åtgärdas genom att ärendet återförvisas till lantmäteriet.  
Lantmätaren konstaterar i PR5 att stämpling bör ske men om det inte sker nu finns inget som 
hindrar sökanden från att avverka direkt efter det att tillträde får ske. Det måste då vara bättre att 
stämpla och fastställa preliminär ersättning enligt skogsnormen nu och inte sen.   
 
Att ett drygt hektar ianspråktagen skogsmark och ca 1 000 kvm ianspråktagen åkermark ska ersättas 
med ca 18 000 kr (plus 25 % tillägg) är inte rimligt. Merparten utgörs av skogsmark som i 
framtiden inte kommer att kunna användas för skogsproduktion. Det bör därvid noteras att 
arbetsområdet mellan ledningsrätten och väg 27 också blir oanvändbar som skogsmark liksom den 
mindre remsa som förefaller ligga mellan arbetsområdet och väg 27. Det måste vara uppenbart att 
korrekt ersättning bara för markintrånget ska vara avsevärt mycket högre än beslutat belopp.      
 
Rätteligen borde skogs- och åkernormerna använts men det förutsätter att man har tillgång till de 
saknade grunduppgifterna. I avsaknad av inventeringsuppgifter har jag sett det som meningslöst att 
på egen hand ta fram utredningarna. Utredningsskyldigheten ligger inte på mina huvudmän utan på 
lantmäteriet.  
 
Om MMD anser att ärendet inte ska återförvisas måste förskottet bestämmas till ett högre belopp. 
Det förefaller då mer rimligt att bestämma förskottsersättningen till det dubbla beloppet d v s 
motsvarande 3 kr/kvm. Med tillägg på 25 procent blir ersättningen då 44 000 kr. 
 
 
BEVISNING 
 
Syn 
Det begärs syn av ledningsområdet och alternativ sträckning i norr till styrkande av att den valda 
sträckningen inte är det bästa alternativet.   
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Karlskrona 2021-08-26 

 
Mats Nilsson 
 
Bifogas: två bilagor 
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Yrkad ändring av ledningssträckningen     Bilaga 1 

 

 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
4:4 
 
INKOM: 2021-08-27 
MÅLNR: F 3936-21 
AKTBIL: 13
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Bilaga 2 

 

 

 

 

Skogsstyrelsens markfuktighetskarta. Infälld karta i övre hörnet är den del av karta KA7 som visas på skogsstyrelsens karta. Pilen pekar på samma plats d v s 

skogsvägen som Söderbergs använder för att ta sig in på sitt skogsskifte från norr.   

 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
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INKOM: 2021-08-27 
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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 

 

Svar på föreläggande, mål F 3936-21 
  
Värnamo kommun motsätter sig inkomna yttranden i målet 

Värnamo kommun har följande att anföra utifrån domstolens föreläggande 

och de yrkanden som klaganden har framfört. Kommunen anser att 

Lantmäteriet har beaktat de föreskrifter som mark- och miljödomstolen 

lämnade i mål F616-20 när lantmäteriförrättningen återförvisades för 

förnyad handläggning.  

 

Yrkande: 

Kommunen yrkar att domstolen avslår samtliga yrkanden som de klagande 

framställt och fastställer Lantmäteriets samtliga beslut från den 9 juli 2021. 

 

I det fall domstolen kommer fram till att beslutet om storleken på 

förskottsersättningen är felaktigt, yrkar kommunen att domstolen beslutar 

om förskottet på ersättningen utan att återförvisa förrättningen till 

Lantmäteriet ytterligare en gång. 

 

Skäl – punkt 1 enligt föreskrift i domslutet i mål F616-20 

Vid prövningen enligt 6 § ledningsrättslagen har avvägningen mellan 

järnvägsalternativet och riksvägsalternativet gjorts på samma nivå och så 

noggrant som kan anses vara skäligt. Utifrån den samlade bedömningen av 

Lantmäteriet är riksvägsalternativet lämpligast.  

 

Hallgard argumenterar i sitt överklagande att järnvägsalternativet inte är 

tillräckligt utrett. Kommunen menar att det faller på sin egen orimlighet att 

sökanden i en ledningsförrättning ska utreda möjliga ledningsdragningar på 

en sådan detaljerad nivå att kostsamma undersökningar och 

detaljprojekteringar måste göras för flera ledningssträckningar. I 

sammanhanget ska sägas att sökanden också är förhindrad att företa 

detaljerade undersökningar i fält. En jämförelse mellan flera alternativ kan 

inte göras på en annan nivå än en översiktlig utifrån kartan och de uppgifter 

som går att få fram. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 

 

Växjö tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

Box 81 

351 93  VÄXJÖ 

 

mmd.vaxjo@dom.se  
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Kommunen har till Lantmäteriet preciserat en sträckning för järnvägs-

alternativet som knyter an till utbyggd anslutningspunkt. Det är denna 

anslutningspunkt som utgör punkt A för en ledningssträckning mellan 

Värnamo och Bor. Eftersom Bredastens verksamhetsområde har byggts ut 

och anslutningspunkten därmed flyttats söderut sedan förprojekteringen 

från år 2017, som Hallgard tycks hänvisa till, finns inte längre några 

rimliga skäl att gå längre längs med järnvägen i norr.  

 

Lantmäteriet har företagit erforderlig utredning om riksvägs- och järnvägs-

alternativen, bland annat genom samråd med Trafikverket, Länsstyrelsen 

och markägare. Sökanden har bistått med de uppgifter som kunnat tas fram 

för de båda alternativen. Lokaliseringsprövningen är därmed korrekt gjord 

enligt 6 § ledningsrättslagen.  

 

Skäl – punkt 2 och 3 enligt föreskrift i domslutet i mål F616-20 

Lantmäteriet har även här följt domslutets föreskrifter. Det ska sägas att det 

tack vare en gedigen projektering i den yrkade sträckningen som sökanden 

kan säga hur många ledningar som är erforderliga på delsträckorna och 

framför allt exakt var pumpstationer, brunnar, ventiler och servicevägar 

kommer att anläggas. Ovan nämnd projektering för yrkad sträckning ska 

inte blandas ihop med den utredning som Lantmäteriet har utfört och ska 

inte betraktas som en brist i lokaliseringsprövningen enligt 6 § lednings-

rättslagen.   

 

Detta föranleder en kommentar till domstolens domslut och föreskrifter till 

Lantmäteriet. Det är inte samhällsekonomiskt rimligt att kräva av en 

sökande till en ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar att i detalj 

redovisa vilka tillbehör och anordningar som krävs och var de ska placeras 

vid olika alternativa sträckningar. Tillbehör och anordningar såsom pump-

stationer, luftare och tryckstegringsstationer med vägåtkomst, tillsammans 

med ledningarnas höjdprofil, kan inte redovisas utan att detaljerad 

projektering har företagits.  En rimlig gång i en ledningsförrättning med 

omständigheter liknande föreliggande utifrån ett samhällsekonomiskt 

perspektiv torde vara att Lantmäteriet tar ett beslut om ledningsrätt i en viss 

sträcka om yrkande (och motyrkanden) finns för minst en alternativ 

sträckning, utifrån första punkten i domslutets föreskrifter. Kommunen 

menar att det många gånger är orimligt att ett beslut om ledningsrätt 

innefattar beskrivningar på en sådan detaljerad nivå som domstolens 

domslut föreskriver. Förutsatt att tillbehör och anordningar ryms inom 

ledningsrättsområdet kan de intrång och skador som de orsakar fullt ut 

bedömas och värderas när ledningarna är utförda. Genom ett sådant 

förfarande kan sökanden vänta med kostsam detaljprojektering och 

utredning till dess att rådighet till marken finns.  
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Skäl  - övriga kommentarer 

Tack vare den gedigna detaljprojektering som genomförts på den av oss 

yrkade sträckningen längs med riksväg 27 kan vi bemöta Söderbergs 

yrkande om ändrad sträckning i norr. 

 

Yrkad sträckning i norra delen av Ulås 4:7 är vald för att undvika 

höjdpartiet vid skogsvägen och norr om skogsvägen. Beräkningar har visat 

att undertryck i ledningen uppstår vid start och stopp av pump om ledning 

förläggs över detta höjdparti. Start och stopp av pump vid sträckning över 

detta höjdparti medför undertryck i ledningen som förkortar anläggningens 

livslängd. För att undvika undertryck i ledningen då den ligger i 

skogsvägen krävs in- och avluftningsanordningar samt ytterligare en 

pumpstation. Luftförekomst i ledningen ska undvikas generellt, då detta 

försämrar systemets kapacitet och funktion. Med yrkad sträckning kan in- 

och avluftningsanordningar samt behov av tillkommande pumpstation på 

sträckan undvikas.  

 

För att Söderberg ska kunna komma åt sitt skogsskifte säkerställer 

kommunen byggande av överfart så att passage kan ske utan risk för skada 

på ledningen, även utanför tjälsäsong.  

 

Kommunen har ingen annan synpunkt på hur förskottet på ersättningen 

beräknats än att Lantmäteriet tydligt har motiverat hur den har beräknats 

och att det är högst skäligt att använda schabloner i stället för att utföra en 

fullödig intrångsvärdering utifrån stämplingslängd.  

 

Vad gäller Junviks yrkande om ersättning för remsan mellan ledningsrätten 

och riksväg 27 vill kommunen förtydliga att den mark som ligger mellan 

vägområdet och ledningsrättsområdet i förrättningskartorna och 

ersättningslängd har hanterats såsom arbetsområde, för vilket förskott på 

ersättning har beslutats. Junviks påstående om att det blir ett område på upp 

till 30 m kvar mellan ledningsrätt och väg 27 är således felaktigt. Vid 

bestämmande av slutlig ersättning kommer kommunen medge full 

ersättning för arbetsområde inom skogsmark. 

 

Dag som ovan i tjänsten, 

 

 

Frans Martinsson 

Exploateringsingenjör 

Antti Vähäkari 

VA-chef 

Henrik Lönngren 

Projektledare 
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Ärendenummer: 2022KC4234
Utskriftsdatum: 2022-01-24

Ärenderubrik

Skrivelse till kommunstyrelsen
 
Ärendebeskrivning
 
Skrivelse till kommunstyrelsen Prioritera rätt - välj välfärden Riksdagen har nyligen beslutat om
budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras stora resurser till landets kommuner. För
kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt och se till att pengarna gör nytta. De senaste
åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på alltför många håll
används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner sammanlagt 50 miljarder i
överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa arbetsförhållanden. Tiden räcker
inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna. Resultatet: färre välfärdsarbetare ska göra
mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar. Så är det också i vår kommun. Det kräver bot
och bättring från kommunens politiker. I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik
möjlighet för kommunstyrelsen att göra rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för
personalen. Här kommer en åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till: - Anställda i välfärden
ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder – är det redan beslutat
ska det också fungera i praktiken. - Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att
kombinera arbetsliv med familjeliv och fritid. - Rätt bemanning så att det blir en jämnar
arbetsbelastning med hållbara scheman som ger utrymme för återhämtning och där fler får trygga
anställningar. - Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de
nämnder som ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa
fruktkorgen, dra in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt upphöra.
Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte finns.
Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i kommunstyrelsen att
prioritera. Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats. Skickat från min iPhone

Kundinfo

Förnamn: 
Efternamn: 
Personnummer: 
Gatuadress: 
Postnr:
Ort: 
Hemtelefon: 
Mobiltelefon:
Arbetstelefon: 
E-post: schemeika@icloud.com
Traktnamn:
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söndag 2022-01-23 21:34
Inkommande mail

Till: kontaktcenter@varnamo.se
Från: Eva-Maria Andreasson
Skickat: 2022-01-23:21:34

Skrivelse till kommunstyrelsen
Skrivelse till kommunstyrelsen 

Prioritera rätt - välj välfärden 

Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras
stora resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt och
se till att pengarna gör nytta. 

De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på
alltför många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner
sammanlagt 50 miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa
arbetsförhållanden. Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna.
Resultatet: färre välfärdsarbetare ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar. Så
är det också i vår kommun. Det kräver bot och bättring från kommunens politiker. 

I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen att
göra rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till: 

- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder
– är det redan beslutat ska det också fungera i praktiken. 
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med
familjeliv och fritid. 
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger utrymme
för återhämtning och där fler får trygga anställningar. 
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder som
ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa fruktkorgen,
dra in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt upphöra. 

Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte
finns. Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i
kommunstyrelsen att prioritera. 

Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats. 

Skickat från min iPhone
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Ärendenummer: 2022KC3593
Utskriftsdatum: 2022-01-20

Ärenderubrik

Skrivelse till kommunstyrelsen
 
Ärendebeskrivning
 
Skrivelse till kommunstyrelsen 

Prioritera rätt - välj välfärden 

Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras stora
resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt och se till att
pengarna gör nytta. 

De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på alltför
många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner sammanlagt 50
miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa arbetsförhållanden.
Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna. Resultatet: färre
välfärdsarbetare ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar. Så är det också i vår
kommun. Det kräver bot och bättring från kommunens politiker. 

I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen att
göra rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till: 

- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder –
är det redan beslutat ska det också fungera i praktiken. 
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med familjeliv
och fritid. 
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger utrymme
för återhämtning och där fler får trygga anställningar.
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder som
ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa fruktkorgen, dra
in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt upphöra. 

Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte finns.
Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i kommunstyrelsen att
prioritera. 

Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.

Hämta Outlook för Android
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Kundinfo

Förnamn: 
Efternamn: 
Personnummer: 
Gatuadress: 
Postnr:

Ort: 
Hemtelefon: 
Mobiltelefon:
Arbetstelefon: 
E-post: maritajohansson366@hotmail.com
Traktnamn:
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onsdag 2022-01-19 14:46
Inkommande mail

Till: kontaktcenter@varnamo.se
Från: marita johansson
Skickat: 2022-01-19:14:46

Skrivelse till kommunstyrelsen
Skrivelse till kommunstyrelsen 

Prioritera rätt - välj välfärden 

Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras stora
resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt och se till att
pengarna gör nytta. 

De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på alltför
många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner sammanlagt 50
miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa arbetsförhållanden.
Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna. Resultatet: färre
välfärdsarbetare ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar. Så är det också i vår
kommun. Det kräver bot och bättring från kommunens politiker. 

I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen att
göra rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till: 

- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder –
är det redan beslutat ska det också fungera i praktiken. 
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med familjeliv
och fritid. 
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger utrymme
för återhämtning och där fler får trygga anställningar.
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder som
ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa fruktkorgen, dra
in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt upphöra. 

Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte finns.
Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i kommunstyrelsen att
prioritera. 

Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.

Hämta Outlook för Android
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