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Wernamo Jujutsu – ansökan om extra bidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska utskottet beslutade 2020-08-18 att överlämna ärende 
avseende ansökan om extra bidrag till ombyggnation av 
klubblokal, kastmatta, tidtagarutrustning och tävlingsmatta. 
Tekniska utskottet önskade mer information om föreningens 
behov av tävlingsmatta.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja Wernamo Jujutsuklubb extra bidrag till kastmatta 
med maximalt 10 000 kr samt bidrag till delar av 
tävlingsmatta med maximalt 40 000 kr samt 

att  avslå ansökan om extra bidrag till ombyggnation av 
klubblokal och inköp av tidtagartavla.  

 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Utredning 

Kompletterande uppgifter till tidigare tjänsteskrivelse (se 
bilaga). Enligt telefonsamtal med Nico Christoforidis i styrelsen 
avser ansökan om tävlingsmatta egentligen två mattor. Det är 
samma typ av matta som används oavsett det är träning eller 
tävling. Föreningen befintliga matta som ligger i träningslokalen 
och används regelbundet i föreningens verksamhet är inköpt i 
början av 2000-talet och vissa av delarna i mattan (mattan utgörs 
av små mattor 1x1 meter som fogas samman till en större matta) 
börjar bli väldigt slitna. Den befintliga mattan behöver 
uppskattningsvis bytas ut till hälften för att kunna bli i ett bra 
skick.  

Föreningen har utöver detta behov av en till matta för att kunna 
använda vid tävlingar och andra evenemang. För närvarande hyr 
föreningen matta vid dessa tillfällen.  

Nico uppger att föreningen är tacksam för det bidrag som kan 
erhållas och avser att skjuta till resterande själv och/eller söka 
sponsorer till detta.     

Tekniska utskottet önskade komplettering avseende 
tävlingsmatta för tävling och träning. Övriga poster i 
föreningens ansökan gav inte upphov till önskemål om 
förtydligande.                   

 

Riskbedömning   

Bedömningen kvarstår från tidigare tjänsteskrivelse avseende 
tillbyggnad av klubblokal, tidtagare samt tjock matta. När det 
gäller inköp av tävlingsmatta framkommer det vid samtal att det 
handlar om två mattor, dels den befintliga mattan där delar av 
den börjar bli sliten, dels ett önskemål från föreningen att köpa 
in ytterligare en matta som kan användas vid tävlingar istället 
för att föreningen ska hyra vid dessa tillfällen. Bedömningen är 
att det är möjligt att komplettera befintlig matta eftersom mattan 
består av ett stort antal små mattor som sammanfogas. Det 
skulle innebära att föreningen får en träningsmatta i gott skick 
genom att köpa in nya delar som ersätter hälften av mattan. 
Kostnad för detta är ca 40 000 kr. Detta gör att föreningens 
verksamhet och träningsvolymer kan bibehållas. När det gäller 
ytterligare en tävlingsmatta är bedömningen att den lösning som 
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föreningen har idag, att hyra in matta till tävlingar, fungerar och 
därför är bedömningen att det som är rimligt att bevilja är de 
40 000 kr som behövs för att byta ut slitna delarna i föreningens 
befintliga tävlings-/träningsmatta.  

 

 

Bilaga: 
Ansökan 
Beslut från TU 2020-08-18 
Tidigare tjänsteskrivelse 
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Wernamo Jujutsu – ansökan om extra bidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Wernamo Jujutsuklubb ansöker om extra bidrag till 
ombyggnation av klubblokal med 30 000 kr, utrustning för 
aktiviteter anpassade för barn och ungdomar med 15 000 kr 
samt tävlingsmatta för 163 800 kr.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja Wernamo Jujutsuklubb extra bidrag till kastmatta 
med maximalt 10 000 kr samt  

att  avslå ansökan om extra bidrag till ombyggnation av 
klubblokal, inköp av tidtagartavla samt inköp av 
tävlingsmatta.  

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Utredning 

Ombyggnad av klubblokal 

Föreningen skriver i sin ansökan att ombyggnation av 
klubblokalen ska främja den sociala samvaron före, under och 
efter träning. Avsikten är att riva en vägg för att skapa mer 
umgängesyta. Föreningen tror att detta kommer att hjälpa dem 
att behålla befintliga medlemmar men även hjälpa dem att värva 
fler medlemmar. Ytan ska inredas med bord, stolar och 
kaffemaskin. Den ska möjliggöra filmkvällar med barn och 
unga, användas vid terminsavslutningar och för styrelsens 
arbete.  

Föreningens klubblokal ligger i Vråens Centrum. Värnamo 
kommun hyr lokalen av Finnvedsbostäder och föreningen hyr i 
andra hand av kommunen. Undertecknade tjänstemän har 
tillsammans med Monika Freij på fastighetsavdelningen och 
Finnvedsbostäder och föreningens representant gjort besök i 
klubblokalen. Rivningen av väggen kommer ge marginellt med 
extra utrymme, eftersom föreningen fortfarande kommer behöva 
förvara utrustningen som idag finns bakom väggen. Enligt 
Finnvedsbostäder är kostnaden för att riva väggen 36 500 kr. 
Lokalen behöver inte återställas igen om föreningen avflyttar 
därifrån.  

 

Utrustning för aktiviteter anpassade för barn och ungdomar 

Föreningen skriver i sin ansökan att man vill köpa en kastmatta 
(tjock mjukmatta) för att kunna utveckla kastträningen i 
föreningen. Föreningen vill även investera i ny tidtagartavla för 
att kunna öva på tävlingsdelen i idrotten. En kastmatta kostar 
enligt föreningens uppgift 10 000 kr och tidtagartavla 5 000 kr.  

 

Tävlingsmatta 

Föreningens nuvarande matta är snart 20 år och börjar bli sliten 
på vissa delar. Träningen bedrivs sex dagar i veckan på mattan. 
Om mattan blir ännu mer sliten behöver man minska ner på 
träningsytan genom att ta bort de mest slitna delarna.  
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Riskbedömning   

Bedömningen när det gäller ombyggnation av klubblokalen är 
att det inte kommer att bli så mycket mer utrymme för 
föreningen av att ta ner väggen mellan lokalen och förrådet, 
eftersom sakerna som idag är i förrådet fortfarande behöver 
förvaras där. Kostnaden på över 30 000 kr bedöms inte stå i 
proportion till den ytan som föreningen ytterligare kommer få av 
att riva väggen.  

När det gäller sökt bidrag till kastmatta och ny tidtagartavla är 
bedömningen att kastmatta är rimligt att bevilja bidrag till men 
att tidtagartavla inte är något som kommer öka aktiviteterna utan 
är något som används för att öva på tävlingssammanhang och 
därför inte beviljas.  

När det gäller ansökan om bidrag till ny matta så är sökt belopp 
högt och ansökan om det bedöms inte rymmas inom budgeten.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-08-18  

Justerare 

§ 174 Dnr: TU.2019.55 
 
Wernamo Jujutsu – ansökan om extra bidrag 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  överlämna ärendet till nästa möte 
 
 

 
Ärendebeskrivning 
Wernamo Jujutsuklubb ansöker om extra bidrag till 
ombyggnation av klubblokal med 30 000 kr, utrustning för 
aktiviteter anpassade för barn och ungdomar med 15 000 kr 
samt tävlingsmatta för 163 800 kr.  
 
Bedömningen när det gäller ombyggnation av klubblokalen är 
att det inte kommer att bli så mycket mer utrymme för 
föreningen av att ta ner väggen mellan lokalen och förrådet, 
eftersom sakerna som idag är i förrådet fortfarande behöver 
förvaras där. Kostnaden på över 30 000 kr bedöms inte stå i 
proportion till den ytan som föreningen ytterligare kommer få av 
att riva väggen.  
 
När det gäller sökt bidrag till kastmatta och ny tidtagartavla är 
bedömningen att kastmatta är rimligt att bevilja bidrag till men 
att tidtagartavla inte är något som kommer öka aktiviteterna utan 
är något som används för att öva på tävlingssammanhang och 
därför inte beviljas.  
När det gäller ansökan om bidrag till ny matta så är sökt belopp 
högt och ansökan om det bedöms inte rymmas inom budgeten.  
 
Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta  
 
att  bevilja Wernamo Jujutsuklubb extra bidrag till kastmatta 

med maximalt 10 000 kr samt  
att  avslå ansökan om extra bidrag till ombyggnation av 

klubblokal, inköp av tidtagartavla samt inköp av 
tävlingsmatta.  

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Wernamo Jujutsuklubb
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Stiftelsen Solgården, årsredovisning för 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Solgårdens 
årsredovisning för år 2019. Tekniska utskottet har att avge 
yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta 
om ansvarsfrihet för styrelsen. En komplettering har begärts 
avseende verksamheten för 2019. 
 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Solgården för år 2019. 

 

 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 

 

 
 
 

  

15



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-07-23   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.128
  

  

 2 (2) 

Utredning 

Ändamålet för Stiftelsen Solgården är ”att äga, upprusta och 
förvalta fastigheten Vika 2:1 med därpå befintliga byggnader 
och att bla tillhandahålla lokaler för ungdoms- och 
föreningsverksamhet”.  
 
Enligt inlämnad komplettering har stiftelsen under 2019 utfört 
yttre och inre underhåll. Förberedelse har gjorts för en 
kommande stor köksrenovering som stiftelsen har fått bidrag till 
från Norhedsstiftelsen.    
 
Vidare kan man utläsa att Solgården har hyrts ut till bröllop, 
dop, begravningar och ekumenisk verksamhet. Vidare har 
regionen och vårdinrättningar haft konferenser i Solgården. 
Kommunens dagläger för skolungdomar i tre veckor har varit 
förlagt till Solgården. Även Svenska kyrkans unga från Bor och 
Gällaryd har haft sommarläger på Solgården samt haft 
verksamhet där på kvällar under våren och hösten. Övriga 
verksamheter som Solgården har hyrts ut till är barnkalas, 
barnaktiviteter, examensfester, cafékvällar, uthyrning till 
kommunens förvaltningar samt till föreningar såsom 
brukshundklubben, båtklubben, PRO och SPF. Grillplatsen vid 
Solgården är uppskattad som utflyktsmål.   
 
När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse 
granskas dessa av biträdande kommunchef Kjell Fransson, 
varför de inte behöver hanteras i den här utredningen.  
 

 

Riskbedömning   

Årsberättelsen med komplettering visar att stiftelsens 
verksamhet har bedrivits enligt ändamålet i stiftelseurkunden. 
Enligt revisionsberättelsen har styrelseledamöterna inte handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Bedömningen 
är därför att styrelsen för Stiftelsen Solgården skall ges 
ansvarsfrihet för 2019. 
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Stiftelsen Folkets park – årsredovisning 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Folkets Park 
Värnamos årsredovisning för år 2018. Tekniska utskottet har 
att avge yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. 
Enligt stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att 
besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

Att hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Folkets Park Värnamo för år 2019. 

 

 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Utredning 

Ändamålet för Stiftelsen Folkets Park är ”att handha driften av 
Folkets Park och att där bedriva bla barn- och familje-
verksamhet”. När det gäller Folkets Park är det kommunen som 
äger och har ansvaret för själva byggnaderna och marken. 
 
Ur årsredovisningen kan man utläsa att Stiftelsen Folkets Park 
Värnamo under 2019 har arrangerat barnteater vid tre tillfällen, 
cirkusskola för barn under fem dagar inklusive fri föreställning 
för allmänheten, loppmarknad vid tre tillfällen och i 
samarrangemang en välgörenhetsaktivitet med motionsdans och 
kunskap kring hälsa. Stiftelsen har erbjudit allmänheten 
aktiviteten minigolf och minigolfen har ingått i kommunens 
”sommarpasset” för skolungdomar. Minigolfbanan nyttjas också 
av förskolor och fritidshem.  
Folkets park har hyrts ut till tre olika arrangörer av 
återkommande dans och motion, politiska och religiösa möten 
för föreningar, privata sammankomster, försäljning av varor, 
personalmöten mm.  
Parkområdet och dess byggnader ger aktivitet för allmänheten 
genom lek-, motions- och spelytor. Parken används för sociala 
aktiviteter och offentlig konst, blomsterrabatter och andra 
naturliga inslag i parkmiljön erbjuder en miljö för rekreation. 
Driften av parkområdet sköts genom ideellt arbete, köp av 
tjänster från Värnamo kommun samt säsongsanställd 
fastighetsskötare.  
 
När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse har 
dessa granskats av biträdande kommunchef Kjell Fransson, 
varför de inte behöver hanteras i den här utredningen.  
 

Riskbedömning   

Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits 
enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisionsberättelsen 
har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. Bedömningen är därför att styrelsen 
för Stiftelsen Folkets Park Värnamo skall ges ansvarsfrihet för 
2019. 
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Stiftelsen Forshedabadet  
 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Forshedabadets 
årsredovisning för år 2019. Tekniska utskottet har att avge 
yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

Att hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Forshedabadet för år 2019.  

 

 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Utredning 

Ändamålet för Stiftelsen Forshedabadet är att driva och 
underhålla utomhusbadet i Forsheda samt att ansvara för 
tempererad utomhusbassäng och Bollagårdens fritidsanläggning.  

I årsredovisningens komplettering framgår att stiftelsen bytte 
ordförande och den nya styrelsen fick snabbt sätta sig in i, och 
utföra olika uppgifter för att få badet färdigställt till 
öppningsdatum. Badet öppnade vid beräknat datum. Styrelsen 
har organiserat sig i olika kommittéer, bla pool med reningsverk, 
utemiljön, byggnader, personal.  

Säsongen 2019 har sträckt sig från maj till augusti och den 
dagliga driften har utförts av säsongsanställd personal samt 
mycket ideell tid utförd av delar av styrelsen. Under 2019 har 
renoveringsbehoven inventerats och prioriterats.  

Förutom bad har aktiviteter bedrivits i form av crawlkurs, 
vattengymnastik och utomhusträning. Badet har även varit 
uthyrt några gånger under håret. De slitna minigolfbanorna som 
funnits på området har plockats bort.  

2019 fyllde badet 50 år, vilket firades med många olika 
aktiviteter, blad hinderbana i poolen, prova-på-dykning med 
dykarklubben, hinderbana på området, tipspromenad och en 
fotoutställning om badet och dess uppförande samt längre 
öppethållande och mat på kvällen.  

När det gäller stiftelsens bokslut har den granskats av biträdande 
kommunchef Kjell Fransson, varför den inte behöver hanteras i 
den här utredningen. 

 

 

Riskbedömning   

Årsberättelsen med komplettering visar att stiftelsens 
verksamhet har bedrivits enligt ändamålet i stiftelseurkunden. 
Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning och finansiellt resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har 
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inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 
Bedömningen är därför att styrelsen för Stiftelsen Forshedabadet 
skall ges ansvarsfrihet för 2019.  

 

 

Bilagor: 

1. Komplettering till årsredovisningen 
2. Årsredovisning 
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Redovisning av året 2019,  Stiftelsen Forshedabadet. 
 
 
Mitt fösta år som ordförande för Badet och stiftelsen. Jag tog över efter Dahn Emanulsson, under lite 
tumult-liknande former. Dahn beslutade vid ett möte att avgå och vi fick snabbt hitta en lösning. 
Lisa Nelander som var vice ordf ville inte stiga upp till ordinarie så jag fick frågan. 
 
Idag, 2020, jobbar vi väldigt bra ihop och har justerat om jobbet och de olika positionerna i styrelsen. 
Detta för att vi vill ha en mer aktiv styrelse där alla bidrar. 
 
 
2019, startade med en hel del återtagning och snabba beslut för att få badet i ordning till öppningen. 
Vi gjorde det bästa vi kunde för att få till en del snabba justeringar av utrustning och tillse att vi hade 
personal. 
Den nya styrelsen fick snabbt lära sig och hoppa in i olika uppgifter för att få allt på plats. 
 
För att få alla att dra sitt strå, så organiserade vi oss i olika kommitéer. 
Vi har bl a poolen med reningsverket, utemiljön, byggnader, personal mfl.  
I de olika kommitéerna så finns det ansvariga som har dels ansvaret för att jobb utförs men också att 
återrapportera till styrelsen vid de olika styrelsemötena. 
 
Badet öppnade som vanligt inför sommaren 2019 och vi höll igång verksamheten på ett okej sätt. 
Säsongen är från Maj till Augusti varje år. Och den dagliga driften utförs av den säsongsanställda 
personalen samt med mycket extra insatt ideell tid från delar av styrelsen. 
 
Under året lärde vi oss hur det skall fungera samt att vi hade en hel del renoveringsbehov mm. Vi 
jobbade mycket med att säkerställa att badet och vattnet funkade efter de kravställningar och 
riktlinjer som finns. 
Men vi jobbade också med att sammanställa vad och i vilken ordning vi ska jobba av de investeringar 
som badet kräver.  
Vårt bad och Bollagården har varit och är, en viktig och uppskattad samlingsplats i Forsheda, under 
50 år och det är en hel del som måste uppdateras efter denna tiden. Samtidigt så är det av stor vikt 
att vi kan fortsätta att hålla badet öppet för invånare ifrån Forsheda och närområdet. 
 
Under sommaren firade vi också att badet fyllde 50 år och detta med en massa olika aktiviteter. Vi 
hade bl a en stor hinderbana i poolen för barn och vuxna att skoja runt med.  
Dykklubben var på plats och hade prova på dykning. Vi hade en stor hinderbana och tävlade på hela 
området. Tipspromenad med en fotoutställning om badet och hur det byggdes mm. 
Lite senare på kvällen var det lite mat och längre öppet på badet. 
Många besökare som hade varit på plats när det öppnade och fortfarande använder det, kom med 
olika berättelser osv. 
 
Under säsongen har vi haft en hel del aktiviteter i form av Crawl-kurs, Carinas Träningsverk har haft 
vattengymnastik. Och NL Fitness har kört utomhusträning. 
 
Badet har varit uthyrt några gånger under året. Detta ger lite inkomster till Stiftelsen och är en 
välkommen intäkt.  
 
Priser för bl a hyra och även på entréer mm, har varit eftersatta så en diskussion om en justering 
påbörjades. Detta skall vara på plats under säsong 2020. 
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Under hösten har vi sammanställt en hel del olika saker som vi skall jobba med under sommaren 
2020. 
En sak var att vi skulle veta hur många besökare vi egentligen har under en sommar. Vi behövde 
snäppa upp våra omklädningsrum för både herr och dam. Sedan måste vi göra badet mer tillgängligt 
för alla besökare, som till exempel för rullstolsbundna m fl. 
Vi har en sak som är avgörande för att vi skall kunna bada och det är vårt reningsverk. Detta är 
gammalt men fungerar bra. Det kräver en hel del underhåll och vi har en vaktmästare som har den 
kunskapen och gör detta jobbet varje dag under säsongen. 
Vi beslutade också att ta bort de dåligt underhållna mingolfbanor som fanns på området. 
 
FIF använder omklädningsrummen på sidan ut mot fotbollssidan/parkeringen. Dessa lånas med 
jämna mellanrum ut till gästande lag som både spelar matcher samt använder planerna för egen 
träning. 
En hel del av vårt bidrag från kommunen går till bla att se till att dessa lokaler fungerar för den 
verksamheten samt att hålla igång badanläggningen. Som ni förstår är det en tuff fajt att få vår 
ekonomi att räcka till detta samt löpande underhåll. 
 
Lisa och jag har jobbat väldigt tajt med frågor runt badet och vi lägger mycket extra tid på att få det 
att funka.  
Vi har inför säsongen 2020 flera saker som skall på plats och det kräver ett engagemang och framför 
allt ett intresse för badet och gården. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Christofer Sjöberg 
Ordförande i Stiftelsen Forshedabadet
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Värnamo Bridgeklubb – ansökan om bidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo Bridgeklubb har hittills varit en förening som inte har 
erhållit föreningsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet. 
Föreningen har nu hört av sig då de har behov av att införskaffa 
utrustning för att ”Coronasäkra” sin verksamhet. Sökt 
bidragsbelopp är 10 000 kr.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

Att bevilja Värnamo Bridgeklubb extra bidrag med maximalt 
10 000 kr för inköp av bordskryss samt att bidraget betalas 
ut i efterhand mot uppvisande av kvitto och under 
förutsättning att föreningen kan uppvisa en aktiv 
verksamhet för barn och unga en månad efter att 
utrustningen har införskaffats.  

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Utredning 

Värnamo Bridgeklubb uppger att man har ca 80 medlemmar och 
att de flesta  medlemmarna är äldre personer. De senaste två 
åren har föreningen försökt att satsa på ungdomar genom att 
annonsera i olika medier och genom att besöka Finnvedens 
gymnasium. Detta har resulterat i att föreningen har fått elva 
ungdomar som har börjat spela bridge.  

Pga Covid-19 har föreningen inte haft någon verksamhet igång 
sedan mars månad, vilket har påverkat ungdomarnas utveckling. 
Föreningen har fått en hel del samtal från ungdomarna som har 
önskemål om att kunna spela igen. För att komma igång behöver 
föreningen plexiglas och annat material som kommer att kosta 
ca 10 000 kronor. Föreningen har inga egna inkomster.  

 

Riskbedömning   

Föreningen har tidigare inte haft någon barn- och 
ungdomsverksamhet i den omfattningen att den har varit 
bidragsberättigad. Ett av kriterierna för att få bidrag är att 
föreningen har minst tio medlemmar i åldern 7-20 år som den 
bedriver regelbunden verksamhet för. Det troliga är att 
föreningen kommer vara bidragsberättigad under 2021 då den 
har kommit igång med verksamhet för unga nu och har elva 
aktiva medlemmar i bidragsberättigad ålder.  

År 2020 med Coronapandemin har varit speciell för 
föreningslivet i stort och för bridgeklubben med många äldre 
medlemmar har det varit svårt att upprätthålla verksamheten. 
Detta har också påverkat ungdomarna, som i många fall nyligen 
har börjat spela bridge.  

Även om föreningen inte har erhållit föreningsbidrag under 
våren 2020 bedöms det som angeläget att deras satsning på att få 
igång verksamhet för barn och unga kan få fortgå, då den hittills 
har varit framgångsrik. Av den anledningen är bedömningen att 
det är rimligt att göra ett undantag och bevilja extra bidrag till 
nödvändig utrustning, trots att föreningen egentligen inte har rätt 
till bidrag då den inte under 2019 har kommit upp i så 
omfattande verksamhet att de kunde söka föreningsbidrag under  
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början av 2020 (sista ansökningsdag 28 februari).  

 

 

 

Bilagor: 
1. Ansökan 
2. Bridgekryss
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Logotyp för Borgen Outdoor 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsavdelningen och destinationsenheten har tillsammans tagit 
fram ett koncept för aktivitetsområdet Borgen Outdoor i 
Värnamo kommun. 

För att marknadsföra och göra Borgen Outdoor känt lokalt, 
nationellt och internationellt vill fritidsavdelningen och 
destinationsenheten använda en logotyp för Borgen Outdoor. 
Logotyp som inte följer kommunens grafiska profil bedöms som 
särprofilering. Det är kommunstyrelsen som beslutar om 
särprofilering. 

Den 24 juni 2020 beslutade kommunstyrelsens ordförande att 
godkänna förslaget till logotyp för Borgen Outdoor och att den 
används. I samma beslut beslutade också kommunstyrelsens 
ordförande att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram 
regler för hur logotypen får användas och redovisa den för 
kommunstyrelsen senast 30 september 2020.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

Att ställa sig bakom regler för hur logotypen för Borgen 
Outdoor får användas, samt 

Att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen.   

 

 

Hanna Häljestig Johan Arvidsson 
Kommunikatör Fritidschef 
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Utredning 

Den grafiska manualen beskriver hur logotypen /symbolen för 
platsen Borgen Outdoor ska användas. En handbok har tagits 
fram för att det ska vara enkelt att använda symbolen rätt, se 
bilaga 1. 

Symbolen får användas av alla som har för avsikt att 
marknadsföra platsen Borgen Outdoor. Den grafiska manualen 
har tagits fram tillsammans med kommunikationsansvarig och 
chef för destinationsenheten.  

 

 

 

 

 

Bilagor: 

1. Handbok för logotyp Borgen Outdoor 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
3. Ordförandebeslut
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Grafisk manual 
Så här använder du symbolen för Borgen Outdoor
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Symbol för Borgen Outdoor

Det här dokumentet beskriver hur symbolen för platsen 

Borgen Outdoor ska användas. Dokumentet har tagits fram 

för att det ska vara enkelt att använda symbolen rätt.

Om du har frågor om symbolen eller behöver få tillgång till 

symbolen, hör av dig till Hanna Häljestig, kommunikatör på 

tekniska förvaltningen eller Anita Johansson, 

kommunikationsansvarig i Värnamo kommun. 

Dokumentet ska ses över och eventuellt revideras senast 

2021-12-31. 

En gemensam bild

Symbolen har tagits fram av Värnamo kommun tillsammans 

med föreningar som är aktiva i området Borgen Outdoor. 

Detta för att tillsammans berätta om, marknadsföra och göra 

Borgen Outdoor känt lokalt, nationellt och internationellt.

Begreppet outdoor är vedertaget i besöks- och 

friluftssammanhang.
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Symbolen - fri att använda 

Symbolen får användas av alla som har för avsikt att 

marknadsföra Borgen Outdoor som geografisk plats. 

Använd gärna symbolen vid olika aktiviteter och 

evenemang!

Även om regelverket är väldigt fritt för att det ska vara 

enkelt att använda symbolen, så finns det några regler:

- beskär inte symolen

- vrid inte på symbolen

- byt inte färg på symbolen. 

65



Olika varianter

Symbolen finns i två olika varianter, svart och vit.  

Symbol svart

Den svarta varianten används på vita eller ljusa bakgrunder.

Symbol vit 

Den vita varianten används på svarta eller mörka 

bakgrunder. 

Placering

Symbolen får placeras så som användaren tycker

är lämpligt. Dess form och utseende gör att den

med fördel kan placeras på en bild. 

- Tänkt på att det blir snyggast om det alltid finns ett 

område runt symbolen som är fritt från text och andra 

grafiska element.

- Tänk också på att symbolen inte ska göras för liten. 

Detta för att säkra läsbarhet och tydlighet.
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Hur du kan använda 
symbolen i ditt eget material

Det ska tydligt framgå vem som är avsändaren. Meningen är 

inte att symbolen för Borgen Outdoor ska ersätta befintliga 

logotyper. Logotyp, vilken visar vem avsändaren är måste 

också vara med. 

Hur får jag tag i symbolen?

Hör av dig till Hanna Häljestig, kommunikatör på tekniska 

förvaltningen eller Anita Johansson, 

kommunikationsansvarig i Värnamo kommun. 

Du får den i olika varianter, både webb och tryck. 

Ny naturpark
med temat friluftsliv!

Hoppas
vi ses!

Tid: 13.0 - 14.00

Plats: Lille Mosse (nära Borgenstugan)
Exempel: Värnamo kommuns logotyp finns kvar på 

samma sätt som tidigare, men kompletteras med 

symbolen för Borgen Outdoor. Detta vid 

kommunikation som berör platsen Borgen Outdoor. 

Lördag 3 oktober 
inviger vi Lille Mosse!
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Logotyp för Borgen Outdoor 

Ärendebeskrivning 

Fritidsavdelningen och destinationsenheten har tillsammans tagit 
fram ett koncept för aktivitetsområdet Borgen Outdoor i 
Värnamo kommun. 

För att marknadsföra och göra Borgen Outdoor känt lokalt, 
nationellt och internationellt vill fritidsavdelningen och 
destinationsenheten använda en logotyp för Borgen Outdoor. 
Logotyp som inte följer kommunens grafiska profil bedöms som 
särprofilering. Det är kommunstyrelsen som beslutar om 
särprofilering. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens 
ordförande besluta 

att godkänna förslaget till logotyp för Borgen Outdoor och 
godkänna att den används 

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram regler för hur 
logotypen får användas och redovisa dem för kommunstyrelsen 
senast 30 september 2020 

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
budget för marknadsföring av Borgen Outdoor 2021 och 2022 
och redovisa det för kommunstyrelsen senast 30 november 
2021. 

Anita Johansson Ulf Svensson 
Kommunikationsansvar Kommundirektör 

68



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-18   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.389
  

  

 2 (3) 

Utredning 

Fritidsavdelningen på tekniska förvaltningen har tillsammans 
med destionationsutvecklaren på kommunledningsförvaltningen 
arbetat fram former för ett samarbete mellan Värnamo kommun 
och de föreningar som är aktiva i friluftsområdet Borgen i 
Värnamo stad.  

Målet är att tillsammans skapa ett attraktivt aktivitetsområde för 
kommunens invånare och som också lockar lokala, nationella 
och internationella besökare.  

Som ett led i satsningen har området bytt namn till Borgen 
Outdoor och detta namn har varumärkesregistrerats. 

Föreningarna och kommunen har tagit fram ett förslag till 
logotyp för Borgen Outdoor. Denna logotyp bedöms som 
särprofilerad, det vill säga, den följer inte Värnamo kommuns 
grafiska profil. Bakgrunden till detta är att Borgen Outdoor är ett 
samarbete mellan kommunen och ett antal föreningar. Det 
betyder att det ibland kommer att vara Värnamo kommun som 
är avsändare av budskap om Borgen Outdoor, ibland är det 
föreningarna. Det motiverar ett avsteg från den grafiska profilen. 

Kommunstyrelsen kan bestämma att en verksamhet får vara 
särprofilerad. 

Dessa kriterier gäller för särprofilering enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2003-10-06 (Ks § 491 Dnr 2003.023) 

 Verksamheten ska vara konkurrensutsatt på en marknad 
som är större än den egna kommunen. 

 Verksamheten ska ha resurser att kunna genomföra 
profileringen på ett professionellt sätt. 

 Den särprofilerade verksamheten har i anslutning till den 
egna logotypen en hänvisning (exempelvis i textform) 
om att verksamheten är en del av Värnamo kommun. 

Samtliga kriterier måste uppfyllas för att en kommunal 
verksamhet ska få särprofilera sig. 

Borgen Outdoor är och kommer ytterligare att utvecklas till ett 
aktivitetsområde med stor attraktionskraft. Begreppet outdoor är 
vedertaget i besöks- och friluftssammanhang. En egen logotyp 
där namnet och en symbol blir ett kraftfullt verktyg i 
marknadsföringen av området. Logotypen ska kunna användas 
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av såväl kommunen som de föreningar som ingår i samarbetet 
enligt ett regelverk som fritidsavdelningen tar fram tillsammans 
med kommunikationsansvarig och chef för destinationsenheten. 

Riskbedömning   

Det är viktigt att det finns en plan för hur Borgen Outdoor ska 
marknadsföras och att det finns pengar avsatta för denna 
marknadsföring. Annars är risken att marknadsföringen begränsas 
av brist på pengar och att målet med området därmed inte uppfylls 
på det sätt som är tanken. Därför bör tekniska förvaltningen 
redovisa en plan för marknadsföring inklusive en ekonomisk kalkyl 
för detta.
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Revisionsrapport - Granskning av hantering och 
nyttjande av fordon 

 

Ärendebeskrivning 

Granskningsrapport avseende bedömning av kommunens 
hantering och nyttjande av fordon och om den är ändamålsenlig. 

Kommunstyrelsen vill ha yttrande från servicenämnden, 
tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden innan 
ett svar lämnas till kommunens revisorer KS § 292, 
2020-08-11. 

Tekniska utskottet lämnar härmed följande yttrande till 
revisionsrapporten som lämnats 17 juni 2020. 

Tekniska förvaltningen hanterar enligt rapporten 185 fordon 
med registreringsnummer. Detta är arbetsbilar, lastbilar, 
traktorer och övriga arbetsfordon som krävs för verksamheten. 
Utöver dessa fordon är många av de 175 objekt utan 
registreringsnummer, det vill säga gräsklippare, ismaskiner med 
mera, inkluderade i förvaltningens fordonspark.  

Hantering av fordon och fordonssystem för hållbarhet innehåller 
flera dimensioner. Fordon i Tekniska förvaltningen är ofta 
specialutrustade och anpassade för verksamheten och körs på 
mindre sträckor än de i policyn angivna 1000 mil/år och de 
används längre än det i policyn högst angivna 5 år. En del av 
fordonen används upp till 10–15 år vilket ger en hög 
nyttjandegrad för fordonen, men ställer samtidigt höga krav på 
förarna och fordonsansvarig att följa schema för underhåll och 
service för att upprätthålla kvaliteten på fordonen samt en 
avvägning när fordon ska avvecklas kontra underhållas. 
Fordonen är även klassade som specialfordon och är därmed 
undantagna kravet på drivmedel som framgår i policyn. 
Merparten tankas på egen tankstation (HVO) på gårdsplanen på 
Förrådet med undantag för fordon i ytterområdena som sällan 
kommer in för att tanka på förrådet.  

Sedan rapporten publicerats har elektroniska körjournaler 
monterats in i de av förvaltningens fordon som berörs.  
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Tekniska förvaltningen kommer i sin hantering av fordon arbeta 
med framkomna nedan rekommendationer och 
verksamhetsutveckling 

 Policy för fordon under 3,5 ton ska, årligen och vid 
uppdateringar, kommuniceras och följas upp med alla förare 
av fordon på Tekniska förvaltningen och följsamheten ska 
tas upp som en del i internkontrollen. 

 När dokumentet ”Hanteringsrutiner för förare av driftbil 
inom Värnamo Kommun” har uppdaterats i enlighet med 
rapportens utlåtande skall denna kommuniceras och följas 
upp med samtliga förare av fordon inom Tekniska 
förvaltningen. 

 Utveckla rutin för dokumenterade stickprovskontroller vid 
tankning av drivmedel vid egen tankstation  

 Dialog är påbörjad med Logistikenheten för att hitta 
samordningseffekter för att utveckla fordonshantering i 
enhet med fordonspolicyn. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att godkänna informationen 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

 

 

 

Helena Nyberg Jesper du Rietz 
Kvalitets & utvecklingsansvarig Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-11  

Justerare 

§ 292 Dnr: KS.2020.386 
 
Revisionsrapport - Granskning av hantering och 
nyttjande av fordon 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   remittera revisionsrapporten till servicenämnden, tekniska 

utskottet och samhällsbyggnadsnämnden, samt 
att   återrapporteras till kommunstyrelsen senast 15 september 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har 17 juni 2020 överlämnat  
revisionsrapport ”Granskning av hantering och nyttjande av 
fordon” till kommunstyrelsen för yttrande senast den                 
25 september 2020. 
 
Kommunfullmäktige, servicenämnden, tekniska utskottet och 
samhällsbyggnadsnämnden har fått revisionsrapporten för 
kännedom. 
 
Kommunstyrelsen vill ha yttrande från servicenämnden, 
tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden innan ett svar 
lämnas till kommunens revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Servicenämnden 
Tekniska utskottet 
Samhällsbyggnadsnämnden
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Cykelled Kärda - avfart Nästabadet 
 

Ärendebeskrivning 

TF planerar att bygga överföringsledning Kärda-Herrestad för en 
allmän vatten- och avloppsanläggning i Herrestad.  

Systemhandling är klar och detaljprojektering påbörjas hösten 
2020. Byggstart planeras till hösten 2021 med 
överföringsledning Kärda-Herrestad på entreprenad medan 
områdesnät i Herrestad byggs i egen regi.  

Markförhandling är påbörjad. Vid kontakt med markägare för 
planerad överföringsledning Kärda-Herrestad har i princip alla 
markägare tagit upp frågan om cykelled, som en angelägen 
åtgärd att utföra i samband med ledningsarbetena.  

Innan avtalsförslag till markägarna för intrång för VA-
ledningarna tas fram bör kommunen ha tagit ställning i frågan 
om cykelled. För åtkomst till mark för cykelled krävs att 
markägare upplåter mark frivilligt.  

Förutsatt att ingen snöröjning utförs, så bör årligt underhåll 
understiga 5000 kr. Drift- och underhållsansvar bör läggas på 
lokal enskild väghållare.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra byggande 
av cykelled om frivillig markupplåtelse nås. 

att fördela 600 000 kr från projektnr 211001- Gc-vägar (TU 
prioriterar) för att genomföra åtgärden på sträckan Kärda - avfart 
Nästabadet (700 m). 

 

Henrik Lönngren Jesper du Rietz 
Projektledare Förvaltningschef 
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Utredning 

- 

 

Riskbedömning   

Projektet bedömer att ett beslut om genomförande av cykelled 
underlättar markförhandlingen för delen överföringsledning 
Kärda-Herrestad. 
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Genomgång av enkät för chefer gällande 
systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har fått uppdraget av Personalutskottet 
att redovisa för resultat av enkät för chefer gällande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Undersökningen utfördes från 2020-02-17 till 
2020-03-20 med en svarsfrekvens på 60,0%. 

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare ett ledningssystem för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och med input från resultatet 
av undersökningen samt den medarbetarundersökning som 
gjordes hösten 2019 har nu förvaltningen inlett ett arbete med att 
se över strukturen i det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
samtliga avdelningar för att ytterligare systematisera och 
inkludera arbetsmiljöarbetet i förvaltningens olika verksamheter.    

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen 

 

Helena Nyberg Jesper du Rietz 
Kvalitets och utvecklingsansvarig Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-02   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Dnr  

  

 1 (1) 

 

Övrig information 

 

Ärendebeskrivning 

 

1. VA  
VA- chefen informerar om 
vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter.  
 

2. Fritid 
Fritidschefen informerar om eventuellt 
underhåll av simhallen.  
 
Information om miniwebb på Värnamo 
kommuns hemsida.  
 
Diskussion - Framtida föreningsbidrag 
 
 

  
  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen 

 

Marie Netz Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-02   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Dnr  

  

 1 (1) 

 

Övrigt 
 

Ärendebeskrivning 

Fotbollsplanen Norregård 
Fråga från Tu 2020-09-01 Hava fotbollsplanen på 
Norregård har ingen fungerande belysning, går det att 
ordna? Fritidschefen återkommer med svar till Tu 2020-
09-08.  

 

Solgården 
Fråga från Tu 2020-09-01  Solgården undrar hur det 
ligger till med vatten- och avloppsfrågan? VA-chefen 
undersöker frågan till Tu 2020-09-08.  
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen 

 

Marie Netz Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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