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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-04-23 

Justerare

§ 71 Dnr: KS.2020.61

Motion - Bilfri lördag

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 
att   återremittera ärendet.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna yrkar i motion daterad 28 januari 2020 att 
kommunstyrelsen ger berörd nämnd/utskott i uppdrag att ta fram 
ett pilotprojekt ”Bilfri lördag”, samt 
att utvärdering av projektet sker efter 6 månader. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning är 
att detta är en fråga som rör beteendepåverkande åtgärder och 
ligger i linje med Plan för trafik i Värnamo kommun som 
samhällsbyggnadsnämnden inom kort kommer fatta beslut för 
vidare hantering till kommunfullmäktige. Hur arbetet med 
beteendepåverkan ska bedrivas och organiseras, med 
ekonomiska och personella resurser, i Värnamo kommun är 
oklart och behöver beaktas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 mars 2020, § 105
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med tanke 

på den nu rådande situationen, då butiker och restauranger i 
Värnamo centrum slåss för sin överlevnad.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 14 april 2020, § 166.

Yrkanden
Bo Svedberg (S) med instämmande av Azra Muranovic (S), 
Linda Svensson (V) och Jörgen Skärin (MP) yrkar återremiss på 
ärendet för att få ett konkret svar på att-satserna i motionen.

Gottlieb Granberg (M) med instämmande av Jan Cherek (SD), 
Tobias Pettersson (M) och Håkan Johansson (KD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 

Justerare

§ 166 Dnr: KS.2020.61

Motion - Bilfri lördag

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att   avslå motionen.

Reservationer
Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S), Bo Svedberg (S),
Anette Myrvold (S) och Jörgen Skärin (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Svedbergs (S) 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna yrkar i motion daterad 28 januari 2020 att 
kommunstyrelsen ger berörd nämnd/utskott i uppdrag att ta fram 
ett pilotprojekt ”Bilfri lördag”, samt 
att utvärdering av projektet sker efter 6 månader. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning är 
att detta är en fråga som rör beteendepåverkande åtgärder och 
ligger i linje med Plan för trafik i Värnamo kommun som 
samhällsbyggnadsnämnden inom kort kommer fatta beslut för 
vidare hantering till kommunfullmäktige. Hur arbetet med 
beteendepåverkan ska bedrivas och organiseras, med 
ekonomiska och personella resurser, i Värnamo kommun är 
oklart och behöver beaktas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 mars 2020, § 105
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med tanke 

på den nu rådande situationen, då butiker och restauranger i 
Värnamo centrum slåss för sin överlevnad.

Yrkanden
Bo Svedberg (S) yrkar bifall till motionen. 

Hans-Göran Johansson (C) yrkar avslag på motionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C) 
yrkande.

Beslut skickas till:
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2020-03-05 

1 ( 1 ) 

Tjänsteskrivelse 

Motion – Bilfri lördag 

Dnr: 20.0751.100 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Socialdemokraterna i Värnamo innehål-

lande förslag om bilfri innerstadsdag en gång i månaden. Motionen påtalar att bilfria da-

gar sker på andra platser initiativ i arbetet med att slå ett slag för bl.a. klimatet. I mot-

ionen föreslås den bilfria dagen vara en lördag från kl. 10:00 – 18:00 och att endast for-

don av nyttoslag ges möjlighet att köra i innerstaden med en maxhastighet på 30 km/h.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanfattande bedömning är att detta är en fråga som 

rör beteendepåverkande åtgärder och ligger i linje med Plan för trafik i Värnamo kom-

mun som Samhällsbyggnadsnämnden inom kort kommer fatta beslut för vidare hante-

ring till kommunfullmäktige. Hur arbetet med beteendepåverkan ska bedrivas och orga-

niseras, med ekonomiska- och personella resurser, i Värnamo kommun är oklart och be-

höver beaktas.  

Motionen om en bilfri lördag bör ytterligare diskuteras mellan väghållaren, tekniska för-

valtningen, och Värnamo City så att det klargörs vilka kostnader och eventuella konse-

kvenser som omskyltning, övervakning och handelns synpunkter vägs samman. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 

att  

stå bakom Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande och skicka den vidare till kommun-

styrelsen.  

Peter Gustavsson 

Trafikplanerare 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Plan- och byggavdelningen 
Peter Gustavsson 
Telefon: 0370-37 77 86  
E-post: peter.gustavsson@varnamo.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Motion - Bilfri Lördag

På flera platsen i Europa, och någonstans i Sverige, har man börjar införa en bilfri dag i 
månaden för att slå ett slag för klimatet, hållbarheten men också friheten för andra än 
bilister att nyttja stadens gator till fullo genom att ta sig fram med skatebord, cykel, 
promenerandes, kollektivtrafik… ja, allt utom med just bilen. 

Socialdemokraterna i Värnamo tycker att det är dags för Värnamo kommun att ansluta sig till 
grannländernas gröna initiativ och införa en bilfri lördag i månaden – förslagsvis från 10:00 – 
18:00. Vi vill, till en början, se en bilfri Värnamo innerstad där endast linjebussar, färdtjänst, 
taxi, utryckningsfordon och bilar med särskilt tillstånd får vistas på gatorna och köra med en 
hastighet upp till 30 km/h. 

Istället ska gång-och-cykel-trafikanter ha förtur och utrymme att använda innerstadens 
gator. Tanken är också att barnen ska få mer utrymme att röra sig på gatorna utan att 
behöva tänka på biltrafiken samtidigt som kommunen bidrar till att hålla nere 
koldioxidutsläppet. 

Därför yrkar vi : 

att Kommunstyrelsen ger berörd nämnd/utskott i uppdrag att ta fram ett 
pilotprojekt ”Bilfri Lördag”, samt 

att Utvärdering av projektet sker efter 6 månader. 

Socialdemokraterna i Värnamo 

genom Azra Muranovic, Håkan Nilsson och Khalid Poricanen

28 januari 2020
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Tekniska förvaltningens förslag för framdrivning av HUV från juni 2020.

Detta dokument med förslag om vägen framåt för HUV utarbetades efter dialog i TU 2020-05-12.

Bakgrund - Beslutet om projektet HUV

2018-05-22 fattade KS beslut om att satsa på ett initiativ som vi benämner Hälsosam Uppväxt i 
Värnamo (HUV). De bärande motiven för beslutet var:

 HUV bidrar till att förverkliga Värnamo kommuns vision
o Mänskliga tillväxtkommunen.
o Attraktivitet – HUV stärker Värnamo kommuns attraktivitet.

 HUV bryter en långsiktigt negativ hälsotrend för barn och unga. 
o Det krävs långsiktighet och uthållighet i beslut för att bryta denna negativa trend.

 Förändringen ska vara långsiktigt hållbar
o Värnamo kommuns verksamheter äger frågan och rapporterar hur väl man 

uppfyller de mål som definieras.

 Externa aktörer äger sina respektive verksamheter och projektet följer upp hur väl de 
uppfyller de mål om definieras.

o HUV är en inspiratör som motiverar och stödjer verksamheterna i sina uppdrag.

 Det ska vara lätt att göra rätt
o Förändringen ska inte vara ytterligare en ”börda” på aktörers axlar, utan strävan är 

att skapa en miljö där det rätta valet, också är det lätta valet.

 Alla barn i Värnamo kommun ska så långt möjligt ha likartade förutsättningar
o Det ska inte bero på att en viss aktör agerar mer rätt än en annan. T.ex. det ska 

inte bero på om din idrottslärare ”brinner” för pulsträning eller ej.

 Hela dygnet
o Aktörer, såväl i som utanför den kommunala verksamheten, som kommer i 

kontakt med barnen, under hela dygnet, ska involveras i förändringsarbetet.
o Störst fokus inledningsvis på de aktörerna som har störst påverkan på barnen, dvs 

föräldrar, förskola och grundskola.

 Förändringar bygger på en vetenskaplig grund
o Konceptets helhet bygger på vetenskaplig grund och kopplas till forskning.
o Råd, rekommendationer och motivation som HUV lämnar till respektive aktör ska 

ha en vetenskaplig förankring.
o Aktiviteter som vi genomför ska följas upp, exempelvis med enkäter, så att vi ser 

vilken effekt en viss aktivitet får, och därmed kunna besluta om och hur denna 
aktivitet ska fortsätta och spridas i kommunen, eller nationellt.
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Vägen framåt för att realisera HUV?

För att utveckla HUV bör projektet omdefinieras enligt:

 Förtydligande till fokus mot praktiska allmänna insatser och riktade åtgärder.

 Fokus fortsättningsvis mot aktörer som har påverkan på barnen
o Föräldrar är naturligt den enskilt viktigaste aktören
o Förskola och grundskola är viktiga aktörer med stor påverkan på barnens hälsa 

eftersom de möter barnen under stor del av deras vakna tid.
o Övriga av kommunens verksamheter involveras och aktiveras i HUV eftersom 

alla verksamheter bör och kan utveckla sin verksamhet till att bidra till HUV.
o Externa aktörer såsom familjecentralen, föreningar, matvarubutiker, restauranger, 

stiftelser mm utgör viktiga intressenter som bidrar till att samhället som helhet 
kan bidra till HUV.

 De kommunala verksamheterna utarbetar med stöd av projektet sina egna HUV-koncept
o Projektet informerar förvaltningarna om HUV och för dialog om HUV utifrån 

respektive verksamhets uppdrag och förutsättningar.
o Koncepten innehåller syfte, mål och program/åtgärder och läggs fast i respektive 

nämnd.
o Koncepten följs upp av respektive nämnd och styrgruppen för projektet.
o Verksamhetens samlade mål följs upp av projektet, eventuellt med stöd av 

utvecklingsavdelningen.

En möjlighet är att vid KS strategidag i höst genomföra en workshop med fokus på HUV. 
Där kan projektets reviderade projektbeskrivning och målbeskrivningarna för HUV belysas. 
Varje förvaltningschef med respektive nämnds presidium kan då initialt jobba igenom sitt 
syfte, mål och program för att realisera målen för HUV. Detta resultat används sedan vid 
dialogen med projektet för att definiera respektive förvaltnings HUV-koncept.

 HUV är med som stöd för alla kommunala verksamheter
o Alla kommunala verksamheter kan ta hjälp av HUV som inspiration, motivation 

och kunskapskälla i en dialog. HUV kan också förse verksamheterna med verktyg 
för att kunna realisera sina mål. Det är verksamheterna som tar initiativ till stöd 
från HUV.

 Öka föräldrars kunskap och incitament för att skapa en hälsosam livsstil för sig själva och 
sina barn, t.ex.

o Tillsammans med Region Jönköpings län t.ex. familjecentralen, erbjuda utökat 
stöd med fokus på hälsa för gravida och föräldrar.

o Tillsammans med förskolan erbjuda föräldrar till 3-4 åringar utökat stöd till 
föräldrar.

o Tillsammans med skolan erbjuda föräldrar till barn i 2:a klass utökat stöd för hela 
familjen.
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 Stödja civilsamhället till att öka sina insatser för folkhälsan, exempelvis
o Tillsammans med föreningar erbjuda aktiviteter för invånare i Värnamo kommun, 

som inte behöver vara inom föreningens ordinarie verksamhet eller målgrupp.
o Engagera näringslivet i olika initiativ att stödja förbättrad folkhälsa och ökad 

attraktivitet, t.ex. 
 Matvarubutiker som erbjuder hälsosamma och klimatsmarta mellanmål, 

t.ex. ”veckans HUV-mellanmål”
 Restauranger som erbjuder hälsosamma och klimatsmarta alternativ, t.ex. 

”veckans HUV-lunch” 

Förslag till Kommunstyrelsens beslut

KS beslutar:

Att projektet HUV genomförs minst intill 2021-12-31 med syfte att som koncept och 
förhållningssätt implementeras i den kommunala linjeorganisationen samt till att etablera 
kunskap och förhållningssätt i civilsamhället och samhället i övrigt, som stödjer andan i HUV. 
Ekonomi för detta beräknas enligt ekonomisk beräkning i tidigare inlämnad skrivelse.

Att projektet HUV reviderar projektbeskrivning enligt detta dokument före sommaren 2020 för 
omedelbar efterlevnad.

Att projektet i projektbeskrivning inarbetar system för översiktlig och förvaltningsvis 
måluppfyllnad.

Att samtliga förvaltningar ges i uppdrag att etablera respektive förvaltnings HUV-koncept under 
hösten 2020 och ha implementerat HUV i sin verksamhet vid projektets beräknade sluttidpunkt 
2021-12-31. Respektive förvaltnings HUV-koncept utgör bilaga i HUVs projektbeskrivning.

Att respektive nämnd och kommunstyrelsen genomför uppföljning av HUV inom respektive 
ansvarsområde.

Att projektet ger förslag på implementering av HUV i kommunens linjeorganisation vid 
projektets slutförande.

Johan Arvidsson Jesper du Rietz

Fritidschef Förvaltningschef Tekniska förvaltningen

11



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-05 

Justerare

§ 182 Dnr: KS.2019.586

Långsiktig finansiering till satsningen Hälsosam 
Uppväxt i Värnamo kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Värnamo kommun beslutade 22 maj 2018 
att godkänna avsiktsförklaringen för Hälsosam Uppväxt i 
Värnamo kommun samt att anvisa 400 000 kronor för projektet 
under 2018. I budgetberedningen för 2019 avsattes 1 150 000 
kronor.

Satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo (HUV) och 
samarbetet med Uppsala Universitet skapar unika möjligheter 
för Värnamo att erbjuda barn/ungdomar en miljö som stimulerar 
och motiverar till en hälsosam livsstil. 

Uppsala Universitet har gjort en ansökan till Familjen Kamprads 
stiftelse. Ansökan omfattar en tidsperiod om fyra år från 2020 
till och med 2023. Med de ekonomiska medel som ansökan kan 
ge skapas möjlighet att ekonomiskt stödja de aktörer som berörs 
i arbetet med att utveckla såväl den hårda och mjuka miljön 
kring våra barn. 

Kommunstyrelsen har beslutat att budgetera medel för projektet 
Hälsosam Uppväxt i Värnamo Kommun (HUV) till och med   
31 maj 2020. I samband med ansökan till Familjen Kamprads 
stiftelse behöver Värnamo kommun ta ställning till om man 
fortsatt ska avsätta medel till satsningen, då detta behöver 
klargöras i samband med ansökan till stiftelsen. 

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse 11 november 2019 
kommunstyrelsen besluta
att     i budgeten för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 avsätta

medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo  
kommun med 1 150 000 kronor per år, sammanlagt            
3 450 000 kronor. Detta under förutsättning att  
Kampradsstiftelsen bifaller inlämnad ansökan.  

att     besluta och godkänna ”Letter of Support” till ansökan om 
  extern finansiering hos Familjen Kamprad Stiftelse.

                                                                                     Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-05 

Justerare

Ks § 182 (forts)

Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2019, § 413
att   godkänna att Värnamo kommun tillsammans med Uppsala 

universitet ansöker om medel hos Familjen Kamprads 
stiftelse för projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun 
i enlighet med upprättad projektbeskrivning,  

att   uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
”Letter of Support” som bifogas ansökan,

att   kommunens medfinansiering i projektet ska ske dels genom 
ett särskilt årligt anslag i budget 2021, 2022 och 2023 med 
1 150 000 kronor per år och dels genom egen nedlagd 
arbetstid för anställda inom ordinarie budget,

att   frågan om kommunens interna finansiering hänskjuts till 
budgetberedningen, samt

att   kommunens medverkan och medfinansiering i projektet ska 
prövas på nytt om ansökan om extern finansiering hos 
Familjen Kamprads stiftelsen helt eller delvis avslås.

28 februari 2020 beslutade Stiftelsen Familjen Kamprad att 
avslå Värnamo kommuns ansökan om medel till projektet 
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun.

Tekniska utskottet beslutade 24 mars 2020, § 86 föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att    i budgeten för perioden 2020-06-01 till 2020-12-31 avsätta

      medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun 
      med totalt 790 000 kr, enligt specifikation under budget.

att    i budgeten för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 avsätta
      medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun 
      med totalt 4 362 000 kr, enligt årlig specifikation.

att    HUV varje år ska redovisa i KS vilka insatser som 
      respektive aktör genomfört och resultatet av dem.

Beslut skickas till:
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BILAGA 1 

 

Förskolan Lillstugan i Forsheda 2020-03-12 
Vår pedagogiska planering kring HUV 

Var är vi?  
Datum: uppstart VT-19  
Utifrån barnens intresse, pedagogisk miljö, BRUK-analys, observationsbesök, enkäter, 
samtalsunderlag mm. Läroplanen. Litteratur, beprövad erfarenhet, forskning. Egna mål för 
verksamheten. 
  
• Lpfö 18 kap 2.2 punkt 7 
• HUV (Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun) 
• Vår grundstruktur  

  

Vart ska vi?  
Vad vill vi uppnå? Vad vill vi barnen ska ha möjlighet att utveckla ett kunnande om?  
  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt 
välbefinnande" (Lpfö98, rev. 2018) 

Verksamheten ska planeras och genomföras så att barnens utveckling, hälsa och 
välbefinnande främjas. Vi ska anpassa och utforma vår miljö och de vardagliga rutinerna så 
att barnen får chans till  
• Lek och rörelse 
• Vila och återhämtning 
• Mat och dryck    
• Ett gott bemötande för att bygga tillitsfulla relationer där alla barn känner sig 

värdefulla  
  

Varför? 
Varför vill vi att barnen ska lära sig just detta? Varför väljer vi att göra så här?  
(Litt. Beprövad erfarenhet, forskning) 
  
Värnamo Kommun satsar på en "Hälsosam uppväxt i Värnamo" - HUV. 
Där visionen är "Alla barn och ungdomar i Värnamo kommun 0-25år har en hälsosam och 
aktiv livsstil" 
  

Dokumentation med fokus på: 
Vad är det vi vill kvalitetsgranska? Vad ska prioriteras och utvecklas?   
  
• Fysisk aktivitet 60 min om dagen 
• Sömn och återhämtning 
• Mat 
• Psykiskt välbefinnande 
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Läroplansmål för förskolan, lpfö 18  

NORMER OCH VÄRDEN 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga 
och personliga integritet, 

• självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt 
det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

  
BARNS INFLYTANDE 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och 

 

Hur gör vi? 
Observera att bilder du tar ska spegla verksamheten, därför inga ansiktsbilder eller namn på 
barn.  
Hur organiserar vi arbetet? När och hur följer vi upp arbetet? Hur blir barn och föräldrar 
delaktiga? Hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? Hur utformar vi lärandemiljöer?  
Hur dokumenterar vi barns lärprocesser? Vad fokuserar vi innehållet på?  
  
Vi har på Lillstugan beskrivit förskolans olika områden i vår grundstruktur, där finns även 
situationer som främjar barnens hälsa med. Dock har vi nu i med HUV tydliggjort ytterligare i 
vår grundstruktur hur vi kan göra barnen mer medvetna om vikten av att värna om vår hälsa 
och välbefinnande.  
  
Det vardagliga arbetet som finns beskrivet i vår grundstruktur: 
Rörelse (Fysisk aktivitet 60 min om dagen) 
Barnen rör på sig dagligen, men varje vecka har vi en inplanerad rörelsesamling. Samlingarna 
är utformad på olika sätt, allt från rörelselekar och dans till hinderbana. Varannan vecka får 
även de större barnen gå på gympa tillsammans med Mångubbens yngsta. När de äldre 
barnen går får de yngre barnen ha rörelse kvar på gården, där de få chansen att ta mer plats. 
Vi försöker även ta tillvara på oplanerade situationer som uppstår när barnen själva visar 
intresse för till exempel en rörelselåt eller dans. Vi har även infört tabata eller andra kortare 
rörelseprogram (mini-röris, bamsegympa och Kompisbandet) på samlingen innan lunch.    
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Vila (Sömn och återhämtning) 
De små barnen har varje dag sin sovvila efter lunch, men om de visar sig trötta tidigare finns 
möjligheten att sova tidigare. De större barnen har efter lunch en sagovila där vi fokuserar 
på att det ska vara lugnt. Gärna ligga på en kudde för att lyssna på saga, ljudbok eller 
avslappnande musik, men vilan kan även bestå av massage. Ibland ingår även massage i 
förmiddagssamlingarna. Det är viktigt för barnen att kunna varva ner och något vi alltid har i 
åtanke för att främja barnens återhämtning. 
  
Mat 
Vi erbjuder frukost, mellanmål (frukt), lunch och mellanmål (smörgås och frukt). De barnen 
som kommer tidigt och går sent blir även erbjudna frukt runt 6:30 och 16:30.  

 
Vi lagar själva vår frukost och oftast finns det både gröt och yoghurt (med kuddar eller 
flingor) att välja mellan. Barnen får även smörgås till med minst två pålägg att välja på, samt 
finns det vatten och mjölk att dricka. Ofta har vi även någon grönsak att erbjuda så som 
gurka och paprika. All mat blir uppdukat som en buffé på bordet tar barne både kan se 
allting samt utifrån sin egen förmåga ta själv.  

 
Mellan frukost och lunch erbjuder vi barnen frukt, där de alltid får välja frukt. Vilken frukt vi 
har varierar med årstiden, men banan, äpple och päron finns alltid. Under vintern har vi ofta 
clementin och apelsin, medan sommaren bjuder mer på melon till exempel. Genom att vi 
erbjuder flera olika sorters frukt hoppas vi på att kunna få barnen att hitta någon frukt de 
tycker om och vill äta.  
  
Det serveras varje dag en varierande lunch för barnen som kommer från skolans 
tillagningskök. Maten serveras i olika formar som vi placerar på borde så att barnen kan se 
och ta av det de vill. Under lunchen delar vi alltid barngruppen för att skapa en bättre 
tillvaro. Barnen sitter vid tre olika bord i tre olika rum, där de har fasta placering till ett bord 
men valfria platser runt bordet. Genom ett mindre antal barn per bord ger matsituationen 
tillfälle att uppmuntra barnen till att klara moment själva eller med stöd av en pedagog, 
istället för att maten enbart läggs upp på tallriken i en stressad situation för att många barn 
ska få mat samtidigt. Små grupperna skapar även tillfälle att ge barnen ett hälsosamt synsätt 
på mat samt inspirera dem att våga smaka på nya saker.   

 
Mellanmålet består oftast av smörgås samt mjölk eller vatten. Mellanmålet avslutas alltid 
med frukt. Har det varit en lättare lunch som till exempel soppa så gör vi ett matigare 
mellanmål så som korv eller pannkakor.   
 
Vi har en sockerpolicy för att begränsa barnens sockerintag. Det innebär bland annat att vi 
inte serverar något godis på förskolan. Vi kan däremot bjuda på glass eller fika vid speciella 
tillfällen, men det sker max en gång per månad. Det finns ketchup och sylt med mindre 
socker på förskolan, vilket vi använder till en del maträtter samt frukostgröten. Vid 
födelsedagar så får barnen baka något fikabröd som de får ta med hem och bjuda familjen 
på.  
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Psykiskt välbefinnande  
Vi arbetar ständigt med vårt förhållningssätt och värdegrunden på förskolan. Vi tycker att 
det är viktigt att alla barn ska känna sig trygga och värdefulla. Vi lyssnar på alla och låter alla 
komma tilltals, i största möjliga mån försöker vi att uppfylla önskningar och åsikter. För att 
lättare kunna bekräfta varje enskilt barn har vi valt att arbeta genom småbarngrupper. Det 
är för oss viktigt att främja ett gott samarbete mellan barnen och bilda gott kamratskap. 
Genom vårt förhållningssätt hoppas vi på att stärka barnens självkänsla.  
 
Några utdrag ur det fortlöpande dokumentationsarbetet vi gör kring HUV. Här brister vi 
dock lite om vi ska vara ärliga, tyvärr hinner vi inte dokumentera så pass mycket som vi hade 
önskat.  
 
18/9 Tabata 
Vi testade på tabata med klicken och hans vänner. Barnen visade intresse och tyckte om den 
4 minuter långa aktiviteten. Förklarade lite att när hjärtat slår så hårt pumpas allt blod runt i 
kroppen och ger alla celler syre. Vi blir varma. Barnen fick lägga handen på hjärtat och känna 
det slå hårt. 
  
19/9 Höstjoggen 
Vi värmde upp till tabata på 4 minuter. Därefter fick barnen springa så många varv runt 
gården som de orkade. Efteråt fick alla en medalj för väl utfört lopp och vi åt lite frukt för att 
fylla på bränslet. 
  
24/9 Hinderbana 
Vi gjorde upp en hinderbana där vi fokuserade på veckans rörelse och de som tidigare varit. 
Vi balanserade på linje, ålade under planka, sick-sackade mellan hinkar, hoppade över 
material och rullade ner för kulle. En inspirerande hinderbana som lockade både stor som 
små. 
 
2/10 Gympa med fokus på veckans rörelse 
Vi värmde upp till 4 hörn (Sprattelgubbe, Cykeln, Hoppa och Klättra). Barnen utövade 
rörelsen i 20sek, vila 10 och upprepa tills vi gjort alla 4 övningar. Därefter fick barnen två och 
två utöva färgduellen. Ligga som ett flygplan/rygglyft och lyssna vilken färg de ska lägga sin 
hand på. Som huvudaktivitet gjorde vi smygråttorna. Därefter avslappning. 
  
8/11 Spa-dag 
En dag med fokus på välmående. Barnen fick komma i pyjamas och direkt bli omfamnade av 
en lugn aura. Vi hade 4 olika stationer som barnen i grupp om 4 fick utföra under 10 
minuter. Bland annat manikyr/pedikyr, fotmassage-spikmatta-fotbad, juice-frukt-
massagekudde och till sist ett massagerum där de fick bli masserade, massera varandra och 
koppla av med gurka på ögonen. Barnen fick utrymme att koppla bort ljud och använda sina 
andra sinnen. Ett barn sa "Jag känner doften av gurkorna på mina ögon". 
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Hälsosam uppväxt 
i Värnamo kommun -
återkoppling förskolan

Följ HUV på instagram

#halsosamuppvaxt

Linda-Marie Rönnqvist
Projektledare för HUV
linda-marie.ronnqvist@varnamo.se

Nästa steg-
vad är det?
Nästa steg är att ta fram en digital plattform för HUV. Där 

kommer material att använda och inspireras av finnas. Materialet kan ses 

som en verktygslåda som vi alla kan använda oss av för att utveckla en 

mer hälsosam och aktiv vardag för barn och unga i Värnamo kommun. 

Materialet tas fram tillsammans med, till exempel: förskolor, skolor, 

bibliotek, Värnamo hälsocenter och familjecentral i Värnamo kommun. 

Tillsammans gör vi skillnad!

Nästa steg är också att ta fram en modell för HUV. Modellen konkretiserar 

HUVs fyra fokusområden, vilka är: fysisk aktivitet, psykiskt välbefinnande, 

sömn och återhämtning och mat. Med en visuell modell blir det tydligt hur 

vi tillsammans kan utveckla förutsättningar för att barn och unga ska ha 

en hälsosam och aktiv vardag.

Vid frågor eller funderingar:

www.varnamo.se/huv

Vad är HUV?

Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun 
(HUV) är ett hälsoprojekt. Visionen med 
HUV är att alla barn och unga i Värnamo 
kommun ska ha en hälsosam och aktiv 
vardag. 
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Fysisk aktivitet

Skapa möjlighet till att uppleva 
rörelseglädje, få bättre koncentration och 
kroppsuppfattning. På sikt också bidra till 
en hälsofrämjande attityd och 
beteendeförändring. Med fysik aktivitet 
menar vi all rörelse under en dag.

Psykiskt välbefinnande

Skapa en miljö där varje individ kan 
förverkliga sina egna möjligheter, uppleva 
glädje, nyfikenhet, trygghet, hitta balans 
och känna sig fullt delaktig.

Sömn och återhämtning

Skapa en miljö som främjar goda 
sömnvanor och återhämtning utifrån varje 
individs förutsättningar.

Mat

Erbjuda en hälsosam, god och 
näringsriktig mat i trivsam miljö, hemma 
såväl som i skolan. Även erbjuda tillräcklig 
tid för att äta, få en stunds avbrott i dagen 
och möjlighet till utveckling av social 
samvaro.

Hela inventeringen kan du ta del av i nettangruppen:
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun. 

Detta pågår nu Behov/ utvecklingsmöjligheter

HUV + förskolan = sant. Kartläggning av samtliga förskolor i Värnamo kommun. 

Fokusområden

• Planerad rörelse - ”att man inte bara är ute 
när man är ute” 

• Pedagogiska temalådor
  
• Studiebesök hos varandra

• Multifunktionella utomhusmiljöer 

• Aktivitetskort för utebruk.

• Samtala om mat på olika sätt/ ge konkreta         
  tips
  
• Vara förbild 
 
• Lyfta den pedagogiska matsituationen.

• Samarbeta med fler pedagoger, 
  kostavdelningen och HUV.

• Arbeta med värdegrund och delaktighet 
 
• Samtala över verksamheterna

• Arbeta med mindre barngrupper

• Tillåtande förhållningssätt 

• Kommunicera psykiskt välbefinnande
  med bilder. 

• Mer kommunikation med föräldrar 
  om sömn

• Utbildning och ta in forskning och 
  litteratur
 
• Internspridning

• Arbeta mer över gränser, till exempel BHV     
  och fler förskolor

• Arbetar med värdegrund

• Daglig utevistelse

• Goda relationer

• Tydliga rutiner så vet barnen vad de kan      
   förvänta sig under dagen (trygghet)

• Kommunicerar med bilder. 

• Inspiration ”våga smaka”

• Samtalar om mat

• Barnen gör frukost och mellanmål

• Pedagogiska matstunder

• Ger beröm.

• Sovstund med närvarande pedagoger som      
   ser till barnens dagsform

• Daglig vila
 
• Läsvila

• Massage

• lugn plats på förskolan.

• Planerad och spontan rörelse inne och ute

• Promenad till skog och grönområden

• Organiserade lekar

• Rörelsesånger, cyklar, klättrar, gympa,    
  springer, hinderbana, promenader,     
  miniröris...listan är lång. 
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Långsiktig finansiering av Hälsosam Uppväxt i 
Värnamo kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att budgetera för projektet 
Hälsosam Uppväxt i Värnamo Kommun (HUV) till och med 
2020-05-31. Nytt ställningstagande och beslut behöver tas av 
Tekniska utskottet och Kommunstyrelsen efter beslut av att 
Stiftelsen Familjen Kampad 2020-02-28 avslog ansökan om 
externa medel. 
Beslutsunderlaget omfattar en tidsperiod om tre och ett halvt år 
från våren 2020 till 2023. I samband med avslaget behöver 
Värnamo kommun ta ställning till hur satsningen ska drivas 
vidare och vilka medel man ska avsätta. 

Satsningen HUV har valt att ta ett vidare grepp än att bara 
förebygga övervikt och fetma hos barn och unga. Avsikten är att 
se till flera aspekter som påverkar barnets hälsotillstånd genom 
att fokusera på främst fyra områden. De fyra fokusområdena är 
fysisk aktivitet, mat, sömn och återhämtning samt psykiskt 
välbefinnande. 

Målsättningen med HUV är att skapa en miljö och en motivation 
för att göra det lätt att göra rätt val för en hälsosam och aktiv 
livsstil. Visionen är att Värnamo kommun är att alla 25-åringar 
är normalviktiga med en hälsosam och aktiv livsstil. 

HUV`s uppgift är att inspirera och motivera chefer och 
medarbetare inom olika förvaltningar genom möten och 
dialoger, kartläggning, byggande av nätverk, deltagande i APT, 
piloter i förskolor och skolor, pedagogiska planeringar med 
HUV i förskolan, rörelsefaktor i stads- och samhällsbyggnad, 
utveckla en kvalitetssäkring av utemiljö på förskolor och skolor, 
målstyrning för HUV och en digital plattform.

Om vi ska uppnå en Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun 
krävs att alla kommunens förvaltningar och politiker gör ett 
långsiktigt åtagande att verka för att realisera HUV´s version.
Detta kan betyda att vi förstärker vissa delar i verksamheten, 
samarbetar på ett nytt sätt, vågar tänka nytt och att vi provar och 
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utvärderar det tillsammans kontinuerligt.
En årlig rapportering av de insatser som förvaltningarna har 
bidragit med rapporteras i styrgruppen för HUV och sedan till 
KS.

Kommunens satsning enligt det vi föreslår är en förutsättning för 
att kunna söka externa medel som kan växla upp de aktiviteter vi 
genomför. Ute i verksamheterna finns engagemang och viljan att 
bidra med sin del är stor och kommer bara att utvecklas över tid.

Vi har som mål att sprida HUV nationellt och sätta Värnamo på 
kartan som en hälsosam och aktiv kommun för våra barn och 
ungdomar. Här har Uppsala universitet en viktig roll.

” Tillsammans kan vi göra skillnad”

” Det ska vara lätt att göra rätt”

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta

att i budgeten för perioden 2020-06-01 till 2020-12-31 avsätta
      medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun 
      med totalt 771 tkr, enligt specifikation under budget.

att i budgeten för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 avsätta
      medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun 
      med totalt 4. 256 tkr, enligt årlig specifikation.

att HUV varje år ska redovisa i KS projektstatus inklusive vilka 
insatser som respektive aktör genomfört och resultatet av 
dem.

Maria Grimstål Johan Arvidsson       Linda-Marie Rönnqvist
Handläggare Fritidschef           Projektledare HUV
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Utredning

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun beslutade 2018-05-22 att 
godkänna avsiktsförklaringen för Hälsosam Uppväxt i Värnamo 
kommun samt att anvisa 400 000 kr för projektet under 2018. I 
budgetberedningen för 2019 avsattes 1,150 tkr. 

Var femte åttaåring är överviktig eller har fetma. Det är tio 
gånger fler än för en generation sedan. Övervikt eller fetma hos 
barn medför risk för betydande hälsoproblem och sjukdomar i 
vuxen ålder, eller till och med under barnåren. Vuxna med dålig 
hälsa är kostsamt ur ett samhällsperspektiv, dels pga direkta 
vårdkostnader, men också för kostnader i form av 
produktionsbortfall pga minskad arbetsförmåga och ökad 
sjukfrånvaro i arbetslivet. 

Övervikt är något som är svårt att komma till rätta med. Det har 
gjorts och görs många olika enskilda satsningar. Resultatet av 
dem är ofta positiva, men de håller sällan över tid. Av den 
anledningen är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om barnens 
totala miljö; infrastruktur, alla människor som barnet kommer i 
kontakt med, privata kommersiella aktörer etc. Alla behöver 
involveras i arbetet med att bygga en zon där vi minimerar 
risken för att barn ska utveckla övervikt och fetma. 

Satsningen HUV har valt att ta ett vidare grepp än att bara 
förebygga övervikt och fetma hos barn och unga. Avsikten är att 
se till flera aspekter som påverkar barnets hälsotillstånd genom 
att fokusera på främst fyra områden. De fyra fokusområdena är 
fysisk aktivitet, mat, sömn och återhämtning samt psykiskt 
välbefinnande. 

Målsättningen med satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo 
kommun, HUV, är att skapa en miljö och en motivation för att 
göra det lätt att göra rätt val för en hälsosam och aktiv livsstil. 
Visionen är att Värnamo kommun är att alla 25-åringar är 
normalviktiga med en hälsosam och aktiv livsstil. 
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Målsättningen för de olika fokusområdena

 Fysisk aktivitet: Alla barn i aktuell målgrupp rör sig 
minst enligt nationella/internationella 
rekommendationer. Alla aktörer erbjuder en miljö, såväl 
hård som mjuk, som möjliggör och inspirerar till fysisk 
aktivitet minst i nivå med de nationella/internationella 
rekommendationerna, utifrån varje individs 
förutsättningar och behov. 

 Mat: Alla barn i aktuell målgrupp äter en god och 
näringsriktig mat i trivsamma lokaler med tillräcklig tid 
för att äta, för en stunds avbrott i dagen och möjlighet till 
utveckling av social samvaro, minst enligt 
nationella/internationella rekommendationer. Alla 
aktörer erbjuder god och näringsriktig mat i trivsamma 
lokaler med tillräcklig tid för att äta, få en stunds avbrott 
i dagen och möjlighet till utveckling av social samvaro, 
minst enligt nationella/internationella 
rekommendationer, utifrån varje individs förutsättningar 
och behov. 

 Sömn och återhämtning: Alla barn i aktuell målgrupp 
sover tillräckligt mycket för att orka förverkliga sig själv 
och har en balanserad dag med omväxlande aktivitet och 
återhämtning, minst enligt nationella/internationella 
rekommendationer. Alla aktörer erbjuder en miljö, såväl 
hård som mjuk, som främjar goda sömnvanor och 
återhämtning, minst enligt nationella/internationella 
rekommendationer, utifrån varje individs förutsättningar 
och behov. 

 Psykiskt välbefinnande: Alla barn i aktuell målgrupp 
kan förverkliga sina egna möjligheter, upplever glädje, 
nyfikenhet, trygghet, empowerment, har balans och 
känner sig fullt delaktig, minst enligt 
nationella/internationella rekommendationer. Alla 
aktörer erbjuder en miljö, såväl hård som mjuk, där varje 
individ kan förverkliga förverkliga sina egna 
möjligheter, upplever glädje, nyfikenhet, trygghet, 
empowerment, har balans och känner sig fullt delaktig, 
minst enligt nationella/internationella 
rekommendationer, utifrån varje individs förutsättningar 
och behov.
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Vad har åstadkommits hittills?

Värnamo kommun har tillsatt personella resurser till HUV i 
form av 100 % till en projektledare samt 30 % till en 
kommunikatör. 

Projektkoordinatorn tillträdde sin tjänst i december 2018 och har 
sedan dess ägnat mycket tid till att kartlägga vilka som är de 
viktiga aktörerna som man behöver samverka i HUV, vilka 
insatser som redan görs som går i riktning med intentionerna i 
HUV samt vad som behöver utvecklas. Enligt ursprungligt 
beslut har arbetet påbörjats med inriktningen barn 0–6 år, vilket 
innebär att det är aktörer som möter barn i den åldern och deras 
föräldrar som har varit i främsta fokus under 2019–2020.

Ett samarbete med Familjecentralen har påbörjats innefattande 
att utveckla stöd till föräldrar, utveckla en hälsoenkät för barn, 
kartläggning samt möte med de som arbetar på familjecentralen 
och hälsokommunikatörer. Projektkoordinatorn för HUV sitter 
med i familjecentralens ledningsgrupp. 

Tätt samarbete sker också med barn- och 
utbildningsförvaltningen, främst riktat mot förskolorna, men 
även mot grundskolan. Möten har skett med rektorer, 
värdegrundsombud, SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten), bokombud, personal via deltagande på APT, 
kartläggning samt workshop. När det gäller grundskolan har 
samverkan, kartläggning och workshop skett med elevhälsan 
och även samverkan med rektorer och personal. 

Samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen har lett till 
att flera skolor har kommit igång med fysiska aktiviteter. Skolan 
i Rydaholm och Horda har bildat rörelseråd, aktiva klassrum har 
skapats, rastverksamhet har strukturerats upp, ytterligare 
satsningar är pausövningar, lekbod och cykelprojekt. 
På Trälleborgsskolan har man infört ”morgonröris” varje 
morgon, pausövningar, pulsövningar, utveckling av 
rastverksamhet. Rörstorpsskolan och Exposkolan har signalerat 
behov av att under våren 2020 utveckla sin rastverksamhet och 
införa aktiva klassrum. 
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Vid nybyggnationer av förskolor finns HUV med och bevakar 
och förstärker arbetet utifrån en hälsosam uppväxt och den 
senaste forskningen som finns inom fokusområdena. Ett annat 
nytt område i processen som vi har kommit fram till nu är den 
konstnärlig gestaltning där HUV perspektivet kommer att tas 
ställning till. Vi ser att det finns flera beröringspunkter i det 
området.

Vi kan redan nu se hur HUV exempelvis finns med i 
byggprocessen för en ny förskola.

”- Jannelunds förskola i Bredaryd ska ersättas med en helt ny, detta på 
grund av att befintlig byggnad är i dåligt skick. Utemiljön kommer att 
uppdateras och kompletteras. Allt i linje med vårt pågående projekt 
HUV. Planeringsarbete pågår och byggnation av den nya förskolan 
beräknas påbörjas i slutet av 2020”.                                      
                                                Projektledare tekniska förvaltningen mars 2020

HUV är med i processen kring revidering av riktlinje för 
lokalstandard i förskolan med fokus på utomhusmiljön.

På sikt kommer vi att tillsammans med olika förvaltningar 
utveckla ett styrdokument med olika verktyg med perspektiv för 
både säkerhet och kvalitet som innefattar den fysiska miljön och 
fysiska lärmiljön i förskolorna.

Ett påbörjat samarbete med plan och byggnadsavdelningen har 
initierats. Man ser att HUV är en viktig del i plan och 
byggprocessen och är positiva till att utveckla den. HUV 
tillsammans med en planeringsarkitekt besökte Tankesmedjan 
Movium som arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid SLU, 
svenska lantbrukaruniversitetet, där temat för dagen handlade 
om ”Rörelsefaktor” i stad och samhällsbyggnad.
Riksidrottsförbundet och Fojab var också arrangörer vid det 
tillfället. Vi ser allt mer att för att kunna öka den fysisk aktivitet 
i en stad/samhälle behöver man förenas via idrotten och 
samhällsbyggnads. 

Miljöavdelningen genomför under våren 2020 en inspektion på 
samtliga förskolor i kommunen och tar ställning och utvärderar 
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HUV i samband med den.

Vilka behov har identifierats?

HUV fortsätter resan med att skapa nya nätverk, deltar i 
konferenser, sprider kunskap i verksamheter och etablerar nya 
samarbeten både intern och externt. 

Styrgruppen för HUV kommer att till hösten utökas med 
kommunalråden från Moderaterna och Socialdemokraterna och 
ytterligare en förvaltningschef. 

Vi ansöker om en årlig finansiering från en stiftelse som vi 
kommer att få besked ifrån i april 2020. Detta för att kunna satsa 
på ett program som är väl etablerat och heter en Frisk 
Generation (EFG) för barn som är 7 - 8 år och dess föräldrar och 
syskon. 
Vi har fört en dialog med EFG för målgruppen barn 3 - 4 år och 
dess föräldrar att tillsammans med dem utveckla ett nytt 
program, som blir det första i Sverige och som vi ”pilotar” i 
Värnamo. Det innehåller vikten av rörelse, att lära sig att 
utveckla de grovmotoriska färdigheterna, att som förälder bli 
inspirerad att under helger få tips på hur man kan använda 
närmiljön i en gynnsam riktigt för hälsan och att äta en hälsosam 
mat/mellanmål tillsammans. 

Behovet av att satsa tidigt är viktigt för HUV och utifrån 
kartläggningar och diskussion med föräldrar har det framkommit 
att vi skulle behöva satsa på ett utökat föräldrastöd till föräldrar 
som har barn i åldern 0 - 5 år. Några exempel på vad som 
kommer att ske är föreläsning med efterföljande träningspass för 
gravida utifrån olika faser i graviditeten. Efter graviditeten vill 
vi kunna erbjuda övningar som handlar om ergonomi ex lyft och 
bärteknik med ett nyfött barn. Vidare föreläsning om mat, sömn, 
återhämtning och fysisk aktivitet för föräldrar med barn. 
Grupper med fokus på matglädje tillsammans med ditt barn och 
programmet More to life för unga vuxna föräldrar som är en 
metod med efterföljande fysisk aktivitet och eller avslappning. 

Vi ser också behov av att satsa på kompetensutveckling på olika 
sätt av pedagoger i förskolan. Detta för att kunna nå en mer 
jämn kunskap inom HUV området och för att skapa likvärdig 
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förskola där exempelvis alla barn ges möjlighet till fysisk 
aktivitet på lika villkor därför att fokus är år 2020, barn i åldern 
0 - 5 år. (Bilaga 1 återkoppling till förskolorna)

Förskolan är en viktig arena i uppväxten. Några förskolor i 
kommun har en pedagogisk planering kring HUV och dess fyra 
fokusområdena.
Förskolan Lillstugan i Forsheda har aktivt satt fokus på HUV 
där samtliga pedagoger har fått en grundutbildning i 
grovmotoriska övningar för barn som de sedan implementerat i 
verksamheten på ett strukturerat sätt.  (Bilaga 2). Detta arbetssätt 
är direkt kopplat till Läroplan för förskolan. HUV har som mål 
att implementera en nivå-utjämning på samtliga förskolor i 
Värnamo kommun. 

HUV`s uppgift är att inspirera och motivera enheter, aktörer, 
medarbetare och elever att få testa och prova vissa delar som till 
exempel hur funderar det i ett aktivt klassrum? Och därigenom 
ta ställning till om verksamheten ska avsätta pengar för en 
investering eller söka stadsbidrag. Om HUV kan få möjligheten 
att köpa in vissa ”verktyg” så kan vi successivt bredda 
verksamheten med hälsofrämjande miljöer till våra barn.

Genom Huv vill vi utveckla arbetsprocesser inom och mellan 
förvaltningar som handlar om hur vi kvalitetssäkrar utemiljön på 
förskolor och skolor i praktiken. Hur gör vi i Värnamo kommun 
för att efterleva de skärpta kraven som Boverket har ställt på oss 
vad gäller tillgängliga, omväxlande och ändamålsenliga 
utemiljöer för barn och unga?

Med tanke på visionen för ”Värnamo år 2035” den mänskliga 
tillväxtkommunen kommer vi att växa som stad vilket betyder 
att vi nu har möjlighet och bör vara proaktiva och våga testa nya 
metoder och verktyg som till exempel ”Rörelsefaktor i stads- 
och samhällsplanering” för att öka den fysiska aktiviteten.

Digital plattform!

Under våren 2020 utvecklas en digital plattform för HUV. Den 
digitala plattformen är en viktig del av HUV och kan ses som en 
verktygslåda. Verktygslådan innehåller inspiration, tips och 
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information om forskning inom områdena fysisk aktivitet, 
psykiskt välbefinnande, sömn och återhämtning och mat.

Verktygen har tagits fram tillsammans med förskolor, skolor, 
bibliotek, Värnamo hälsocenter och familjecentral i Värnamo 
kommun.

Ett nästa steg inom kommunikation är att arbeta med film. 
Filmer är något som både förskolan och Familjecentralen 
efterfrågar. 

Information om HUV sprids främst genom kommunens olika 
kommunikationskanaler. HUV har också ett eget 
instagramkonto: halsosamuppvaxt. 

0

100

134

161

V 34 
2019

V 48
2019

V 4
2020

V 11
2020

Antal följare på HUV´s Instagram

Behovet av att utveckla filmer inom HUV´s fyra fokusområden 
är stora vilket förskolorna och Familjecentralen efterfrågar. 

100% hälsa

100% hälsan är ett nytt samarbetsprojekt inom HUV där behovet 
av en djupare kompetens för tränare och aktiva har identifierats i 
olika idrottsföreningar. Arbetsgruppen representeras av följande 
Värnamo simsällskap, Hälsocenter, RFSISU och HUV.

På vilket sätt kan 100% hälsa bidra med kunskap, förståelse, ge 
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verktyg inom områdena mat, prestation och psykisk hälsa för 
ungdomar?

Målet är att nå så många ungdomar, tränare och föräldrar inom 
Värnamo kommun som möjligt. Vi vill lyfta och sprida kunskap 
om hälsosam balans mellan kost, träning, prestation och mental 
hälsa. Vi kommer erbjuda två eller tre föreläsningar under 
hösten 2020 med efterföljande workshop för de ungdomar som 
är aktiva.
Vad är en bra ”energibalans” när man är aktiv? 
Hur hanterar man tankar om prestation och gynnar ett positivt 
psykiskt välbefinnande?
Hur kan du som förälder och tränare främja och bidra med en 
hälsosam miljö för ungdomar?
Om 100% hälsa kommer att visa positiva effekter efter 
genomförandet under hösten 2020 är målet att detta sker årligen.

Utifrån strategi för hälsa har den politiska ledningen för länets 
kommuner och Region Jönköpings län, i samverkan med 
cheferna inom ledningssystemet, kommit överens om att arbetet 
ska inriktas på barn och ungas hälsa. Lärande nätverket, som 
HUV ingår i, inspirerar ifrån den Skottska modellen och 
Cincinnati, USA. I Värnamo finns det tre team med; Barn och 
utbildningsförvaltningen tillsammans med 
Medborgarförvaltningen, Familjecentralen som riktar sina 
insatser till Rydaholm och Barn och ungdomsmedicinska 
mottagningen och barn och ungdomshälsan där HUV finns just 
nu med i de två sistnämnda teamen. Målet är att förbättra barn 
och ungas hälsa med 2% per år, de kommande fyra åren.

Modell för uppföljning (målstyrning)

Aktörerna

För att veta hur långt vi har kommit i processen för att 
kvalitetssäkra HUV behöver vi utveckla en enkel och tydlig 
modell för uppföljning.  I förskolan pågår ett arbete att skapa en 
pilot för denna modell för uppföljning (målstyrning). Den ska ge 
oss kunskap om vilka förutsättningar som vi skapar till en 
hälsofrämjande miljö för våra barn och även visa på områden 
eller förskolor som behöver extra stöd eller insatser. Modellen 
kommer sedan att utökas för att kunna värdera hur väl alla 
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aktörer lyckas med att skapa en hälsofrämjande miljö för våra 
barn.

Barnen

Parallellt med att vi tar fram modell för uppföljning av 
aktörernas agerande för HUV sker också en kartläggning av hur 
vi ska mäta effekterna hos barnen. Här är utgångspunkten att 
använda sig av befintliga enkäter, ev. kompletterade med någon 
specifik fråga för att få en korrekt bild. Genom detta kommer vi 
att se vilka effekter som olika allmänna insatser och riktade 
åtgärder får.

Samhällsekonomiskt effektiva insatser

Under tiden vi utvecklar strategier för olika delar av Värnamo 
kommun kommer vi kontinuerligt genomföra insatser och 
riktade åtgärder som utvärderas avseende dess effekter. Baserat 
på resultatet kommer beslut fattas om en viss insats ska fortgå 
och implementeras i hela kommunen eller avslutas. Effektiva 
och långsiktigt positiva insatser/åtgärder ska byggas in i 
ordinarie samhällsstrukturer. Genom kontinuerliga mätning och 
revideringar bygger man stegvis evidens för vilka insatser och 
åtgärder som är effektiva och långsiktiga.
Genom modellen för uppföljning av såväl aktörer som barnen 
kommer vi att kunna se vilka insatser och riktade åtgärder som 
får effekt, och därmed kunna bedöma deras värde. Detta behöver 
ligga till grund för beslut om allmänt införande till alla inom 
Värnamo kommun.

Hälsoekonomi

Idag finns det ingen hälsoekonomi beräknat på barn 0 - 19 år att 
förmedla utan från ålder 20 år och uppåt kan vi se på 
beräkningar via en hälsokalkylator. Från ett samhällsperspektiv 
har hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder stor 
potential, att bidra till hälsa och välbefinnande och är ett sätt för 
befolkningen att investera i hälsokapitalet. Det finns många 
forskningsrapporter som grund för det vetenskapliga 
perspektivet i hälsoekonomin.
HUV har kontaktat en seniorforskare som är docent i 
hälsoekonomi vid Institutionen för folkhälso- och 
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vårdvetenskap, Socialmedicin/ CHAP på Uppsala Universitet 
för att se om hen kan hjälpa oss att utveckla en hälsokalkylator 
för än lägre åldersgrupp än 20 år.  Region Jönköpings län har 
erbjudit att de kan förmedla material och kunskap, samt hjälpa 
till i fall vi stöter på några svårigheter med räkningar och 
kalkyler.
Det vi alla kan vara överens om är att när vi ser på all 
hälsostatistik hos barn och unga i samtliga fyra fokusområdena 
idag så visar det på höga markörer som identifieras som 
riskfaktorer och det är därför som HUV-satsning behöves för att 
på kort sikt utveckla metoder, verktyg, arbetssätt och attityder 
och beteende och på långsikt kommer vi även se 
hälsoekonomiska vinster, förbättrade levnadsvanor och lägre 
samhällskostnader.

Samarbetet med Uppsala Universitet

Samarbetet med Uppsala universitet fortsätter. De har lång 
erfarenhet av kvalitetssäkring av dylika interventioner. Deras 
roll blir att kvalitetssäkra vår modell för uppföljning med ett 
nationellt och internationellt perspektiv. De kommer även att 
bevaka kvalitetssäkringen av vårt arbete och föra vidare resultat 
på nationell och internationell nivå.
Vidare kommer Uppsala Universitet att fortsätta söka medel för 
att möjliggöra ev. utökning av interventionen på olika sätt.

Budget för HUV åren 2020 - 2023

Budgeten för HUV för åren 2020 – 2023 kan delas in i två olika 
delar. Dels personalkostnader för den projektledare och 
kommunikatör som anställts, dels en liten ekonomisk ram som 
kan användas för att understödja olika hälsofrämjande initiativ 
med aktörer.

Projektledaren och kommunikatören är en direkt förutsättning 
för att vi ska kunna fortsätta med HUV. Vi föreslår att 
kostnaden för dem indexuppräknas med 2,5 % årligen.

För att kunna stödja olika hälsofrämjande initiativ från aktörer 
behöver projektet ha medel att kunna skjuta till. Det kan vara 
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kostnader för material, utbildning för aktörer och målgrupp, 
samverkan mellan olika aktörer och dylikt. Beslut om vad dessa 
medel ska användas till fattas av projektets styrgrupp. För att 
bibehålla sitt relativa värde föreslår vi att även de 
indexuppräknas med 2,5 % årligen.

Personalkostnaden för HUV är redan beslutad fram till 2020-05-
31. Vi behöver inledningsvis behandla kostnaden för resterande 
del av 2020.

Därefter behandlar vi kostnaden för åren 2021—2023

Riskbedömning

Värnamo kommuns vision är ”Den mänskliga 
tillväxtkommunen” med ledorden hållbarhet, attraktivitet, 
tillväxt och trygghet. Värnamo kommun ska vara attraktiv att 
leva och arbeta i. Här ska finnas förutsättningar för attraktivt 
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boende och livsmiljöer och trygghet och folkhälsa för alla 
kommuninvånare. Genom satsningen HUV ligger Värnamo 
kommun i framkant i att erbjuda barnfamiljer goda 
förutsättningar att verka och bo i kommunen. Alla barn ska ha 
samma förutsättningar till en hälsosam uppväxt oavsett var i 
kommunen man är bosatt. Att Värnamo ligger i framkant med 
en så tydlig och omfattande satsning på folkhälsa kommer 
medverka till att kommunen blir attraktiv att bosätta sig i. HUV 
fokuserar på att miljöerna som barn växer upp i ska vara 
hälsofrämjande och trygga och bidra till att barn och unga får en 
god hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande. Välmående barn 
och unga som väljer en hälsosam och aktiv livsstil växer upp till 
vuxna som har förutsättningar till en god fysisk och psykisk 
hälsa. Ur ett samhällsperspektiv gynnar detta tillväxten. 
Eftersom satsningen är långsiktig och involverar så många olika 
aktörer blir det en hållbar satsning som ska kunna leva vidare. 
Hälsosamma barn växer upp till vuxna som har förutsättningar 
att göra hälsosamma val och i sin tur överföra detta till sina 
barn. 

HUV står väl förankrat i Agenda 2030 under mål 3 som handlar 
om hälsa och välbefinnande.  Flera av delmålen är sådant som 
HUV direkt arbetar med och har som målsättning för satsningen. 
Likaså stämmer satsningen HUV väldigt väl överens med 
Barnkonventionen som är lag 1 januari 2020. Därmed kan HUV 
verkligen sägas vara en satsning som ligger väl i tiden och har 
en tydlig förankring i tankar om såväl hållbarhet som barns 
bästa. 

Bilagor

1. Återkoppling till förskolorna efter kartläggningen
2. Förskolan Lillstugans pedagogiska planering kring HUV
3. Hälsoekonomi
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Tekniska utskottet 2020-03-24 

Justerare

§ 86 Dnr: TU.2020.49

Långsiktig finansiering av Hälsosam Uppväxt i 
Värnamo kommun

Beslut
Tekniska utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att i budgeten för perioden 2020-06-01 till 2020-12-31 avsätta
      medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun 
      med totalt 790 tkr, enligt specifikation under budget.
att i budgeten för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 avsätta
      medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun 
      med totalt 4. 362 tkr, enligt årlig specifikation.
att HUV varje år ska redovisa i KS vilka insatser som 
      respektive aktör genomfört och resultatet av dem.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att budgetera för projektet Hälsosam 
Uppväxt i Värnamo Kommun (HUV) till och med 2020-05-31. Nytt 
ställningstagande och beslut behöver tas av Tekniska utskottet och 
Kommunstyrelsen efter beslut av att Stiftelsen Familjen Kampad 2020-
02-28 avslog ansökan om externa medel. 
Beslutsunderlaget omfattar en tidsperiod om tre och ett halvt år från 
våren 2020 till 2023. I samband med avslaget behöver Värnamo 
kommun ta ställning till hur satsningen ska drivas vidare och vilka 
medel man ska avsätta. 
Satsningen HUV har valt att ta ett vidare grepp än att bara förebygga 
övervikt och fetma hos barn och unga. Avsikten är att se till flera 
aspekter som påverkar barnets hälsotillstånd genom att fokusera på 
främst fyra områden. De fyra fokusområdena är fysisk aktivitet, mat, 
sömn och återhämtning samt psykiskt välbefinnande. 

Målsättningen med HUV är att skapa en miljö och en motivation för att 
göra det lätt att göra rätt val för en hälsosam och aktiv livsstil. Visionen 
är att Värnamo kommun är att alla 25-åringar är normalviktiga med en 
hälsosam och aktiv livsstil. 

HUV`s uppgift är att inspirera och motivera chefer och medarbetare 
inom olika förvaltningar genom möten och dialoger, kartläggning, 
byggande av nätverk, deltagande i APT, piloter i förskolor och skolor, 
pedagogiska planeringar med HUV i förskolan, rörelsefaktor i stads- 
och samhällsbyggnad, utveckla en kvalitetssäkring av utemiljö på 
förskolor och skolor, målstyrning för HUV och en digital plattform.
Om vi ska uppnå en Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun krävs att 
alla kommunens förvaltningar och politiker gör ett långsiktigt åtagande 
att verka för att realisera HUV´s version.
Detta kan betyda att vi förstärker vissa delar i verksamheten, samarbetar 
på ett nytt sätt, vågar tänka nytt och att vi provar och utvärderar det 
tillsammans kontinuerligt.
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Tekniska utskottet 2020-03-24 

Justerare

En årlig rapportering av de insatser som förvaltningarna har bidragit 
med rapporteras i styrgruppen för HUV och sedan till KS.
Kommunens satsning enligt det vi föreslår är en förutsättning för att 
kunna söka externa medel som kan växla upp de aktiviteter vi 
genomför. Ute i verksamheterna finns engagemang och viljan att bidra 
med sin del är stor och kommer bara att utvecklas över tid.
Vi har som mål att sprida HUV nationellt och sätta Värnamo på kartan 
som en hälsosam och aktiv kommun för våra barn och ungdomar. Här 
har Uppsala universitet en viktig roll.

” Tillsammans kan vi göra skillnad”
” Det ska vara lätt att göra rätt”

Förslag till beslut
 Tekniska utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 
att i budgeten för perioden 2020-06-01 till 2020-12-31 avsätta
      medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun 
      med totalt 790 tkr, enligt specifikation under budget.
att i budgeten för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 avsätta
      medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun 
      med totalt 4. 362 tkr, enligt årlig specifikation.
att HUV varje år ska redovisa i KS vilka insatser som 
      respektive aktör genomfört och resultatet av dem.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-05 

Justerare

§ 198 Dnr: KS.2020.282

Överförmyndaren

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen diskuterar överförmyndarens roll.

Beslut skickas till:
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2020-04-08 Dnr: 19.3160.100 

Värnamo kommuns svar, Medborgarinitiativ – utveckla 
Gröndalsleden för bostäder och grönområden. 

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden 

besluta  

att  ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklade svar på 

medborgarinitiativ, Utveckla västra Gröndal för bostäder och 

grönområden, och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Den 27 maj 2019 har ett medborgarinitiativ inkommit till kommunen med 

ett förslag rörande stadens utveckling väster om Gröndalsleden. 

Medborgarinitiativet är ett av de som har blivit framröstade av 

medborgarna att tas upp politiskt i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 

den 22 oktober 2019, §342, att remittera medborgarinitiativet till 

Samhällsbyggnadsnämnden som i beslut 2019-11-20, §400 gav 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppgift att svara på initiativet och 

återkomma till nämnden under sammanträdet i december.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i beslut 2020-01-29, §52 getts 

uppdraget av samhällsbyggnadsnämnden att på nytt se över 

medborgarinitiativet efter att kommunstyrelsen beslutade 14 januari 2020 § 

14 att återremitterad ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ett 

förtydligande.  

Initiativet tar upp Stena Recyclings planer på att utveckla sin verksamhet på 

sin fastighet som ligger utefter Lundbyvägen och Gröndalsleden.   

Utredning

Stena Recyclings planer på att utveckla sin verksamhet kräver en 

omprövning av deras nuvarande tillstånd att bedriva sin verksamhet. 

Prövningen görs inte av kommunen utan av Mark- och miljödomstolen. 

Kommunen har getts möjlighet att yttra sig under processen men har för 

övrigt lite att säga till om utfallet. I kommunens yttrande framgår att 

kommunen ställer sig tveksamma till det förslag på utveckling av 

verksamheten som omprövningen avser på den aktuella fastigheten, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen

Kommunstyrelsen 
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Bumerangen 1. Utvecklingen som ligger till grund för prövningen handlar 

om att Stena Recycling önskar samla sina verksamheter på en plats i 

Värnamo. Kommunen ser vissa fördelar med att samla verksamhetens olika 

delar till fastigheten som har ett mer externt läge.  

Gällande detaljplan 

Den berörda fastigheten omfattas av två detaljplaner, Detaljplan för Vitarör 

Norra F_276 och Detaljplan för Vitarör industriområde, F_317. Båda 

detaljplaner medger industriändamål och att verksamhet som bedrivs inom 

detaljplanen inte får vara störande eller farlig för sin omgivning. Den 

utveckling som nu prövas i domstolen kommer ske inom den nuvarande 

fastigheten och prövningen kommer ställas mot gällande detaljplaner. 

Kommunens översiktsplanering 

I kommunens nyligen antagna översiktsplan, Mitt Värnamo 2035, finns 

kommunens ställningstaganden för bebyggelseutveckling för Värnamo 

kommun. Den pekar bland annat på att ny bebyggelse i tätorterna i första 

hand ska ske i förtätningslägen och i tätortens nuvarande utbredning. 

Ställningstagandet talar inte för någon större utbredning av staden väster 

om Gröndalsleden.  

Aktuellt för medborgarinitiativet är även ställningstagandet att peka ut 

tätortsnära natur. I översiktsplanen har, väster om Gröndalsleden, 

Alandsryd med Borgenområdet pekats ut men även ett mindre område 

söder om Ekenhaga. Ställningstagandet för dessa områden innebär att 

kommunen avser att verka för att utveckla och tillgängliggöra områdena 

samt att dessa ska skyddas från åtgärder som kan påverkas områdets värde 

för rekreation negativ.  

Fördjupad översiktsplan för Värnamo stad 

Kommunens fördjupade översiktsplan för Värnamo stad är från 2006 och 

har i delar bedömts var inaktuell varvid arbetet med att ta fram en ny 

fördjupning har inletts. I gällande fördjupning finns ett utvecklingsområde, 

Delområde 13 Västra Gröndal utpekat. Det utpekade området ligger norr 

om Stenas fastighet och väster om Gröndalsleden. Planen beskriver den 

möjliga utvecklingen för området som att för de delar som inte bör avsättas 

för fornlämningar kan eventuellt exploateras och att den exploatering som 

eventuellt kan komma ifråga avser bostäder. Kommunen bedömer att det 

inte föreligger något behov av att det nu rådande ställningstagandet för 

området behöver omprövas såtillvida att området framgent skulle planeras 

för störande verksamheter.  

Kommunen vill uppmärksamma på att en ny fördjupad översiktsplan för 

Värnamo stad är under framtagande. Under hösten 2020 kommer 

planförslaget att samrådas med bland annat stadens medborgare. Det 

föreligger goda möjligheter att inverka i förslaget och kommunen 

uppmuntrar allmänheten att inkomma med synpunkter.  
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Kommunens kommentar

Angående Stenas planer på att utveckla sin verksamhet på fastigheten  ̧

Bumerangen 1 har kommunen i sitt yttrande kring det tillstånd som 

erfordras ställts sig negativa. Kommunen är tveksamma till om den 

utveckling man föreslår på fastigheten är förenlig med rådande detaljplaner 

för området. Angående medborgarinitiativets förslag om att Värnamo 

kommun tillsammans med Stena Recycling ska ta fram en alternativ plan 

för deras framtida expansion så har kommunen inga möjligheter att utan 

verksamhetens önskan göra så. Så länge utvecklingen som sker på 

fastigheten är förenlig med detaljplanen kan eller vill inte kommunen göra 

något.  

Sammanfattningsvis ser kommunen inte att en utveckling som följer 

detaljplanens bestämmelser skulle inverka negativt på möjligheten att 

utveckla Gröndalsområdet enligt medborgarinitiativet samtidigt ifrågasätter 

kommunen om den ansökte verksamhetens är förenlig med gällande 

detaljplan.  

/Emma Nordstrand 

 Planarkitekt 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

§ 14 Dnr: KS.2019.456

Medborgarinitiativ - Utveckla västra Gröndal för 
bostäder och grönområden inte för 
avfallsanläggning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att  återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Medborgarinitiativ – Utveckla västra Gröndal för bostäder och 
grönområden, inte för avfallsanläggning har behandlats av 
kommunfullmäktige 26 september 2019, § 200 och har av 
kommunstyrelsen remitterats till samhällsbyggnadsnämnden.

Initiativtagaren anser att Värnamo kommun bör tillsammans 
med Stena Recycling ta fram en alternativ plan för deras 
framtida expansion och
utveckla en mer långsiktig samhällsnyttig plan för området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att en utveckling inom 
den aktuella fastigheten skulle påverka möjligheten för staden 
att utvecklas för bostadsändamål och grönområde väster om 
Gröndalsleden.

Vidare gör man bedömningen att kommunens planer för 
området är i linje med medborgarinitiativet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse   
29 november 2019 till samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 december 2019, § 433
att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens svar på 

medborgarinitiativ, Utveckla västra Gröndal för bostäder 
och grönområden, och överlämna det till kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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2019-12-04 

 
Dnr: 19.3160.100  

Värnamo kommuns svar, Medborgarinitiativ – utveckla 
västra Gröndal för bostäder och grönområden. 

 

Beslutsförslag 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden 

besluta  

att  ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens svar på 

medborgarinitiativ, Utveckla västra Gröndal för bostäder och 

grönområden, och överlämna det till kommunstyrelsen. 

 
Bakgrund 
 

Den 27 maj 2019 har ett medborgarinitiativ inkommit till kommunen med 

ett förslag rörande stadens utveckling väster om Gröndalsleden. 

Medborgarinitiativet är ett av de som har blivit framröstade av 

medborgarna att tas upp politiskt i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 

den 22 oktober 2019, §342, att remittera medborgarinitiativet till 

Samhällsbyggnadsnämnden som i beslut 2019-11-20, §400 gav 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppgift att svara på initiativet och 

återkomma till nämnden under sammanträdet i december.  

 

Initiativet tar upp Stena Recyclings planer på att utveckla sin verksamhet på 

sin fastighet som ligger utefter Lundbyvägen och Gröndalsleden.   

 

Utredning 

 

Stena Recyclings planer på att utveckla sin verksamhet kräver en 

omprövning av deras nuvarande tillstånd att bedriva sin verksamhet. 

Prövningen görs inte av kommunen utan av Mark- och miljödomstolen. 

Kommunen kommer ges möjlighet att yttra sig under processen men har för 

övrigt lite att säga till om utfallet. Utvecklingen som ligger till grund för 

prövningen handlar om att Stena Recycling önskar samla sina verksamheter 

på en plats i Värnamo. Kommunen ser vissa fördelar med att samla 

verksamhetens olika delar till fastigheten som har ett mer externt läge.  

 

Gällande detaljplan 

Den berörda fastigheten omfattas av två detaljplaner, Detaljplan för Vitarör 

Norra F_276 och Detaljplan för Vitarör industriområde, F_317. Båda 

detaljplaner medger industriändamål och att verksamhet som bedrivs inom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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detaljplanen inte får vara störande eller farlig för sin omgivning. Den 

utveckling som nu prövas i domstolen kommer ske inom den nuvarande 

fastigheten och prövningen kommer ställas mot gällande detaljplaner. 

Kommunens översiktsplanering 

I kommunens nyligen antagna översiktsplan, Mitt Värnamo 2035, finns 

kommunens ställningstaganden för bebyggelseutveckling för Värnamo 

kommun. Den pekar bland annat på att ny bebyggelse i tätorterna i första 

hand ska ske i förtätningslägen och i tätortens nuvarande utbredning. 

Ställningstagandet talar inte för någon större utbredning av staden väster 

om Gröndalsleden.  

Aktuellt för medborgarinitiativet är även ställningstagandet att peka ut 

tätortsnära natur. I översiktsplanen har, väster om Gröndalsleden, 

Alandsryd med Borgenområdet pekats ut men även ett mindre område 

söder om Ekenhaga. Ställningstagandet för dessa områden innebär att 

kommunen avser att verka för att utveckla och tillgängliggöra områdena 

samt att dessa ska skyddas från åtgärder som kan påverkas områdets värde 

för rekreation negativ.  

Fördjupad översiktsplan för Värnamo stad 

Kommunens fördjupade översiktsplan för Värnamo stad är från 2006 och 

har i delar bedömts var inaktuell varvid arbetet med att ta fram en ny 

fördjupning har inletts. I gällande fördjupning finns ett utvecklingsområde, 

Delområde 13 Västra Gröndal utpekat. Det utpekade området ligger norr 

om Stenas fastighet och väster om Gröndalsleden. Planen beskriver den 

möjliga utvecklingen för området som att för de delar som inte bör avsättas 

för fornlämningar kan eventuellt exploateras och att den exploatering som 

eventuellt kan komma ifråga avser bostäder. Kommunen bedömer att det 

inte föreligger något behov av att det nu rådande ställningstagandet för 

området behöver omprövas såtillvida att området framgent skulle planeras 

för störande verksamheter.  

Kommunen vill uppmärksamma på att en ny fördjupad översiktsplan för 

Värnamo stad är under framtagande. Under våren 2020 kommer 

planförslaget att samrådas med bland annat stadens medborgare. Det 

föreligger goda möjligheter att inverka i förslaget och kommunen 

uppmuntrar allmänheten att inkomma med synpunkter.  

Kommunens kommentar

Kommunen ser inte att en utveckling inom den aktuella fastigheten skulle 

påverka möjligheten för staden att utvecklas för bostadsändamål och 

grönområde väster om Grönsdalsleden. 

Vidare gör kommunen bedömningen att kommunens planer för området är i 

linje med medborgarinitiativet. 

/Emma Nordstrand 

 Planarkitekt 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Utveckla västra Gröndal för bostäder och grönområden inte för avfallsanläggning

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Marken väster om gröndalsleden bör utvecklas som ett grönområde och för framtida bostadsbebyggelse. Med
dagens detaljplan och Stena Recyclings planer på utbyggnad av anläggning för metall skrot och farlig avfall kommer
stadens möjligheter att växa i västlig riktning hindras i framtiden. Denna stads och naturnära mark bör användas för
Värnamos framtida expansion och inte blockeras för framtida generationer av miljöfarlig verksamhet. 

Den planerade 600 procentiga expansionen av Stenas verksamhet i detta stadsnära område innebär stora miljö
och samhällsrisker i form av ökad tung trafik , buller , brandrisk och risk för utsläpp av hälso och miljöfarliga ämnen
i mark , vatten och luft. 

Värnamo kommun bör tillsammans med Stena Recycling ta fram en alternativ plan för deras framtida expansion och
utveckla en mer långsiktig samhällsnyttig plan för detta område.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Lundbyvägen 4, 331 53 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.184328382953254, 14.00314008039004)

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

Dina kontaktuppgifter

Namn

Jonas Danielsson
Epost

jonas.danielsson@vmomail.se

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

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

Servitörvägen 13

 
  

2019-05-27 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Postnummer

33153
Postort

Värnamo

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

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

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

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

✔

✔
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-05-19 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 6/2020 gällande 
antagande av Riktlinje för energi och klimatbidrag.

2. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 7/2020 gällande 
förlängning av förordnande.

3. Mark- och exploateringsavdelningens delegationsbeslut         
nr 19-23/2020.
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2020-04-29        Beslut 6/2020

Riktlinje för energi och 
klimatbidrag.

Syftet med energi och klimatbidraget är att skapa goda förutsättningar för 
föreningar att göra energi- och klimatåtgärder. Hållbarhet är ett av 
kommunens långsiktiga målkriterier, och i detta arbete är insatser från 
såväl kommun, näringsliv som civilsamhälle viktiga. 
.

Riktlinjen för energi och klimatbidrag i Värnamo kommun är härmed 
antagen.

Ulf Svensson
Kommundirektör

Kommunledningskontoret
Ulf Svensson
Kommundirektör
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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

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

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Kommundirektör Ulf Svensson 
Dokumentet gäller från: 2020-05-08
Dokumentet gäller för: Kommunledningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Strategisk utvecklingschef 
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Bakgrund
Många ideella föreningar i Värnamo kommun äger själva de fastigheter som de 
bedriver sin verksamhet i. Föreningarna har i många fall behov av att minska 
sina kostnader för uppvärmning och elförbrukning. Detta kan ske genom 
minskad förbrukning men också genom att de själva producerar el eller 
installerar en alternativ metod för uppvärmning. Även om en åtgärd är lönsam 
på lång sikt så har flertalet föreningar svårt att själva helt finansiera 
investeringsåtgärden. Det är också angeläget att föreningarna kan bidra till 
åtgärder som minskar en negativ klimat- eller miljöpåverkan. 

Syfte
Syftet med bidraget är att skapa goda förutsättningar för föreningar att göra 
energi- och klimatåtgärder. Hållbarhet är ett av kommunens långsiktiga 
målkriterier, och i detta arbete är insatser från såväl kommun, näringsliv som 
civilsamhälle viktiga. 

Organisation och ansvar
Kommunledningsförvaltningen (utvecklingsavdelningen) ansvarar för 
handläggning, beslut samt utbetalning av bidrag, samt för rapportering till 
kommunstyrelsen. Bedömning av inkomna ansökningar görs av energi- och 
klimatrådgivare i samråd med tekniska förvaltningen (fritidsavdelningen).

Energi- och klimatrådgivare ansvarar för att ge föreningarna stöd i vilka 
åtgärder som är lämpliga att genomföra, samt för att ge råd om hur finansiering 
kan ske. 

Kriterier 
Stöd kan sökas av ideella föreningar som avser att göra investeringar som 
innebär minskad energianvändning och/eller som bidrar till minskad 
klimatpåverkan. 

Föreningen ska själva äga den lokal som ansökan avser. 

En förening kan inte beviljas bidrag till en åtgärd om föreningen även fått 
annat kommunalt bidrag för samma åtgärd.

Stöd kan endast sökas av föreningar inom Värnamo kommun.

Om åtgärden kräver bygglov, tillstånd, bygganmälan eller annan anmälan ska 
detta göras av föreningen.

Villkor
Under förutsättning att ovanstående kriterier är uppfyllda kan respektive förening 
beviljas bidrag. Bidraget uppgår till 50%, eller maximalt 200 000 kr.
 
Bidrag kan beviljas så länge medel finns kvar i anslaget.

Bidrag lämnas ej för nedlagd ideell arbetstid. 

Kostnader ska styrkas med fakturor. Om kostnaden inte uppgår till vad som 
angetts i ansökan, justeras utbetalning av bidraget ned i motsvarande grad. 
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Ansökan
Skriftlig ansökan inlämnas till utvecklingsavdelningen senast en månad innan 
åtgärden planeras att utföras.

I ansökan beskrivs vilken åtgärd som bidrag söks för, samt den förväntade 
energibesparingen eller klimatnyttan. I ansökan anges även beräknat 
startdatum och slutdatum för åtgärden. 

Till ansökan ska finnas föreningens verksamhetsberättelse, bokslut, stadgar 
samt revisionsberättelse.

Utbetalning av stöd
Stödet utbetalas efter inskickad redovisning av genomförd åtgärd med 
verifiering av kostnader. Vid komplett och godkänd redovisning sker 
utbetalning av stödet inom två veckor.
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Rubri Beslut 7/2020ken

1 (1)

2020-05-12 

Förlängning av förordnande för kulturchef och 
förvaltningschef serviceförvaltningen

 
Bakgrund

Kulturchef Lars Alkner och förvaltningschef för serviceförvaltningen Annelie 
Andersson har båda ett förordnande på sex år som löper ut 2021-01-01. En process för 
att ta ställning till en eventuell förlängning av förordnandet har upprättats En tidplan 
inför ett beslut om eventuell förlängning har också upprättats enligt följande:

• Dec 2019 Diskussion om förlängning i samband med medarbetarsamtal 
• 202003–04 Information till PU, KS, nämndsordf, kommunens och   

förvaltningen ledningsgrupp, CSG samt FSG
• 2020–04 Dialog och inhämtande av synpunkter från FSG och 

förvaltningarnas ledningsgrupper
• 2020–04 Ev synpunkter från nämndens presidier och KS ledamöter
• 2020–05–06 Samverkan CSG
• 2020–05–12 Beslut av KD efter samråd med PU

Beslut

Utifrån dialoger och synpunkter enligt tidplanen ovan så föreslås:

 Ett förlängt förordnande för Lars Alkner som kulturchef till 2026-01-01
 Ett förlängt förordnande för Annelie Andersson som förvaltningschef för 

serviceförvaltningen till 2023-06-30

Ulf Svensson
Kommundirektör

unchef

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen
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 FÖRTECKNING

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

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
 16 april 2019 § 159.

Nummer DELGIVET
KS 2020-04-

19/20 Återtagande av tomt, Gulmossan 4
20/20 Markupplåtelseavtal, E.On, Bredaryd 1:136
21/20 Markupplåtelseavtal, E.On, Bredaryd 20:11
22/20 Arrendeavtal, Nivika Rosen AB, Rosen 2
23/20 Köpeavtal, kommunen försäljer del av Bredaryd 41:4 till 

Jenic Fastighet AB. Köpeskilling 37 980 kr. 
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Remissvar- Åtgärdsplan för stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering

Ärendebeskrivning

Servicenämnden fattade beslut 15 januari 2020 § 2 om 
Åtgärdsplanen för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering, utifrån Plan för centrala strategier för 
digitalisering.
Kommunstyrelsen beslutade 18 februari 2020 § 55 att 
återremittera ärendet till servicenämnden för en 
komplettering med en omvärldsanalys av hur andra 
kommuner valt att organisera sin IT-verksamhet, vilka 
samverkansmöjligheter som finns med andra aktörer 
samt vilka uppgifter som idag utförs av IT-avdelningen 
som skulle kunna utföras av andra.

Remissvar ska lämnas senast 14 april 2020 till 
kommunstyrelsen.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att anta bifogat remissvar som sitt förslag på Åtgärdsplan för 
stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare 
hantering

Per Sveningsson Annelie Andersson
IT-chef Förvaltningschef
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Utredning

Omvärldsanalys av hur andra kommuner valt att 
organisera sin IT-verksamhet. 

Som underlag till omvärldsanalysen har kontakt tagits med IT 
chefer eller motsvarande på IT-avdelningarna i Jönköpings län 
och ytterligare några kommuner i vår närhet. Totalt antal 
personer på avdelningen och översiktlig uppdragsbeskrivning 
har efterfrågats. 

De flesta kommunerna har egna IT-avdelningar som i grunden 
liknar den Värnamo har idag och har i stort sett samma uppdrag.
Tjänster som levereras är nätverk och kommunikation, support, 
enheter, systemdrift och ibland telefoni. Graden av ut- 
kontrakterade tjänster är relativt liten. Avdelningarna har mellan 
6 och 67 tjänster och för att möjliggöra jämförelse har ett grovt 
nyckeltal tagits fram där antalet kommuninnevånare delats med 
antalet anställda på IT-avdelningarna. Det ger Värnamo värde på 
4,35 på en skala mellan 4,35 och som mest 7,53. Det vill säga ju 
högre värde desto större IT-avdelning i förhållande till 
kommunens storlek.

Gemensamt för de IT-avdelningar som ligger på den högre delen 
av skalan är att de har en större andel verksamhetsutvecklare, 
förvaltningsledare, controllers, projektledare och andra 
verksamhetsstödjande resurser. Gislaved ligger relativt högt med 
7,33 och har en tydlig ambition att stödja verksamheten med 
liknande tjänster och har en utvecklad intäktsfinansierad 
verksamhet. I den högre delen av skalan ligger också Aneby, 
Sävsjö, Nässjö, Vetlanda och Eksjö kommuner som har en 
gemensam IT-avdelning som går under namnet Höglandets IT 
(HIT). De får ett värde på 6,30 och har en motsvarande tydligt 
stödjande roll för sina kunder. Som ett jämförande av de högre 
värdena får ITSAM som är ett kommunalförbund som levererar 
IT-tjänster till Ödeshög, Boxholm, Ydre, Kinda, Vimmerby och 
Åtvidabergs kommuner. Med sina 58 tjänster nås 11,15 och 
deras leverans av tjänster motsvarar i stort sett Höglandets ITs.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de större kommunerna 
och kommunalförbunden vinner på vissa stordriftsfördelar men 
kräver samtidigt mera styrning, administration och kontroll.
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                       Samverkansmöjligheter med andra aktörer.

Idag samverkar Värnamo kommuns IT-avdelning med några av 
de kommunala bolagen. 

Hos Finnvedsbostäder monteras kommunens infrastruktur för 
teknik och nätverk när kommunen är kund i deras lokaler.

Värnamo Energi (VEAB) sköter all digital kommunikation till 
kommunens olika geografiska platser runt om i kommunen. I 
dagsläget ca 250 olika platser som är kopplade via fiber. 
Kommunens behov av tjänster och olika kommunikations-
lösningar planeras i nära samarbete med VEAB.  

Värnamo Kommunala industrifastigheter (VKIAB) som driver 
Gummifabriken upplåter delar av sina lokaler för Värnamo 
kommuns egna verksamheter (Campus Värnamo och 
biblioteket) och den teknik som krävs för deras IT tjänster som 
levereras av IT-avdelningen. Samverkan sker idag genom stöd 
till VKIAB gällande säkerhet, upphandling och intern 
konsultation.   

Möjliga framtida samverkansmöjligheter finns troligen primärt 
tillsammans med VEAB som eventuellt skulle ha möjlighet att 
utöka sina tjänster runt nätverk och kommunikation. 
Ett annat exempel är det kommande projektet inom IoT (Internet 
of Things = Sakernas internet) där en pilotlösning skall införas 
för att lära sig mer om möjligheterna med denna nya teknik.
Här är VEAB och Tekniska förvaltningen samverkanspartners.

Idag samverkar IT-avdelningen med grannkommunerna i 
GGVV området inom ett flertal områden. 
Gemensamma upphandlingar för telefoni, mobiltelefoner och 
datorer har gjorts med mål att tillsammans skapa en större 
upphandlingsvolym. 
Nätverkande sker med bland annat IT cheferna och mellan IT 
tekniker som regelbundet har informationsutbyten och 
avstämningar runt gemensamma problem och möjligheter. Vissa 
införandeprojekt täcker GGVV där man delar gemsamma 
resurser för teknik och projektledning. 
Genom att genomföra gemensamma utbildningsinsatser lokalt 
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hos oss i gemensamma tekniklösningar spar kommunen pengar 
och skapar informella nätverk mellan tekniker. 

I en framtid kan man eventuellt tänka sig att vissa funktioner 
inom support, övervakning, beredskap och teknik. Vissa 
speciella roller skulle kunna delas mellan flera kommuner som 
exempelvis IT arkitekt, säkerhetsspecialister eller liknande.

Erfarenheterna visar att det inte är helt enkelt att samverka runt 
gemensamma lösningar då olika målbilder gör införandet 
komplicerat.

På länsnivå finns idag samverkan genom Digitaliseringsrådet 
där samtliga länets kommuner är med. Tidigare har projekt för 
till exempel Benchmarking i informationssäkerhet (GDPR), 
eArkiv och Dimios genomförts genom samverkan i länet.

Framtida projekt är i närtid det pågående innovationsprojektet 
inom IoT (Internet of Things = Sakernas internet) där 
Jönköpings, Habo, Nässjö och Värnamo deltar.

Sammanfattningsvis bör varje möjligt samverkansområde 
undersökas i en förstudie som resulterar i ett förslag som kan tas 
beslut om. Möjlighet till samverkan med andra parter skall 
finnas med som en självklar del i verksamheten.
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Uppgifter som idag utförs av IT-avdelningen som kan 
utföras av andra.

Idag har IT-avdelningen i huvudsak strategin att försöka göra så 
mycket som möjligt med egen personal främst av följande skäl:

1. Det är oftast mera kostnadseffektivt än att köpa in externa 
resurser då kostnadsläget inom branschen ofta ligger på 
1000-1200 kronor/timma. 

2. Genom att egen personal är delaktig i förändringsprojekt 
behålls kompetens och kunskap om lösningen i den egna 
organisationen.

Ovanstående gäller under förutsättning att: 

1. Kapacitet finns i befintlig organisation. Köpta tjänster kan 
användas för att kapa belastningstoppar. 

2. Nödvändig kompetens finns i befintlig avdelning. 
Spetskompetens inom specialområden kommer alltid att 
behöva köpas in för avgränsade uppdrag.

Idag utförs det mesta av underhåll och leverans av 
kommunikation av Värnamo Energi AB (VEAB) till 
kommunens olika verksamheter fram till en viss punkt i 
fastigheten. 
I framtiden skulle eventuellt ytterligare delar av nätverkstjänsten 
kunna utföras av VEAB.

Idag levereras datorer och andra enheter av ATEA på ett sätt 
som kräver ytterligare handpåläggning av kommunens personal. 
I framtiden skulle eventuellt ytterligare konfigurerings arbete 
kunna göras av kommunens leverantörer.

Idag utförs mycket av det löpande systemunderhållet av våra 
verksamhetssystem av egen personal tillsammans med hjälp av 
konsulter från leverantören då det behövs. Införande av nya 
system görs i ett tätt samarbete mellan IT-avdelningens personal 
och konsulternas specialister för att följa de standards som är 
satta av IT-avdelningen. 
I framtiden kommer sannolikt flera system att köpas som tjänst 
hos leverantören. Det kommer att reducera vissa delar i IT-
avdelningens leverans men 4/5 kommer att finnas kvar. Det vill 
säga behovet av nätverk, identitet, enhet och support.
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Generellt gäller att ökat inköp av externa tjänster kräver ökat 
arbete med beställningsarbete, uppföljning och kontroll.

Informationen i detta remissvar har föredragits för kommunens 
ledningsgrupp 26 mars 2020 och presentationen bifogas.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-04-08 

Justerare

§ 42 Dnr: SN.2019.49

Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar 
för digitalisering

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta bifogat remissvar som sitt förslag på Åtgärdsplan för stabila 
tekniska förutsättningar för digitalisering

Ärendebeskrivning
Servicenämnden fattade beslut 15 januari 2020 § 2 om 
Åtgärdsplanen för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering, utifrån Plan för centrala strategier för 
digitalisering.
Kommunstyrelsen beslutade 18 februari 2020 § 55 att 
återremittera ärendet till servicenämnden för en komplettering 
med en omvärldsanalys av hur andra kommuner valt att 
organisera sin IT-verksamhet, vilka samverkansmöjligheter som 
finns med andra aktörer samt vilka uppgifter som idag utförs av 
IT-avdelningen som skulle kunna utföras av andra.

Remissvar ska lämnas senast 14 april 2020 till 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att anta bifogat remissvar som sitt förslag på Åtgärdsplan för stabila 
tekniska förutsättningar för digitalisering
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-18 

Justerare

§ 55 Dnr: KS.2020.55

Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar 
för digitalisering

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   återremittera ärendet till servicenämnden för en 

komplettering med en omvärldsanalys av hur andra 
kommuner valt att organisera sin IT-verksamhet, vilka 
samverkansmöjligheter som finns med andra aktörer samt 
vilka uppgifter som idag utförs av IT-avdelningen som kan 
utföras av andra, samt

att   återrapporteras till kommunstyrelsen 14 april 2020.

Ärendebeskrivning
I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala 
strategier för digitalisering”. Denna plan definierar och 
beskriver Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja 
verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter. För att möta utmaningarna de närmaste åren ska ett 
gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade strategier:
1.Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering
2.Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för 
utveckling
3.Digital delaktighet och kompetensförsörjning

I plan för centrala strategier för digitalisering ges uppdrag åt 
servicenämnden att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.

Förslag på åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering har tagits fram av serviceförvaltningen. 
Då åtgärdsplanen inte endast berör servicenämnden är 
serviceförvaltningens förslag att det framtagna förslaget på 
åtgärdsplan överlämnas till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut.

Servicenämnden beslutade 15 januari 2020, § 2
att   föreslå kommunstyrelsen besluta
att   anta bifogad åtgärdsplan som sitt förslag på Åtgärdsplan för 

stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.

Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 4 februari 2020, § 43.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
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I Värnamo 
kommuns plan för 
digitalisering 
koncentreras det 
gemensamma 
arbetet till tre 
prioriterade 
strategier:

1. Stabila tekniska 
förutsättningar för 
digitalisering

2. Styrning för realisering av 
nytta och frigörande av 
resurser för utveckling

3. Digital delaktighet och 
kompetensförsörjning
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Åtgärdsplan för stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering 

Förslag till Servicenämnden
Per Sveningsson, IT-chef
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Bakgrund

• Plan för centrala strategier för digitalisering
• Revisioner och utredningar har identifierat och definierat 

utmaningar och utvecklingspotential
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IT-avdelningens uppdrag och identifierade 
utmaningar
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Hjälp och stöd som man är nöjd med
IT-avdelningens nuvarande leverans 
och uppdrag
• Supportfunktion vardagar 08.00 -16.30

• Tekniker i beredskapstjänst på helgen

• Supportärenden loggas och dokumenteras

Identifierade behov och utmaningar

• Hjälp och stöd måste finnas hela tiden och 
samordnas i kommunen

• Proaktivt arbete med långsiktiga lösningar för 
att avhjälpa generella fel 
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Stabil och pålitlig leverans av system och 
tjänster
IT-avdelningens nuvarande leverans 
och uppdrag
• IT-avdelningen tillhandahåller en driftsmiljö 

för IT-tjänster och system

• IT-avdelningen har en mindre roll i arbetet 
med respektive verksamhetssystem

• IT deltar i mån av tid som stödjande resurs vid 
upphandlingar och i projekt

• Systemen vidareutvecklas för att garantera 
säkerhet och funktion

• System som inte längre används arkiveras och 
avvecklas

Identifierade behov och utmaningar

• IT-avdelningen måste kunna vara en partner 
till verksamheten

• Den tekniska plattformen måste uppdateras i 
mycket högre takt än idag 

• Handlingsberedskapen på problem och 
säkerhetsnivån måste höjas

• Effektiv och rationell licenshantering är en 
förutsättning för kostnadseffektivitet

• Automatiserad styrning av rättigheter

• Rensning av gammal, lagrad information
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En bra digital arbetsplats
IT-avdelningens nuvarande leverans 
och uppdrag
• Alla kommunens verksamheter köper sina 

datorer, telefoner, surfplattor och skrivare via 
IT-avdelningen 

• På alla enheter levereras ett basutbud av 
programvaror och funktioner

• IT-avdelningen har ansvar för den digitala 
utrustningen i vissa konferensrum

• Alla mobila enheter hanteras i ett system

• IT deltar i mån av tid som stödjande resurs vid 
upphandlingar och i projekt

Identifierade behov och utmaningar

• Kommunövergripande och lättförvaltade 
digitala arbetsplatser måste tas fram

• Användaren måste kunna starta sina digitala 
enheter snabbt och effektivt

• ”Det ska bara funka”-enhetsövervakning

• Enklare beställningsrutiner

• Ny lösning för ägande och förvaltning av 
skrivare

• Vi måste ta kontrollen över vårt innehav av 
digitala enheter

• Det måste bli enkelt och positivt att delta i 
digitala möten
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Säker digital identitet och åtkomst
IT-avdelningens nuvarande leverans 
och uppdrag
• Alla anställda, förtroendevalda och elever har 

konton som skapas och underhålls av IT-
avdelningen

• Säker identitet

• Det finns sätt att få åtkomst till system 
utanför den ordinarie arbetsplatsen

Identifierade behov och utmaningar

• Högre krav på säkerhet samtidigt med krav på 
flexibelt arbetssätt ställer krav på att 
lösningarna utvecklas i snabb takt

• Ett säkert kommungemensamt sätt för 
distansanslutning måste tas fram och 
etableras

• Nya verktyg och arbetssätt behöver införas 
för att upptäcka säkerhetsrisker och attacker

• Krypteringslösningar för säker kommunikation 

• Verksamheterna ställer krav på enklare 
inloggning samtidigt som det finns behov av 
och krav på tvåfaktorsinloggning
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Tillräcklig uppkoppling
IT-avdelningens nuvarande leverans 
och uppdrag
• Kommunens uppkoppling mot det egna nätet 

och mot internet för alla verksamheter 
hanteras av IT-avdelningen

• Störningar i uppkopplingen hanteras efter 
bästa förmåga

• Installation av utrustning för fasta och 
trådlösa nät

Identifierade behov och utmaningar

• Dokumenterade och fastställda 
överenskommelser över vilken hastighet och 
tillgång till bandbredd som ska levereras vid 
en given tidpunkt

• Separerade nät måste införas i enlighet med 
NIS-direktivet

• Säkerheten i näten måste hela tiden höjas
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Transformation från IT-avdelning till IT-center

• Förväntningarna på IT-avdelningen har förändrats från drift och 
support, till stöd och hjälp i digitalisering

• Trycket på dagens IT-avdelning är mycket hårt
• Nya kompetenser behöver tillföras 
• Ekonomisk styrning och uppföljning blir en viktigare och viktigare 

komponent
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Tidplan och angreppssätt
1. Servicenämnden tillförs medel för att anställa en IT-centerchef.

2. IT-centerchef rekryteras med första uppdrag att definiera, säkerställa dokumentera och 
konsekvensberäkna; 

• uppdragsbeskrivning för IT-center, inklusive framtagande av ny betalningsmodell för IT
• projektplan för införande, inklusive tidplan

3. Ekonomiska förutsättningar och uppdrag för IT-center fastställs av kommunstyrelsen.

4. Införandeprojekt genomförs
• bereda kontorsplats för större organisation och nytt arbetssätt
• införa ny organisationen och rekrytera nya tjänster

5. Start av IT-center
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Budgetering 

• Transformationen av IT-avdelningen till IT-center förutsätter 
avsättandet av resurser för dels införande, dels drift. Genomförandet 
av planen är inte möjlig utan att resurser avsätts genom centrala 
budgetbeslut.
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Åtgärdsplan för stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering
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Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

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

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Xxxxx
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: Här fyller du i titel på ansvarig på förvaltningen, tex förvaltningschef, 
Kommunledningsförvaltningen
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Bakgrund

Plan för centrala strategier för digitalisering

I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala strategier för 
digitalisering”. Denna plan definierar och beskriver Värnamo kommuns 
centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att utnyttja 
digitaliseringens möjligheter. För att möta utmaningarna de närmaste åren ska 
ett gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade strategier:

1. Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

2. Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för utveckling

3. Digital delaktighet och kompetensförsörjning

I plan för centrala strategier för digitalisering ges uppdrag åt servicenämnden 
att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på åtgärdsplan för Stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering.

Med stabila tekniska förutsättningar för digitalisering avses de tekniska och 
servicemässiga grundförutsättningar som krävs för att kommunens 
verksamheter ska kunna utveckla sitt arbete genom digitalisering.

De förutsättningar som enligt planen ska prioriteras beskrivs i den så kallade 
”5-klövern”.

Figur 1: 5-klövern
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Revisioner och utredningar har identifierat och definierat utmaningar och 
utvecklingspotential
Under 2019 har IT-verksamheten reviderats av externa parter gällande ett antal 
frågeställningar. Dessa revisoner är:

- Granskning av IT-säkerhet 2019, Ernst & Young 

- Revision av datacenter och krisberedskap, MSB - Myndigheten för skydd 
och beredskap

- Nulägesanalys, Dataskyddsförordningen, Qnister

Under 2019 har också utredningar gjorts på IT-avdelningens eget initiativ för 
att få en samlad syn på hur verksamheten når upp till de nivåer som krävs och 
förväntas av IT-avdelningen. Dessa utredningar är:

- ”Tillräcklig uppkoppling” - studie i hur vår nätverks- och 
kommunikationsmiljö är beredd på de utmaningar vi står inför, WE-consulting

- IT- och informationssäkerhet - Informationsklassning, Riskanalyser, IT-
säkerhet och intressentanalys, Atea

- Förstudie för kommunens användning av skrivare, IKR 

Förutom ovanstående revisioner och utredningar har förväntningar och 
synpunkter samlats in från följande områden:

- Kommunens förvaltningar

- IT-avdelningen och digitaliseringsstrateg

- KS strategi och Ledarforum med fokus på digitalisering. 

Sammantaget utgör revisonerna, utredningarna och de insamlade punkterna 
basen för de identifierade utmaningar som redovisas per områden i åtgärdsplan 
stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.
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IT-avdelningens uppdrag och 
identifierade utmaningar

Hjälp och stöd som man är nöjd med

IT-avdelningens nuvarande leverans och uppdrag, Hjälp och stöd som 
man är nöjd med
Supportfunktion vardagar 08.00 -16.00
IT-avdelningen har en supportfunktion som består dels av servicedesk, dels av 
support. Servicedesk svarar i telefon och tar emot besök och har öppet vardagar 
08.00 -16.00. Felanmälningar kommer in via portalen kommunsupport på 
intranätet där användaren själv skriver in sitt supportärende, via telefon och 
även genom besök på avdelningen. Servicedesk löser i huvudsak problem av 
kortare karaktär, med kunden kvar i telefon eller på plats. I mån av tid och om 
det finns möjlighet försöker servicedesk också att lösa grundproblemet. 

Ärenden som tar lite längre tid, tex rättighetstilldelning, löser support. Support 
hanterar också besök och mottagning av leveranser och är idag första instans 
för fakturor och kontroll att leverans är klar och godkänd.  

I mån av tid arbetar servicedesk och support med att ta fram 
användarinstruktioner och lathundar. 

Problem av mera komplicerad karaktär, eller som kräver större förändringar 
skickas vidare till någon av IT-avdelningens driftgrupper: System, Klient eller 
Infra.

Stor vikt läggs vid ett bra kundbemötande och att återkoppla till kunden med 
lösning och sedan stänga ärendet. Det personliga mötet och hjälp ”över disk” 
skall vara möjligt. I genomsnitt hanterar IT-avdelningen ca 11 000 ärenden per 
år.

Tekniker i beredskapstjänst på helgen
IT-avdelningen har en tekniker i beredskapstjänst mellan 17.00 på fredagen till 
00.00 natten till måndag. Beredskapstjänsten är i första hand avsedd för 
omsorgsförvaltningen men om andra mera allvarliga störningar inträffar agerar 
man även på detta. 

Supportärenden loggas och dokumenteras
Ett viktigt verktyg är ärendehanteringssystemet, Nilex, som håller ordning på 
alla inkommande, pågående och avslutade ärenden. Lösningar dokumenteras 
och fungerar sedan som kunskapsdatabas. 

Inom ramen för dagens verksamhet finns planer på ett utökat samarbete med 
Kontaktcenter.
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Identifierade behov och utmaningar, Hjälp och stöd som man är nöjd med
Hjälp och stöd måste finnas hela tiden och samordnas i kommunen
Alla anställda är beroende av sina digitala enheter och sina system och tjänster 
för att göra sitt jobb. Att få hjälp och stöd som man känner sig nöjd med är en 
förutsättning för att digitalisering ska upplevas som en hjälp och positiv 
utveckling.

I verksamheten finns förväntningar på bättre tillgänglighet till hjälp/ support. 
Hjälp och stöd behövs hela tiden, dygnet runt alla dagar. Att hitta 
kostnadseffektiva lösningar på detta är en utmaning som finns redan idag, och 
som ännu inte har någon identifierad lösning. Här måste ett utvecklingsarbete 
genomföras för att utreda om ”Hjälp och stöd” skall organiseras annorlunda än 
idag. Det finns motsvarande funktioner på flera positioner i kommunen och 
kraven ökar på utökade beredskapstider inom IT.

Proaktivt arbete med långsiktiga lösningar för att avhjälpa generella fel 
Ett proaktivt arbete där det som orsakar fel för användarna, och därmed också 
supportärenden på IT-avdelningen, är också efterfrågat. I en situation där 
många olika leverantörer är inblandade är det en avgörande fråga hur våra 
anställda och/eller medborgare ska kunna få hjälp när någonting inte fungerar. 
Enkelhet för användaren och ”lätt att göra rätt” efterfrågas vid alla typer av 
implementationer av IT-lösningar. 
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Stabil och pålitlig leverans av system och 
tjänster

IT-avdelningens nuvarande leverans och uppdrag, Stabil och pålitlig leverans av 
system och tjänster
IT-avdelningen tillhandahåller en driftsmiljö för IT-tjänster och system
Kommunen har idag runt 80 verksamhetssystem som körs i lokala miljöer och 
lika många till hos leverantörer eller som molntjänster. IT-avdelningens roll i 
driften av de system som finns lokalt är i huvudsak att sköta och övervaka den 
miljö som verksamhetssystemen finns i, det vill säga servrar och 
kommunikationen mellan dessa. Detta görs genom att IT-avdelning 
tillhandahåller en driftsmiljö som inkluderar alla nödvändiga servertjänster för 
centrala IT-tjänster och system för personal och elever inom Värnamo 
kommun. 

I driftsmiljön ingår plattform, fysiska och virtuella servrar, operativsystem för 
servrar, brandvägg, virusskydd och lagring. Säkerhetskopiering sker till disk 
varje natt. Backuptagning sker för hel server med grundsyfte att kunna 
återställa system vid större haveri. Säkerhetskopiering sker med möjlighet till 
återläsning av säkerhetskopior för ett minimum av förlust av data. 

Det finns verktyg som varnar om något inte fungerar som förväntat, att 
systemen inte kan kommunicera med varandra som de ska, eller om plats för 
lagring inte finns tillgänglig i den omfattning som behövs. Driftmiljön 
möjliggör visst systemunderhåll på dagtid som då kan genomföras utan att 
störa ordinarie verksamhet. Miljön för systemdrift är genomgående uppbyggd 
med speglade och redundanta miljöer för de flesta komponenter i driftmiljön.

Alla servrar och central kommunikationsutrustning är placerad i kommunens 
datacenter. Dessa är utrustade med klimatanläggning och försörjs av ström via 
en UPS och reservkraft i form av dieselaggregat. Idag underhålls datacentren 
för att hålla en hög nivå av säkerhet. Kritiska komponenter som kylning, 
reservkraft och brandsläckning underhålls enligt leverantörernas 
rekommendationer. Servrar skyddas med virusskydd och funktioner för 
isolering från osäkra zoner i nätverket. Dessa är dessutom belägna på flera 
geografiska platser. Detta för att i hög utsträckning kunna undvika avbrott i 
leveransen, och av säkerhetsskäl.

Integration mellan verksamheternas olika system görs via TEIS. Förändringar i 
informationsflöden görs internt på IT-avdelningen eller vid större förändringar 
av konsulter.

IT-avdelningen har en stor roll i arbetet med respektive 
verksamhetssystem
IT-avdelningen är i allmänhet djupt involverade i det underhåll och arbete som 
kontinuerligt sker i respektive verksamhetssystem. De flesta system uppdateras 
en eller flera gånger per år, och anpassning och utveckling av systemet pågår 
löpande. Det hanteras oftast av funktioner i verksamheten med hjälp av 
konsulter, ofta från leverantören av verksamhetssystemet. Sådant arbete kräver 
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dock att den finns en beredskap på IT-avdelningen för att hjälpa till med frågor 
och arbetsuppgifter i den större miljön. Rollen blir dessutom ofta att vara länk 
mellan leverantören och verksamheten i tekniska frågor. Det finns undantag 
från ovanstående där IT-avdelningen även gör systemuppdateringar av 
verksamhetssystem, ofta kommunövergripande sådana.

IT-avdelningen administrerar och underhåller en lista över de system och 
tjänster som verksamheterna använder. Systemlistan har flera funktioner, bland 
annat ligger den till grund för bland annat överenskommen återstartsordning 
efter driftsstopp. Systemlistan ska kompletteras med riskklassning för samtliga 
system.

IT deltar i mån av tid som stödjande resurs vid upphandlingar och i 
projekt
Viss delaktighet görs idag vid upphandling för att säkerställa att tänkt teknisk 
plattform harmoniserar med de standarder som Värnamo kommun har. Vid 
installation är tekniker delaktig i uppsättning av de produktions- och eventuella 
test- och utvecklingsmiljöer som beställs. Teknisk systemdokumentation tas 
fram tillsammans med leverantören. Paketering av nödvändiga 
programvarupaket görs klara för att installera i verksamheternas enheter. 

Visst deltagande och ledning av projekt görs idag i mån av tid där IT-
avdelningens kompetens behövs för att stötta verksamheterna.  Visst samarbete 
med grannkommunernas IT-avdelningar sker vid gemensamma 
införandeprojekt.

Systemen vidareutvecklas för att garantera säkerhet och funktion
IT avdelningen uppgraderar löpande prioriterade system för förbättrad 
grundsäkerhet, till exempel som resultat av leverantörskrav och 
revisionsanmärkningar. Detta bygger ofta på att verksamheternas mjukvara 
behöver installeras i ny version. Det innebär att systemägaren behöver ha 
ekonomiska medel för att driva dessa projekt tillsammans med IT-avdelningen. 

System som inte längre används arkiveras och avvecklas
Nedstängning av äldre lösningar frigör tid för underhåll och en enklare 
driftmiljö. Etablering av en miljö för arkivering av verksamhetssystem kommer 
att påbörjas under 2020. Detta är ett lagkrav och en möjlighet att reducera 
underhållskostnader för ”livsuppehållande” aktiviteter för ett system som är 
taget ur bruk. Projektet pågår till 2021 men har inte finansiering efter det. 

Identifierade behov och utmaningar, Stabil och pålitlig leverans av system och 
tjänster
IT-avdelningen måste kunna vara en partner till verksamheten 
För att verksamheterna ska våga satsa på digitala lösningar krävs att 
förtroendet för IT-avdelningen är mycket högt. Detta gäller i de fall leverans 
och/eller drift sker på IT-avdelningen, med rutiner för leverans och ändringar. 
Det gäller också då verksamheten köper system och tjänster från någon annan. 
Då måste IT-avdelningen kunna vara en stödjande partner. Införande av en 
kommunövergripande systemförvaltningsmodell kräver att IT-avdelningen 
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utvecklas i takt med resten av organisationen, och kan bemanna de roller som 
behövs.

Genom bättre struktur och planering av IT:s interna rutiner skall överenskomna 
leveranstider och underhållstider kunna garanteras.

De flesta system som används kan sannolikt användas i flera av sina delar 
och/eller i större grad eller på ett mera optimalt sätt. Automatiseringsfördelar 
och ett bättre utnyttjande kan uppnås genom att man tillsammans med 
systemansvariga på förvaltningarna arbetar med verksamhetsutveckling vid 
systeminföranden.

Den tekniska plattformen måste uppdateras i mycket högre takt än idag 
Systematiserad och dokumenterad process för uppdatering av plattformar och 
system behövs för att säkerställa tillgänglighet och säkerhet i systemen. De 
äldsta systemens hårdvaruplattformar måste bytas ut, idag körs dessa på 
hårdvara utan support och garanti. Detta kan ge upphov till säkerhetsluckor och 
driftstörningar då operativsystem etc. inte längre uppdateras.

För att säkerställa maximal driftsäkerhet och minimal risk för intrång skall alla 
servrar uppdateras regelbundet och startas om. Detta finns i dagsläget inte 
möjlighet att göra med befintlig personal. Kontinuerligt underhåll av 
utrustningen i kommunens datacenter budgeteras men på grund av resursbrist 
finns risk att planerade byten får skjutas på framtiden.

Den tekniska systemdokumentationen bör kompletteras med standardiserade 
driftinstruktioner som gör att systemet efter införande kan betraktas som 
driftsatt. Detta finns inte tid till i dagsläget.

Handlingsberedskapen på problem och säkerhetsnivån måste höjas
Larm från Datacenter bör utvecklas för att täcka brand, kyla, el, UPS mm och 
på ett tydligt sätt indikera problemets allvarlighetsnivå. Dagens lösning där 
larm går ut som SMS kan förtydligas då endast insatta nyckelpersoner kan tyda 
meddelandet. Efter kontorstid och utanför beredskapstid finns ingen rutin för 
att ta emot larm. 

Katastrofplan för IT-drift behöver tas fram samt träning och övning för att 
hantera denna. Passagebehörighet till datacenter och till IT-avdelningens 
lokaler styrs via kommunens passagesystem. Listan med behöriga personer 
revideras regelbundet men behöver systematiseras. Skalskyddet till lokalerna 
behöver ses över för att säkerställa att värdefull hårdvara med kunders 
information inte stjäls.

Säkerhetsnivån i de verksamhetssystem som används är en egen fråga. Ökade 
krav måste ställas och implementeras, samtidigt som säkerhetskraven på 
verksamhetssystem inte får bli så hög att det allvarligt påverkar systemets 
användbarhet. En viktig aspekt av detta är att säkerheten i system testas på ett 
systematiskt sätt. Moln eller lösningar som köps från leverantör måste också 
säkerhetstestas. Uteblivna kontroller kan leda till läckage av information om 
inte säkerheten är godtagbar.
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Effektiv och rationell licenshantering är en förutsättning för 
kostnadseffektivitet
Genom förändrade licensmodeller står vi inför ett skifte från licenser för 
installation lokalt, till molnbaserade lösningar i större grad. Det kommer att 
kräva ett införandeprojekt och visst behov av utbildning.

Genom att leverantörernas licensmodeller ofta förändras krävs att man 
anpassar installationer och systemens konfiguration till de nya villkoren för att 
inte betala för mycket på sikt. Detta prioriteras men optimering är svår att klara 
av med befintlig personal. Stora kostnader i form av böter eller viten kan 
uppstå om man vid revision upptäcker en underlicensiering.

Automatiserad styrning av rättigheter
En kommunövergripande organisationsstruktur skulle medföra att styrning av 
rättigheter skulle gå att automatisera kraftigt genom de roller och 
organisatoriska placeringar medarbetaren har i HR-systemet. Det förenklar 
chefens arbete att beställa korrekt uppsättning av rättigheter vid nyanställning 
och automatisk gallring vid byte av tjänst. 

Onödigt höga behörigheter till system behöver tas bort för att inte oavsiktliga 
förändringar skall ske. Det finns även risk att om man kommer åt ett konto med 
onödigt hög behörighet kan inkräktare skaffa rättigheter till andra system. 
Lösningen är att dela roller i flera konton och ta bort onödig behörighet. 

Lagring av filer görs idag dels på filservrar och på intranätet. 
Rättighetsstyrningen görs manuellt efter beställning från chef och borttagning 
vid byte av tjänst måste kontrolleras manuellt.

Rensning av gammal, lagrad information
Miljöerna för lagring av hemdiskar är i stort behov av uppstädning där stora 
mängder gammal information finns lagrad. Det är ett 
informationssäkerhetsproblem som behöver tas om hand i en speciell aktivitet. 
Det är också viktigt att arkivering och avveckling av verksamhetssystem 
accelereras under de kommande åren.
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En bra digital arbetsplats

IT-avdelningens nuvarande leverans och uppdrag, En bra digital arbetsplats
Alla kommunens verksamheter köper sina datorer, telefoner, surfplattor 
och skrivare via IT-avdelningen 
IT-avdelningen tillhandahåller paketerad hårdvara och mjukvara med basutbud 
och som ansluter automatiskt till Värnamo kommuns infrastruktur och centrala 
tjänster.  Det innebär att alla kommunens verksamheter köper sina datorer, 
telefoner, surfplattor och små skrivare via IT-avdelningen. Enheter hanteras 
idag i huvudsak i driftgrupp Klient. Där hanteras allt från uppackning, 
stöldmärkning, installation och leverans. Alla enheter matas in i inventariet. 
Skrivare och kopiatorer hanteras idag bara marginellt av IT och då främst 
mindre bordsmodeller. Större enheter läggs enbart upp i skrivarserver och 
leverans sker av leverantören. När enheten är uttjänt tas enheten om hand för 
återvinning och informationen raderas.

Beställning av tillbehör till datorer, skrivare och telefoner görs via Interna 
beställningar. Leveransen tas emot och kontrolleras och man ser till att 
beställaren blir informerad att det finns att hämta på IT. För enheter som skall 
repareras ordnas avsändning eller kontakt med reparatör. Enklare reparationer 
som byte av hårddiskar, fläktar, minnen etc. görs av IT-avdelningen själva. 

Det mesta av underhåll av enheter görs i IT-avdelningens lokaler men även på 
plats ute hos kunden över hela kommunen.

Det pågår ett arbete med att optimera dagens installations- och leveransprocess 
i syfte att minimera mängden av manuellt arbete på IT-avdelningen för varje 
enskild enhet. 

På alla enheter levereras ett basutbud av programvaror och funktioner
IT-avdelningen hanterar hur de program som användaren behöver ska finnas 
tillgängliga att installera och starta på enheten. Det innebär att verktyg för att 
distribuera programvaror finns och vidareutvecklas på IT-avdelningen.

IT-avdelningen hanterar Microsoftlicenser för alla aktiva användare som finns i 
kommunens katalogtjänst, ”AD”, och licenser för servrar och gemensam 
hantering. Dessutom hanteras licenser för Officepaketet, inklusive Outlook och 
Skype.

Idag har, i princip, alla användare samma typ av licensiering. Licenser för 
utökat antal användare och förnyelser hanteras efter behov.

IT-avdelningen hanterar kommunens e-postsystem, Microsoft Outlook. 
Kommunen har idag både lokal e-postserver som driftas och underhålls av IT-
avdelningen, och vissa verksamheter i Microsofts molnlösning.

Arbete pågår med att införa kryptering av hårddiskar i kommunens enheter. 
Detta är ett krav för att minska risken för att personuppgifter och känslig 
information kommer på avvägar, till exempel vid stölder. 
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IT-avdelningen har ansvar för den digitala utrustningen i vissa 
konferensrum
IT-avdelningen har ansvar för digital utrustning i konferensrum i Stadshuset, 
Polishuset och Tingshuset. Lösning bestäms och beställs som regel hos 
Mediacenter. Viss schemalagd tillsyn av teknik görs även i 
Kommunfullmäktigesalen inför planerade möten.

Till den digitala arbetsplatsen hör även urval och testning av programvaror för 
enheterna. Det är främst antivirusprogram, Officeprogram samt verktyg för 
installation, Windowsuppdateringar och det som administrerar dessa 
funktioner. 

Alla mobila enheter hanteras i ett system
Verktyget för hantering av mobila enheter (MDM) hanteras och centrala 
policys och egenskaper styrs bland annat igenom detta. Kontakt förs med 
leverantörer för att lösa problem relaterade till speciella licenser och konton 
som till exempel Apple-supporten.

IT deltar i mån av tid som stödjande resurs vid upphandlingar och i 
projekt
I mån av tid deltar IT-avdelningen i urval av standardenheter i samband med 
nya avtal och större enskilda upphandlingar. Datorer med speciella prestanda 
eller systemkrav för till exempel CAD, 3D etc. tas fram i samråd med kunden. 

Identifierade behov och utmaningar, En bra digital arbetsplats
Kommunövergripande och lättförvaltade digitala arbetsplatser måste tas 
fram
För att kunna effektivisera och leverera en bra digital arbetsplats krävs att 
lösningarna är kommunövergripande och lättförvaltade. Tydliga specifikationer 
av vilka digitala enheter som används är också en förutsättning för att 
utveckling och inköp av nya lösningar, system och tjänster ska kunna göras på 
ett effektivt och säkert sätt. Det finns behov av strategi och riktlinjer för 
plattformar och för standardisering av enheter. Idag är det svårt med 
supporthantering och felsökning, svårt att stötta användarna. Användare får 
onödiga problem att koppla upp sin enhet mot t.ex. docka, projektor, laddare. 
Detta skapar akuta problem och arbetet i verksamheten stannar upp

Det skapar sämre och långsammare support, komplexa manualer, omöjligt att 
lagerhålla reservdelar. Både i verksamheten och för IT är detta tidskrävande 
vilket leder till frustration och stress. Det medför kostnader för arbetstid samt 
risk för skador för t.ex brukare/äldre om mediciner blir fel osv. Målet är att det 
finns standardiserade, säkra och hållbara digitala enheter. 

Om användare inte får tillgång till användarvänliga och godkända tekniska 
lösningar finns det risk att program och molntjänster som kan vara en 
säkerhetsrisk används. Då uppstår det man kallar skugg-it. IT/KC har då ingen 
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kontroll över vad som används och hur informationen hanteras. Med 
möjligheter att ta fram säkra funktioner minimeras säkerhetsriskerna.

Användaren måste kunna starta sina digitala enheter snabbt och effektivt
Idag är det omständligt för användarna att komma igång med nya datorer och 
telefoner samt att ladda ner uppdateringar. Det är också sårbart när det gäller 
kompetens för distributionsverktyget som används idag, då det är 
personberoende.  Kan leda till tappad arbetstid, frustration och stress. Det är 
tidskrävande både för verksamheten och IT-supporten. Behov av att utreda 
vilket sätt som är mest effektivt för kommunen som helhet, för hur medarbetare 
ska komma igång med sin digitala enhet, och sedan driva arbetet med att 
implementera detta arbetssätt är viktigt. 

”Det ska bara funka”-enhetsövervakning
I kommunens verksamheter finns ett mycket stort antal digitala enheter. Lätt att 
identifiera är stationära och bärbara datorer, mobiltelefoner, surfplattor och 
andra vardagliga, personnära enheter, men det finns också en mängd mer 
autonoma enheter som switchar, skrivare, m fl. Det finns kort sagt mängder av 
digitala enheter och alla anställda är beroende av dessa digitala enheter för att 
göra sitt jobb. Enheterna måste fungera hela tiden och de måste stödja 
verksamheternas uppdrag på ett bra sätt. 

Framtiden kommer med stor sannolikt innehålla en stor mängd nya enheter 
som skall hanteras under hela sin livscykel. Det är till exempel IoT-enheter 
(sakernas internet) som kommer att ingå i de mest skiftande tillämpningar. 
Dessa kommer att generera information som skall tas om hand, deras säkerhet 
måste hanteras och de skall konfigureras för att passa vår verksamhet. 

Enklare beställningsrutiner
När ett behov uppstår någonstans sker inköpet genom att den som har 
beställningsrättigheter beställer åt den som har behovet. IT-avdelningen 
överför därefter beställningen till leverantörens portal. Detta är en lösning som 
är ganska omständlig och tungjobbad då verktygen är svåra att underhålla. 
Enklare vore antagligen att föra över detta till kommunens e-handelsplattform 
och samtidigt få ett mera automatiserat godkännandeflöde av fakturorna.

Idag är beställningsrutinen för digitala enheter och systemförändring 
komplicerad, ineffektiv och ostrukturerad vilket gör den tidskrävande för både 
verksamhet och IT. Det finns risk för att fel digitala enheter köps in, och 
därmed onödiga kostnader. 

Ny lösning för ägande och förvaltning av skrivare
En lösning för ”Follow me print” har varit planerad under flera år men 
komplexiteten i frågan har ökat efter att en förstudie gjorts på hur användandet 
av skrivare är idag. Det finns en stor besparingspotential i ett centraliserat 
hanterande av skrivare och kopiatorer. I samband med en ny affärsmodell skall 
naturligtvis ”Follow me print” då finnas som option att välja. Det finns ingen 
kontroll idag på skrivarkostnaden och kommunen skriver ut för mycket, trots 
beslut om att vara digitala. Det kostar mycket pengar och ökar miljöbelastning. 
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Vi måste ta kontrollen över vårt innehav av digitala enheter
Behov av att löpande inventera befintliga digitala arbetsplatser i kommunen. Vi 
har idag inte kontroll på varken vilka enheter vi har, eller hur gamla de är. Det 
innebär flera olika risker, till exempel för felaktiga inköp på grund av felaktiga 
beslutsunderlag, vilket leder till ökade kostnader. Risk för miljöproblem med 
uttjänt hårdvara och en säkerhetsrisk då information kan finnas kvar i datorerna 
– GDPR-incident. Gamla enheter som inte går att uppdatera är en 
säkerhetsrisk, saknar garanti och kan leda till ökat supportbehov. 

Optimering av licenser efter leverantörernas prislistor och funktionsutbud 
behöver göras löpande för att inte orsaka onödiga kostnader för kommunen. 
Det finns behov av att vi följer upp och utvärderar våra licenskostnader t.ex. 
för Officelicenser, MobilityGuard m fl. Licenser kostar idag mycket pengar 
och mer blir det då antalet licenser ökar. En samlad kontroll och uppföljning av 
de licenser som gäller för det standardiserade basutbudet skulle kunna leda till 
en optimering av licensinnehavet. Optimering innebär att köpa licenser med 
rätt funktionalitet i förhållande till behovet och därigenom spara pengar. 

Det måste bli enkelt och positivt att delta i digitala möten
Vi behöver utrustning både för personliga arbetsplatser och för konferensrum 
som gör att det är enkelt och positivt att delta i digitala möten. Idag har vi en 
situation både vad det gäller enheter/utrustning och system/verktyg med 
allmänna problem vilket leder till teknikstress och frustration, mer resor, mer 
utsläpp, ineffektivitet och tappad arbetstid. 
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Säker digital identitet och åtkomst

IT-avdelningens nuvarande leverans och uppdrag, Säker digital identitet och 
åtkomst
Alla anställda, förtroendevalda och elever har konton som skapas och 
underhålls av IT-avdelningen
Kommunens användare skapas av en process som baseras på de uppgifter som 
läggs in i HR -systemet (Heroma) och därefter skapas konton med korrekta 
uppgifter i vår användarkatalog (Active Directory). När personer slutar stängs 
kontot för att efter en tid tas bort. Användarkontohanteringen är automatiserad,  
det skapas, flyttas, stängs och raderas automatiskt efter givna regler. 
Regelverket för kontons livscykel är satt av HR-avdelningen tillsammans med 
personaladministratörerna och IT.

De rättigheter som varje användare behöver beställs som regel av närmaste 
chef och aktiveras manuellt av supporten. 

Säker identitet
Idag ges i normalfallet en användare en digital identitet som består av 
användarnamn och lösenord. För att stärka säkerheten kan Digital 
tjänstelegitimation (SITHS) användas för inloggning vilket dock idag inte är 
tvingande.

Det finns sätt att få åtkomst till system utanför den ordinarie 
arbetsplatsen
Åtkomst av system när användare är utanför sin ordinarie arbetsplats sker idag 
via flera olika lösningar som VPN och MobilityGuard. Även via Citrix som är 
föremål för avveckling. 

Det finns också en lösning för att ge konsulter så kallade konsultkonton som 
ger behörighet för att arbeta med exempelvis ett visst system.

Identifierade behov och utmaningar, Säker digital identitet och åtkomst
Högre krav på säkerhet samtidigt med krav på flexibelt arbetssätt ställer 
krav på att lösningarna utvecklas i snabb takt
De närmaste åren står kommunen inför stora insatser kring IT-säkerhet. Högre 
och högre krav ställs på säkerhet, identitetshantering och skydd av vår 
information. Samtidigt ställer verksamheten större krav på flexibelt arbetssätt 
och åtkomst till digitala lösningar oberoende av plats. Hoten från omvärlden 
utvecklas i en takt som gör att resurserna som behöver läggas på att hålla oss 
uppdaterade och i fas ständigt ökar. Informationssäkerheten går hand i hand 
med digitaliseringens utmaningar. Detta ställer krav på utveckling av både 
tekniska lösningar och arbetssätt för informations- och IT-hantering, och 
kommunens tekniska miljö måste utvecklas för att svara upp mot kraven.

Ett säkert kommungemensamt sätt för distansanslutning måste tas fram 
och etableras
Det finns ett ökat behov av att kunna jobba på andra ställen än i kommunens 
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nätverk och att den tjänsten blir lätt att beställa och hantera. De lösningar som 
finns idag kräver mycket administration, vilket leder till tappad arbetstid och 
ökade kostnader. Dagens tjänster är inte heller tillräckliga, flera viktiga 
verksamhetssystem går inte att nå via extern anslutning vilket leder till 
minskad produktivitet. Det behövs ett säkert kommungemensamt sätt för extern 
anslutning till kommunens nätverk, så man kan arbeta i samtliga 
verksamhetssystem.

Nya verktyg och arbetssätt behöver införas för att upptäcka 
säkerhetsrisker och attacker
För att kunna identifiera interna och externa säkerhetsöverträdelser och möjliga 
attacker ställs krav på loggning (SIEM) i alla verksamhetskritiska system. 
Detta är även ett krav i NIS, GDPR och en punkt som lyfts i flera revisioner. 
För att upptäcka och larma om våra system utsätts för intrångsförsök behövs ett 
IDS system (Intrusion Detection System). 

För att säkerställa att inte kritiska verksamhetssystem exponeras mot internet 
genom sårbarheter krävs regelbundna och dokumenterade tester av säkerheten. 
Eventuellt upptäckta sårbarheter måste därefter åtgärdas omedelbart.

Krypteringslösningar för säker kommunikation 
Det finns tydligt definierade behov i verksamheterna av att kunna skicka 
information inom kommun, till andra myndigheter och till invånare, kunder, 
brukare. En lösning för att skicka krypterad e-post behöver införas, bland annat 
för att säkra kommunikation som innehåller personuppgifter. 

Verksamheterna ställer krav på enklare inloggning samtidigt som det 
finns behov av och krav på tvåfaktorsinloggning
Användarna upplever stor frustration i att det inte är lätt att logga in i och 
komma åt olika system.

Behov finns av att driva utvecklingen av att inte behöva logga in på många 
olika ställen. Det ska så långt som möjligt räcka med att logga in i datorn och 
då komma in i samtliga verktyg som man har behörighet till. Det behövs en 
tydligt definierad strategi för inloggning/identitetshantering så det går att 
kravställa utifrån den. Bra att kunna ställa krav vid upphandlingar och inköp.

Det finns behov och krav på att inloggning ska ha tvåfaktorsinloggning. 
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Tillräcklig uppkoppling

IT-avdelningens leverans och uppdrag, Tillräcklig uppkoppling
Kommunens uppkoppling mot det egna nätet och mot internet för alla 
verksamheter hanteras av IT-avdelningen
Kommunens uppkoppling mot det egna nätet och mot internet för alla 
verksamheter hanteras i ett samarbete mellan IT-avdelningen och Värnamo 
energi. Tillgång till internet och alla fiberförbindelser levereras i dagsläget av 
Värnamo energi. All styrning av brandväggar görs av IT-avdelningen, som 
också utför kontroll av trafik och övervakning.

IT:s tekniker mäter och undersöker täckningen för det trådlösa nätverket, och 
dokumenterar typ, bandbredd, tillgängliga adressrymder mm. Kabeldragning 
och uppsättning av accesspunkter för trådlösa nät görs av upphandlad 
leverantör efter IT:s beställning. Äldre utrustning byts ut efter en beräknad 
livslängd av ca 5 år, det innebär att ca 100 switchar och 250 trådlösa 
accesspunkter byts varje år.

Störningar i uppkopplingen hanteras efter bästa förmåga
IT-avdelningen har en grundläggande övervakning av nätet med hjälp av 
verktyg och larm skickas vid störningar. Om det uppstår akuta 
prestandaproblem analyseras och åtgärdas de efter bästa förmåga. 

Åtgärd efter larm och/eller problem genomförs under kontorstid. Om en större 
incident inträffar under helgen hanteras det i IT-avdelningens helgberedskap.

Installation av utrustning för fasta och trådlösa nät
När nya verksamheter ska startas upp åker IT-avdelningens tekniker ut på plats 
och installerar utrustning för fasta och trådlösa nät. Nedkoppling av 
anslutningar när verksamheten flyttar ut sker i de fall IT får besked om detta.

Basutbud av tjänster som trådlöst och trådbundet nät levereras även i 
fastigheter där Värnamo kommun hyr in sig. Exempel på detta är 
Finnvedsbostäder, Nivika och andra fastighetsbolag. Det kan även vara 
kommunens andra fastigheter som Gummifabriken där Campus och biblioteket 
får tjänster via IT-avdelningen.

 

Identifierade behov och utmaningar, Tillräcklig uppkoppling
Dokumenterade och fastställda överenskommelser över vilken hastighet 
och tillgång till bandbredd som ska levereras vid en given tidpunkt
Det är en tydlig utveckling att allt fler saker, och allt fler personer även i den 
offentliga verksamheten hela tiden kommer att vara uppkopplade, anslutna till 
internet. Elever och lärare i skolan, personal i omsorgen, alla yrkeskategorier 
och alla arbetsställen kommer att vara beroende av att det hela tiden finns 
tillräckligt med utrymme på de digitala vägar som ansluter telefonen, 
surfplattan eller datorn till nätverk och internet, och därifrån till de system som 
man arbetar i. Den stora utvecklingen av annan uppkopplad utrustning, 
exempelvis inom vården, ställer också nya och höga krav på nätverk och 

119



18 ( 23 )
Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

uppkoppling. Utvecklad incidenthantering, med organisation för kontakt vid 
störningar är en mycket viktig komponent.

Separerade nät måste införas i enlighet med NIS-direktivet
Värdet av den information och de uppgifter kommunen hanterar uppgår till 
stora värden och måste skyddas med alla medel. Bland annat hanteras 
information rörande rikets säkerhet gällande t.ex. vattenförsörjning och 
sjukvård. Därför är det viktigt att hindra att obehöriga kan ansluta till nätet och 
eventuellt skaffa sig behörighet till resurser. Detta görs genom ny och utökad 
brandväggsteknik och port-kontroll även på nätverksnivå. 

Genom att kommunens nätverk omfattas av NIS-direktivet ställs krav på 
separerade nät för till exempel Vatten-Avlopp och administrationens trafik.

Säkerheten i näten måste hela tiden höjas
Ombyggnad av det inre nätverket mellan våra datacenter och flytt av 
internetaccesser till två skilda platser behöver göras för att säkerställa stabil 
leverans även om störningar uppstår i ett datacenter. Kontroll av att inte 
”öppna” förbindelser mot vårt nät ligger kvar, exempelvis vid flytt av 
verksamheter
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Transformation från IT-avdelning till IT-center

Förväntningarna på IT-avdelningen har förändrats från drift och support, 
till stöd och hjälp i digitalisering
IT-avdelningen har under åren haft i uppdrag att sköta support av datorer och 
driften av verksamhetssystem. Under de senaste decennierna har behovet av 
support växt och samtidigt har fler och fler verksamhetssystem utvecklats och 
införts. Kraven har successivt blivit allt högre på funktion, drift och säkerhet 
för dessa system och i viss mån har detta återspeglats på organisationen för IT, 
som har fått en ökad personalstyrka. 

De fem delar som ingår i ”Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering” är 
ett fundament som idag i huvudsak når upp till en nivå av vidmakthållande. Det 
innebär att daglig drift kan levereras med största möjliga stabilitet och säkerhet 
för våra kunders system och behov. 

Behovet av att fortsätta utöka resurserna till IT-avdelningens nuvarande 
uppdrag är tydligt, men det finns också ett behov av att förändra och utöka 
själva uppdraget.

Det finns ingen av kommunens verksamheter som inte jobbar med 
möjligheterna med digitalisering. Alla arbetar med hur man bäst tar tillvara den 
nya digitala tekniken, inte bara för att effektivisera verksamheten, utan också 
för att höja kvalitet och skapa bättre förutsättningar för medborgarna. 
I samband med detta förändras förväntningarna på IT. Det finns förväntningar 
att avdelningen skall arbeta framåtriktat och utveckla interna processer och 
rutiner för att kontinuerligt förbättra produktivitet. Förväntningar finns även på 
att i allt högre grad stödja kundernas planer för digitalisering och möjligheter 
att effektivisera sitt dagliga arbete. Kraven att följa nya direktiv och regler som 
till exempel GDPR och NIS från samhället är också en faktor som ger 
organisationen allt större utmaningar.

IT-avdelningen förväntas därför axla en dubbel roll i att säkerställa alla digitala 
förutsättningar för organisationen och säkra IT-infrastrukturen samtidigt som 
IT ska hjälpa organisationen utnyttja digitaliseringen för att hitta smarta 
lösningar och bättre stödja verksamhetsutvecklingen. Att hitta en balans mellan 
att hantera de mer löpande, operativa delarna och samtidigt tillgodose det 
ökade kravet på mer strategisk utveckling ställer nya krav på IT-avdelningen. 
Det kommer att behövas ett antal åtgärder för att lyfta IT-avdelningens förmåga 
från en vidmakthållandenivå för samtliga delar i ”5 klövern”.

Trycket på dagens IT-avdelning är mycket hårt
Dagens IT-avdelning är i huvudsak organiserad för att sköta daglig drift. Det 
nödvändiga stöd som verksamheterna behöver får ”stjälas” från 
driftaktiviteterna vilka därför blir eftersatta. Dagens situation ger brister i 
arbetsmiljö när medarbetarna inte hinner göra lösningarna klara och 
genomtänkta. Detta ger upphov till stress där förväntningar och förmåga inte 
balanserar och påverkar arbetsmiljön på hela avdelningen.
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Nya regelverk, förordningar och villkor från leverantörer och samhället 
kommer ofta för införande med förhållandevis kort varsel. Det gör att nya 
prioriteringar måste göras och risk är att aktiviteter för att säkerställa ett 
kontinuerligt vidmakthållande måste prioriteras ner.

Det har visat sig att även om IT-avdelningen tilldelas investeringsmedel för 
olika insatser finns det inte personer nog att genomföra projekten. Även om 
konsulter ofta bör användas, inte minst för att få tillgång till spetskompetens, så 
måste det finnas interna resurser som känner vår verksamhet och 
omständigheterna för att kunna agera. Konsulttjänster kommer alltid att 
behövas för verklig spetskompetens eller vid större anhopningar av arbete, men 
alla typer av konsultinsatser kräver att resurser avsätts i den befintliga 
organisationen.

Kortfattat kan man säga att personalbrist, struktur i verksamhet och stöd till 
verksamheter är de områden som tydligast lyser igenom i de flesta av 
rapporterna.

Nya kompetenser behöver tillföras 
Genom egna projektledarresurser kan inblandade tekniker avlastas och därmed 
få tid frigjord för sina respektive kompetensområden. Denna resurs finns inte 
idag.

Ett utökat samarbete över kommungränserna kan ge stora synergieffekter med 
kunskapsöverföring i informella kompetensgrupper inom olika områden.

För att kunna stödja kunderna i deras digitaliseringsbehov krävs 
omvärldsanalys i alla områden inom IT. Utvecklingen går i ett tempo som inte 
har sin motsvarighet i många andra branscher så därför är kunskap en 
färskvara. Bristen på resurser gör att omvärldsbevakning ofta blir nedprioriterat 
till förmån för dagligt arbete. Medarbetarnas möjligheter att ”hänga med” är 
dessutom viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna attrahera de 
”vassaste” personerna.

Kompetensen hos nyckelpersoner på IT-avdelningen är på många områden 
kritisk vilket ger ett stort personberoende. Just nu råder det brist på kompetens 
inom flera områden vilket ofta får kompletteras med konsulttjänster. 

Automatisering av repetitiva aktiviteter och integration mellan system kan ge 
stora effektiviseringsvinster inom alla områden. Detta kräver kompetens i form 
av systemutvecklare. Framför allt inom scriptning och utveckling av procedurer 
och enklare kod som Powerscript eller liknande.

En fullskalig implementation av PM3 där alla områden hanteras i sina 
respektive förvaltningsobjekt är en förutsättning på sikt för att få ett samlat 
grepp om alla delar som hanteras inom digitalisering och informationsteknologi 
inom kommunen. PM3 ger även högre beställarkompetens och mindre risk att 
flera system för samma syfte köps in.
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Ekonomisk styrning och uppföljning blir en viktigare och viktigare 
komponent
För att få en rättvis och korrekt debitering för de tjänster som erbjuds från IT-
avdelningen behövs en ny ekonomisk debiteringsmodell. Den bör baseras på en 
budgetbaserad del innehållande gemensamma tjänster som nätverk, support, 
grundläggande serverdrift och säkerhet. Till den kommer en 
förbrukningsbaserad del där kunderna till exempel debiteras beroende av hur 
många enheter, system, användare och nivå på licenser etc.

Microsoftlicenser kräver aktiv licensoptimering/förvaltning – men ger också 
möjlighet till besparingar.

Från IT-avdelning till IT-center
Krav på en ny typ av IT-avdelning, ett IT-center där man kan kraftsamla på att 
möta verksamheternas behov av stöd för de tekniska förutsättningarna för 
digitalisering.

Ett IT-center är en utökning av dagens IT-avdelning där nya funktioner har 
tillförts verksamheten. Med nya förutsättningar ökar möjligheten att aktivt och 
strukturerat arbeta för att kunna fånga upp olika behov och idéer och förstå och 
hantera olika verksamheter för att skapa kommunövergripande, 
effektiviserande lösningar. 

Ett IT-center kan också hjälpa verksamheterna att genomföra digitala 
förändringar, lösa problem och komma fram med nya möjligheter.

Ett IT-center skall vara ett naturligt nav för alla digitaliseringsutmaningar som 
kommer upp i kommunens förvaltningar. Det skall präglas av kundfokus, 
bemötande och professionalism. Systematiska rutiner och en utvecklad 
förvaltningsmodell skall säkra daglig drift och en stabil och pålitlig leverans av 
system och tjänster. För att få en långsiktigt stark avdelning krävs att teamet 
har en bra arbetsmiljö med bra styrning och ledning.

Det gör även att vi kan rekrytera kompetent personal och få dem att stanna och 
utvecklas.

För att kunna utveckla IT-avdelningen behövs ändamålsenliga och moderna 
lokaler. I dagsläget är t.ex. ventilation helt undermålig med mycket höga 
temperaturer sommartid. Flera arbetsplatser bör beredas för att erbjuda 
godtagbar arbetsmiljö för medarbetarna.

Förslag på organisation av IT-center
Hur stora resurser som krävs för att ett IT-center ska leverera på den nivå som 
på ett optimalt sätt stöder verksamheten är givetvis ett rörligt mål. Dock finns 
det en minsta möjlig målbild för att en kritisk mängd kompetenser och 
funktioner ska finnas. Som utgångspunkt finns följande förslag på organisation 
vid starten av IT-center.
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Som utgångspunkt är bedömningen att dagens IT-avdelnings 15 tjänster 
behöver utökas med 8 tjänster, till en total på 23 fördelat (förutom IT-
centerchef, IT-ekonom och IT-chef), enligt följande; Verksamhetsutveckling 3 
personer, Verksamhetsnära IT, IT-support och Drift sammanlagt 17 personer.

Organisation och ansvar
Kommunens IT-avdelning organiseras i Serviceförvaltningen, under 
servicenämnden. IT-center ska finnas kvar på samma plats i organisationen 
som dagens IT-avdelning.

Servicenämnden får i uppdrag att inrätta ett IT-center, och därmed ansvar för så 
väl införande som fortsatt förvaltning och drift av funktionen.

Tidplan och angreppssätt
En transformation av en verksamhet måste definieras i delsteg. Valt 
angreppssätt för denna åtgärdsplan är enligt följande:

1. Servicenämnden tillförs medel för att anställa en IT-centerchef.

2. IT-centerchef rekryteras med första uppdrag att definiera, säkerställa 
dokumentera och konsekvensberäkna; 

- uppdragsbeskrivning för IT-center, inklusive framtagande av ny 
betalningsmodell för IT

- projektplan för införande, inklusive tidplan

Figur 2: Förslag på organisation IT-center
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3. Ekonomiska förutsättningar och uppdrag för IT-center fastställs av 
kommunstyrelsen.

4. Införandeprojekt genomförs

- bereda kontorsplats för större organisation och nytt arbetssätt

- införa ny organisationen och rekrytera nya tjänster

5. Start av IT-center

Budgetering 
Transformationen av IT-avdelningen till IT-center förutsätter avsättandet av 
resurser för dels införande, dels drift. Genomförandet av planen är inte möjlig 
utan att resurser avsätts genom centrala budgetbeslut.

Ansvarig
Servicenämnden och förvaltningschef är ansvariga för åtgärdsplanens 
genomförande från det att Servicenämnden tillförs medel för att anställa en IT-
centerchef.

Uppföljning
Uppföljningen av åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering sker genom att ekonomiska förutsättningar och uppdrag för IT-
center fastställs av kommunstyrelsen.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

§ 43 Dnr: KS.2020.55

Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar 
för digitalisering

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala 
strategier för digitalisering”. Denna plan definierar och 
beskriver Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja 
verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter. För att möta utmaningarna de närmaste åren ska ett 
gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade strategier:
1.Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering
2.Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för 
utveckling
3.Digital delaktighet och kompetensförsörjning

I plan för centrala strategier för digitalisering ges uppdrag åt 
servicenämnden att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.

Förslag på åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering har tagits fram av serviceförvaltningen. 
Då åtgärdsplanen inte endast berör servicenämnden är 
serviceförvaltningens förslag att det framtagna förslaget på 
åtgärdsplan överlämnas till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut.

Servicenämnden beslutade 15 januari 2020, § 2
att   föreslå kommunstyrelsen besluta
att   anta bifogad åtgärdsplan som sitt förslag på Åtgärdsplan för 

stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.

Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-11

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2019.49

 1 (1)

Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar 
för digitalisering

Ärendebeskrivning

I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala 
strategier för digitalisering”. Denna plan definierar och 
beskriver Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja 
verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter. För att möta utmaningarna de närmaste åren ska ett 
gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade strategier:

1.Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering
2.Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för 
utveckling
3.Digital delaktighet och kompetensförsörjning

I plan för centrala strategier för digitalisering ges uppdrag åt 
servicenämnden att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.

Förslag på åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering har tagits fram av serviceförvaltningen. Då 
åtgärdsplanen inte endast berör servicenämnden är 
serviceförvaltningens förslag att det framtagna förslaget på 
åtgärdsplan överlämnas till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att anta bifogad åtgärdsplan som sitt förslag på Åtgärdsplan för 
stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare 
hantering

Per Sveningsson Annelie Andersson
IT-chef Förvaltningschef
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-01-15 

Justerare

§ 2 Dnr: SN.2019.49

Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar 
för digitalisering

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta bifogad åtgärdsplan som sitt förslag på Åtgärdsplan för stabila 
tekniska förutsättningar för digitalisering
     

Ärendebeskrivning
I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala strategier 
för digitalisering”. Denna plan definierar och beskriver Värnamo 
kommuns centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter. För att möta utmaningarna de 
närmaste åren ska ett gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade 
strategier:
1.Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering
2.Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för 
utveckling
3.Digital delaktighet och kompetensförsörjning
I plan för centrala strategier för digitalisering ges uppdrag åt 
servicenämnden att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.
Förslag på åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering har tagits fram av serviceförvaltningen. Då åtgärdsplanen 
inte endast berör servicenämnden är serviceförvaltningens förslag att det 
framtagna förslaget på åtgärdsplan överlämnas till kommunstyrelsen för 
vidare hantering och beslut.

Servicenämnden har behandlat ärendet 18 december 2019, § 112

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att anta bifogad åtgärdsplan som sitt förslag på Åtgärdsplan för stabila 
tekniska förutsättningar för digitalisering
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-11

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.116

 1 (1)

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 samt 
ansökan om kommunalt partistöd för 2020 – del 2

Ärendebeskrivning

Enligt gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige 2019-
12-12, § 243, ska de politiska partier som erhållit partistöd redovisa 
vad detta bidrag använts till. Detta ska ske senast 31 mars året efter 
bidragsåret. Om detta inte sker kan partistödet komma att 
återkrävas. I samband med denna redovisning ska också redovisas 
vilka åtgärder som under föregående år har vidtagits för att främja 
demokratiarbete bland barn och ungdomar. Samtidigt med 
redovisningen lämnas också en ansökan om kommunalt partistöd 
för innevarande år.

Kommunfullmäktige behandlade 2020-04-23, § 72, redovisning 
och ansökningar för alla partier utom Vänsterpartiet som då inte 
inkommit med redovisning för 2019 och ansökan för 2020. 

Nu har sådan redovisning och ansökan kommit in också från 
Vänsterpartiet; dock lämnas inte någon redovisning av vilka 
åtgärder som under föregående år har vidtagits för att främja 
demokratiarbete bland barn och ungdomar.

För 2020 utgår grundstöd med 20 000 kronor per parti samt 20 000 
kronor per mandat i kommunfullmäktige.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna den från Vänsterpartiet inkomna redovisningen av hur det kommunala 
partistödet för 2019 har använts, samt 

att till Vänsterpartiet utbetala kommunalt partistöd för 2020 enligt gällande 
reglemente.

 

Kjell Fransson Hanna Andersson
Biträdande kommundirektör Kanslisekreterare
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-22 

Justerare

§ 80 Dnr: BUN.2020.217

Motion - Inför schemalagd skollunch i låg och 
mellanstadiet i kommunen.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet det gröna har genom Jörgen Skärin inkommit med 
en motion daterad den 19 februari.  I motionen yrkar de på att 
kommunfullmäktige ska ge i uppdrag till barn- och 
utbildningsförvaltningen att genomföra ett pilotprojekt att 
schemalägga skollunch och redovisa utfallet. 
Den 17 mars 2020 remitterade kommunstyrelsen motionen till 
barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden.
Barn- och utbildningsnämnden anser att:
Stora delar av det som motionen kring ett pilotprojekt för 
schemalagd skollunch förespråkar finns redan på våra låg- och 
mellanstadieskolor.

I de fall det inte går att genomföra fullt ut beror det delvis på 
den trångboddhet som finns i våra skolmatsalar.

Matsvinnet på våra låg- och mellanstadieskolor är mycket lågt i 
förhållande till övriga serveringar inom kommunen.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-16

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   Dnr: 
BUN.2020.217

 1 (2)

Motion  införa schemalagd skollunch på låg- och 
mellanstadiet.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet det gröna har genom Jörgen Skärin daterad den 19 
februari inkommit med en motion.  I motionen yrkar de på att 
kommunfullmäktige ska ge i uppdrag till barn- och 
utbildningsförvaltningen att genomföra ett pilotprojekt att 
schemalägga skollunch och redovisa utfallet. 
Den 17 mars 2020 remitterade kommunstyrelsen motionen till 
barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden.

Barn- och utbildningsnämnden anser att:

Stora delar av det som motionen kring ett pilotprojekt för 
schemalagd skollunch förespråkar finns redan på våra låg- och 
mellanstadieskolor.

I de fall det inte går att genomföra fullt ut beror det delvis på 
den trångboddhet som finns i våra skolmatsalar.

Matsvinnet på våra låg- och mellanstadieskolor är mycket lågt i 
förhållande till övriga serveringar inom kommunen.

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Helene Kristins Karin Kihlman Thornell
Verksamhetschef Barn- och utbildningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-16

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   Dnr: 
BUN.2020.217

 2 (2)

Utredning

Alla grundskolor i Värnamo Kommun har schemalagd lunchtid. 
På låg- och mellanstadieskolorna har alla skolor en bestämd tid 
som alla eleverna sitter ner och äter. Med eleverna finns en 
pedagog från klassens arbetslag. Tiden som man sitter ned är ca 
20 min, beroende på tillgången av platser i matsalen. Vi tänker 
att det är viktigt att det finns en gemensam tid för alla elever där 
man arbetar med lunchen som ett pedagogiskt inslag i 
utbildningen men också att det finns möjlighet till att anpassa 
lunchen utifrån elevens individuella behov.
Flera av våra matsalar har platsbrist och är ej beräknade utifrån 
det elevantal som idag finns inskrivna, vilket innebär att det 
ibland kan bli stress vid lunchserveringen.
Det finns fördelar med att ha en rast efter maten, då de elever 
som vill sitta lite längre, vill ha lite mer tid att äta på får 
möjlighet till det utan att ha klasskamrater som stressar dem. 
Barn behöver precis som oss vuxna olika lång tid på oss att äta 
en lunch. Det finns en pedagog med under hela den tid som 
eleverna äter sin lunch. Det kan även finnas elever som mår bra 
av att få en ”egentid” med en vuxen i samband med 
lunchserveringen. Det möjliggörs när det inte är så många kvar 
från klassen som äter.
Matsvinnet på våra skolor är det viktigt att arbeta med, där får vi 
uppgifter från kostenheten att matsvinnet i matsalarna på 
grundskolan är väldigt lågt. Det genomfördes en 
matsvinnsmätning under vecka 20 2019, resultatet av den var att 
av 17 328 portioner som eleverna åt inom grundskolan var det 
381 som blev slängda i matsvinnet i matsalen, det motsvara ca 
2%. Serviceförvaltningens totala matsvinn ligger på ca 11%.
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Motion till kommunfullmäktige i Värnamo Kommun 

 

Införa schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen. 

 

Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att 

skapa matglädje och främja hållbara matvanor i skolmiljö. Ett område som verkar väldigt 

intressant ur ett hållbarhetsperspektiv är schemalagd lunch vilket skulle ge en god 

ingångspunkt för en bra måltidprocess i skolan. Skolmåltiden har en väldigt viktig funktion 

för hälsa, prestationsförmåga, kunskap och gemenskap  

Miljöpartiet vill inför schemalagd lunch som pilotprojekt i låg och mellanstadieskolor i 

kommun. Klassen går tillsammans med läraren till skolrestaurangen och äter på lektionstid. 

En lektion kan antingen börja med eller sluta med lunch. Vid lite längre lektionspass kan 

lunchen läggas mitt i lektionen. När klassen ätit färdigt går den tillbaka till klassrummet och 

fortsätter lektionen. På så sätt äger lunchen rum under schemalagd tid och blandas inte 

ihop med rast. Rast för lekar och utevistelse läggs vid en annan tidpunkt på dagen. Att 

eleverna äter utan stress under en schemalagd lunch kan även bidra till att matsvinnet 

minskar ur ett resurs och klimatperspektiv. 

Mål med pilotprojektet är att skapa en trygg psykosocial miljö där det sociala och 

pedagogiska momentet under måltiden skapar matro, gemenskap är hälsofrämjande och 

deltagande och mindre matsvinn.  

 

 

 

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående 

 

- Att fullmäktige ger i uppdrag till barn och utbildningsnämd att genomföra ett 

pilotprojekt att schemalägga skollunch och redovisa utfallet. 

 

 

 

 

 

Värnamo 19/2 -2020  

 Miljöpartiet de Gröna  

 Jörgen Skärin 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 
Kristoffer Lideberg, Planarkitekt 
E-post: kristoffer.lideberg@varnamo.se 

 Dnr: 17.0759.211 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tjänsteskrivelse  
Beredningsärende inför Antagandebeslut.  

Tjänsteskrivelse 

Detaljplan för del av fastigheten Värnamo 14:2 (Karlsdal) i Värnamo stad 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, samt 

att  överlämna detaljplanen för del av fastigheten VÄRNAMO 14:2 

(Karlsdal) i Värnamo stad, upprättad i mars 2020, till 

kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap. 

Beslutsunderlag 
Mellan datumen 2019-10-04 och 2019-11-01 har granskningsförslaget efter 

annons i Finnveden.nu varit utställd på hemsida, bibliotek, på bokbussen 

och i stadshusets entré. Under granskningstiden har inkommit 30 yttranden 

med kommentarer från privatpersoner och politiskt parti. BUN, TU, 

Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Trafikverket har svarat att de inte har några 

synpunkter.  

 

Samtliga yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans 

med förvaltningens förslag på svar för respektive yttrande. 

Granskningsutlåtandet ligger till grund för de revideringar av 

planhandlingarna som har genomförts inför beslut om antagande.    

 

Inkomna yttranden bedöms inte leda till förändringar i planförslaget som 

gör att ytterligare en granskning eller omtag med detaljplaneprocessen 

krävs. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att detaljplanen 

godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Kristoffer Lideberg 

Planeringsarkitekt 
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Antagandehandling 
 

 

 1 (35)  

 

Detaljplan för del av fastigheten  
VÄRNAMO 14:2 
(Karlsdal) i Värnamo stad 

Dnr 17.0759.211 
 
 

 

Planbeskrivning 

 

Handlingar 

Till denna detaljplan hör  

följande handlingar: 

▪ Planbeskrivning  

▪ Plankarta med bestämmelser  

▪ Granskningsutlåtande 

▪  

 ▪ Utredningar som tagits fram  

för denna detaljplan:  

- Geoteknisk utredning (BGK AB, 17-06-12) 

▪ - Riskutredning (ÅF consult, 18-02-08) 
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Antagningshandling 
 

Detaljplan för Karlsdal 2 (35) Planbeskrivning 

 

Innehållsförteckning 

PLANBESKRIVNING ........................................................................................................................................... 1 

HANDLINGAR .......................................................................................................................................................... 1 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING .......................................................................................................................................... 2 
SAMMANFATTNING AV  FÖRESLAGNA PLANBESTÄMMELSER ............................................................................................. 3 

Användning av mark och vatten .................................................................................................................... 3 
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark ................................................................................................... 3 
Administrativa bestämmelser ........................................................................................................................ 4 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG .............................................................................................................................. 5 
PLANENS FÖRENLIGHET  MED 3 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN................................................................................................ 5 
PLANENS LÄGE, AREAL  OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN ................................................................................................... 5 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ................................................................................................................................ 6 

Översiktsplan ................................................................................................................................................. 6 
Detaljplaner med mera .................................................................................................................................. 6 
Riksintresse .................................................................................................................................................... 6 
Kommunala beslut i övrigt ............................................................................................................................. 7 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR  OCH KONSEKVENSER .............................................................................................. 8 
Natur, geoteknik och kultur ........................................................................................................................... 8 
Bebyggelseområden .................................................................................................................................... 12 
Friytor .......................................................................................................................................................... 17 
Gator och trafik ........................................................................................................................................... 18 
Störningar, hälsa och säkerhet .................................................................................................................... 21 
Brand och räddning ..................................................................................................................................... 26 
Teknisk försörjning ...................................................................................................................................... 28 

MILJÖMÅLEN ....................................................................................................................................................... 30 
Miljökvalitetsnormer - luft ........................................................................................................................... 31 
Behovsbedömning (Miljöbedömning/Miljökonsekvensbeskrivning) ........................................................... 31 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR ....................................................................................................................................... 33 
Organisatoriska frågor ................................................................................................................................ 33 
Fastighetsrättsliga frågor ............................................................................................................................ 34 
Ekonomiska frågor ....................................................................................................................................... 35 
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Antagningshandling 
 

Detaljplan för Karlsdal 3 (35) Planbeskrivning 

 

Sammanfattning av  
föreslagna planbestämmelser 

Här redovisas kortfattat syftet med varje planbestämmelse som 

finns föreslagna i detaljplan.  

Användning av mark och vatten 

Allmänna platser med  
kommunalt  
huvudmannaskap 

Park, syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 

markanvändningen förblir parkmark och att kommunen är 

huvudman för marken. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 

kap 5 § punkt 2 PBL. 

Gata, bestämmelsen anger gata som markanvändning för allmän 

trafik. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 2 

PBL. 

Kvartersmark 

Bostäder, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för 

byggnation av bostäder. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 

4 kap 5 § punkt 3 PBL.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Omfattning 

Korsmark – Marken får endast förses med komplementbyggnad 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa mark som enbart får 

bebyggas med komplementbyggnader eller parkering. Lagstöd 

för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.  

Högsta nockhöjd i meter 

Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra en byggnation till 

angiven högsta nockhöjd. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 

4 kap 11 § punkt 1 PBL.  

e1 – Största exploatering är värdet angivet i kvadratmeter 

byggnadsarea. Syftet med bestämmelsen är att styra i vilken 

omfattning fastigheten får bebyggas. Bestämmelsen har lagstöd i 

4 kap 11 § punkt 1 PBL.  

Placering 

Prickmark – Byggnad får inte uppföras 

Syftet med bestämmelsen är säkerställa placering av ytor för 

utevistelse och rekreation inom fastigheten. Lagstöd för denna 

bestämmelse  

  

PARK 

GATA 

B 

e10 

++ 
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Antagningshandling 
 

Detaljplan för Karlsdal 4 (35) Planbeskrivning 

 

Utförande 

 

b1- Friskluftsintag får ej placeras mot järnvägen, PBL 4 kap. 16 

§ 1 st 1 p. Syftet med bestämmelsen är att minska risken att 

giftiga gaser sprids till bostäder genom ventilation vid olycka 

med farligt gods. 

b2- Utrymning av bostäder ska vara möjlig i riktning bort från 

järnväg, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att alternativa 

utrymningsvägar som leder bort från järnvägen vid olycka med 

farligt gods på järnvägen. 

Utformning 

f1 – Fasader ska utformas i trä, puts eller tegel. Syftet med 

bestämmelsen är att ny bebyggelse ska harmoniera med befintlig 

bebyggelse. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § 

punkt 1 PBL. 

f2 - Taket ska utformas som sadeltak. Syftet med bestämmelsen 

är att reglera byggnationens uttryck för att harmonierna med 

befintlig bebyggelse Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 

kap 16 § punkt 1 PBL. 

f3 – Tak ska vara i tegel. Syftet med bestämmelsen är att ny 

bebyggelse ska harmoniera med befintlig bebyggelse. Lagstöd 

för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL. 

Intervall för takvinkel i grader. 

Syftet med bestämmelsen är att reglera byggnationens uttryck 

för att harmonierna med befintlig bebyggelse. Lagstöd för denna 

bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.  

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetiden 

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga 

kraft. Syftet med en kort genomförandetid är att förhållandena i 

en expanderande tätort snabbt kan förändras och därmed 

behöver planläggningen vara flexibel. Bestämmelsen har stöd i 4 

kap 21 § PBL. 

  

f2 

f3 

f1 

b1 

b2 
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Detaljplan för Karlsdal 5 (35) Planbeskrivning 

 

 

Planens syfte och huvuddrag 

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten 

Värnamo 14:2. Planområdet avgränsas i öster av Floragatan, i 

söder av gång- och cykelbanan i Västermovägens förlängning 

och i väster av bostadsbebyggelsen på Dalstigen. Ny bebyggelse 

ska harmoniera med befintlig bebyggelse så att området får en 

sammanhållen karaktär. 

Planförslaget ska även se över trafiksituationen och angöring till 

området för en säker trafiklösning för såväl planområdet som 

angränsande kvarter.  

Planens förenlighet  
med 3 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens 

grundläggande hushållningsbestämmelser för mark och vatten. 

Den tänkta markanvändningen medför inte heller att miljö-

kvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet MB överträds eller att 

människor utsätts för varaktig störning.   

Planens läge, areal  
och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar cirka 0,7 hektar och är beläget cirka 750 

meter söder om Värnamo centrum. Planområdet utgörs i 

huvudsak av två ytor som idag används som park, samt gata 

däremellan. Planområdet avgränsas av Västermovägens 

förlängning i söder, Floragatan i öster, samt befintlig bebyggelse 

i väster.  
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Detaljplan för Karlsdal 6 (35) Planbeskrivning 

 

Tidigare ställningstaganden 

Nedan redovisas eventuellt påverkade riksintressen samt 

relevanta ställningstaganden och beslut av Värnamo kommun. 

Översiktsplan 

Värnamo kommun har sedan våren 2019 en ny översiktsplan 

som kallas Mitt Värnamo 2035. Översiktsplanen pekar inte ut 

planområdet för något speciellt ändamål, men översiktsplanen i 

sin helhet ger indikationer på att staden i stort kommer behöva 

förtätas inom dess befintliga bostadsområden. Att föräta på ett 

centralt läge som på Karlsdal, harmoniserar därför väl med 

översiktsplanen.  

Detaljplaner med mera  

Huvuddelen av planområdet, den stora ytan söder om Dalstigen 

är idag planlagd som Park. Ytan norr om Dalstigen är planlagd 

som parkering och kvartersmark för Bostadsändamål med 

byggrätt enbart för garage.  

Nedanstående befintliga detaljplaner berörs direkt av 

planförslaget. För de markområden som ingår i det nya 

detaljplaneförslaget upphör nedanstående planer att gälla vid 

den tidpunkt då den nya detaljplanen vinner laga kraft. 

F 085 Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Göken, 

Vipan och Berguven i Värnamo stad, 1955-04-28 

F 328 Del av Värnamo 14:2, 2005-09-12 

Äldre stads- och byggnadsplaner gäller sedan Plan- och 

bygglagens införande som detaljplaner. Ingen av de ovanstående 

planerna har någon genomförandetid kvar. 

 

F 085  Är en äldre stadsplan över den södra delen av 

Karlsdal. Aktuellt planområde ingår som en del av denna 

stadsplan, och är här reglerat som PARK. Den norra delen av 

planområdet, norr om Dalstigen har i detaljplan F 328 från 2005 

ändrats till bostadsändamål, men medger endast parkering och 

garage. 

Riksintresse  

Området påverkas av riksintresset för kommunikation i och med 

närliggande kust-till-kust-bana mellan Göteborg, Kalmar och 

Karlskrona. Risk och buller från järnvägen har beaktats i 

planläggningen. Planen bedöms inte påverka riksintresset 

negativt. 

142



   

Antagningshandling 
 

Detaljplan för Karlsdal 7 (35) Planbeskrivning 

 

Kommunala beslut i övrigt  

Området är utpekat i Värnamo kommuns grönplan, antagen 

1991. I grönplanen pekas planområdet ut som park, klass II, det 

vill säga värdefull.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om planbesked den 28 

februari 2017 för aktuellt planförslag på del av Värnamo 14:2. 

2017-03-28 gav nämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att upprätta detaljplanen. 

Markanvisningsavtal mellan exploatören och Värnamo kommun 

skrevs på av Samhällsbyggnadsnämnden 26 oktober 2017.  

 

 

Förslag till exploatering som medföljde planbeskedet 
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Detaljplan för Karlsdal 8 (35) Planbeskrivning 

 

Förutsättningar, förändringar  
och konsekvenser 

I denna del av planbeskrivningen beskrivs förutsättningarna för 

planområdet, de fysiska förutsättningarna vid och inom 

planområdet, liksom de regler och juridiska förutsättningar som 

har stor påverkan på detaljplanen. Förändringarna som 

möjliggörs av planen och anledningarna till förändringarna 

beskrivs ämnesvis. Även konsekvenserna av ändringarna 

beskrivs löpande i denna del 

Natur, geoteknik och kultur 

Mark och vegetation  

Förutsättningar  

Planområdet består till stor del av parkmark, med stora gräsytor 

och träd. Träd i allé förekommer på planerad kvartersmark för 

bostäder. Delar av planområdet är asfalterad gata.  

Topografin i området är förhållandevis plan. Höjdskillnaden 

inom planområdet är cirka 0,7 meter och lutar från +148,5 meter 

över havet i norr till +147,8 meter över havet i söder.  

I nära anslutning till planområdet finns mycket grönyta, bland 

annat vegetationszonen utmed ån Lagan och Apladalen på andra 

sidan ån.  

 

 

På ortofotot kan man utläsa befintlig användning i området samt se kringliggande 

vegetation och natur och närheten till Lagan. 
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Detaljplan för Karlsdal 9 (35) Planbeskrivning 

 

 
Gräsyta inom planområdet som tas i anspråk för bostadsbebyggelse 

Förändringar  

Planen medför att parkyta och grönytor i den södra delen av 

planområdet kommer minska när stora delar av gräsytorna tas i 

anspråk för bostadsbebyggelse. Därmed ökar den hårdgjorda 

ytan.  

Den norra delen av planområdet, norr om Dalstigen, planläggs 

ånyo som parkmark med möjlighet att tillskapa en mer kvalitativ 

park eller lekplats. Utmed Floragatan finns på den större 

gräsytan en rad med rönnträd. Om dessa träd kommer behöva 

tas bort för att genomföra ny bebyggelse på kvartersmark för 

bostad, ska dispens (biotopskyddsdispens) sökas från 

Länsstyrelsen. Det kan då bli aktuellt med flytt eller 

nyplantering efter byggnationen.  

Geotekniska förhållanden  

 

BGK AB (Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB, 

2017-06-12) har genomfört en geoteknisk undersökning på yta 

planerad för bostadsbebyggelse. 

Jorden inom området består av ett ytligt mullskikt av mull, sand 

silt och en del sten. Fyllningens mäktighet är 1,0 meter. 

Fyllningen underlagras av cirka 3 meter silt. Den översta första 

metern av silten består av torrskorpa. Silten vilar på siltig lera 

som har en mäktighet på cirka 14 meter enligt utvärderade CPT-

sonderingar.  

 Konsekvenser  

Mot bakgrund av förekommande mycket löst lagrad siltig lera 

bedöms grundläggning på friktionspålar krävas. Vid 

grundläggning på pålar bestäms lastkapaciteten på pålarna 

genom att stötvågsmätning utförs på ett antal provpålar i 

samband med att arbetet startar eller eventuellt i förväg.  
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Detaljplan för Karlsdal 10 (35) Planbeskrivning 

 

Det aktuella planområdet ligger inom yttre skyddsområde för 

grundvattentäkt, vilket bland annat innebär att täkt av grus, sand, 

lera eller jord eller schaktning inte får ske till lägre nivå än cirka 

en meter över högsta grundvattenyta1. Vid schaktning lägre än 

cirka 1 meter över högsta grundvattenyta i området ska alltså 

tillstånd ha sökts och givits. Behöver man avvika från 

Länsstyrelsens gällande föreskrifter, vid bland annat sanering av 

förorenad mark eller vid anordning av källarvåning, ska 

undantag meddelas av Länsstyrelsen efter hörande av 

samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden och vattenverkets 

huvudman.  

Radon 

 

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader och riktvärde för 

radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för  

allmänna ändamål är 200 Bq/m³. 

 

Planområdet ligger precis som stora delar av Värnamo stad, 

inom ett eventuellt högriskområde för radon. Inför nybyggnation 

bör kompletterande mätningar utföras. Redovisning av uppmätta 

halten av markradon kommer att krävas i bygglovsskedet, 

byggtekniska åtgärder kan då bli aktuella. 

Risk för skred/höga  
vattenstånd 

Planområdet ligger 150 meter från Lagan och cirka fem meter 

över Lagans normalvattenstånd. Mellan Lagan och planområdet 

är marken redan bebyggd. Inom planområdet finns ingen risk för 

markskred eller höga vattenstånd (beräknat utifrån 100-årsregn). 

 

1 Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för grundvattentillgångar för Värnamo, Värnamo 

kommun, beslutade den 3 december 1986. 

Beräknad utbredning vid översvämning, 100-årsregn, 

Sveriges geotekniska institut (SIG) webverktyg 
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Detaljplan för Karlsdal 11 (35) Planbeskrivning 

 

Fornlämningar 

 

Fornminnen skyddas av Kulturmiljölagen (1988:950), vars syfte 

är att försäkra tillgången till en mångfald av kulturmiljöer nu 

och i framtiden. Om fornfynd påträffas ska kontakt omedelbart 

tas med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

 

Marken ligger inom redan detaljplanelagt område. Några 

uppgifter om fornlämningar eller andra kulturhistoriskt 

intressanta lämningar finns inte inom planområdet (FornSök 

2017-12-04).  
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Detaljplan för Karlsdal 12 (35) Planbeskrivning 

 

Bebyggelseområden 

Bostäder 

 Förutsättningar  

Den omgivande bebyggelsen består uteslutande av bostäder, 

som varierar i storlek, upplåtelseform och utseende. Öster om 

planområdet, utmed Floragatan ligger ett kvarter med cirka tjugo 

villor i 1-1,5 plan. Villorna utmed Floragatan är alla likadana, 

till storleken och fasadmaterial. De är uppförda i rött tegel med 

brant sadeltak. Ett av husen har på senare år färgats om till vitt. 

Förgårdsmarken och trädgårdarna varierar i utseende. Samtliga 

hus har ett mindre garage och tillbyggnad med inglasat uterum. 

 
Villor i väster 

Väster om planområdet ligger ett radhusområde, med 

tvåvåningslängor i trä. Området består av en längre länga utmed 

Dalstigen och fyra mindre längor vinkelrätt mot den längre 

längan och Västermogatan. Strukturen ger känslan av små 

gårdsbildningar. Fasaderna är färgade i ljusa kulörer; grått och 

beige. De fönsterlösa gavlarna i rött. Mot planområdet har det 

närmaste huset trädgårdar och uteplatser. Byggnaderna upplevs 

som låga, trots sina två våningar. 

 
Radhus mot grönytan och Dalstigen 

148



   

Antagningshandling 
 

Detaljplan för Karlsdal 13 (35) Planbeskrivning 

 

Nordväst om planområdet ligger ett flerbostadsområde 

bestående av fyra byggnader med två våningar med inredd vind. 

Fasaderna är putsade och färgade med ljusa pastellfärger i grönt 

och rosa. Runt fönsterna har man breda vita ramar, vilket skapar 

en fasad som upplevs ljus och öppen. Husen är ställda så att de 

bildar en innergård. 

 

 
Flerbostadshus i kvarteret Vispan, mot planerad parkyta.  

 Förändringar  

Ny bostadsbebyggelse föreslås på aktuell del av Värnamo 14:2. 

Bebyggelsen föreslås uppföras i upp till två våningar med inredd 

vind, i flerfamiljshus och/eller radhus. Förslaget visar en 

byggnation om cirka 25 lägenheter. 

 Norr om Dalstigen, utmed fastigheten Vipan planläggs en remsa 

med sex meters bredd för bostadsändamål, i syfte att möjliggöra 

större uteplatser för fastigheten Vipan. Marken får inte 

bebyggas.  
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Detaljplan för Karlsdal 14 (35) Planbeskrivning 

 

   
Förslag på möjlig exploatering vid genomförande av planen.  

Arbetsplatser 

 Området planläggs för bostäder, park och gata. Intilliggande 

område består också det av i huvudsak bostäder. Ett mindre 

antal arbetsplatser finns i förskolan i planens omedelbara närhet. 

Till Värnamo centrum som har ett brett utbud av arbetsplatser 

inom service, kontor och handel, är det mindre än 1 kilometer. 

Offentlig service  

 Planområdet ligger centralt i Värnamo tätort. Utbudet offentlig 

service är därmed att anse som god i närområdet. Närmast på 

Dalstigen finns förskola. Inom en radie på ett par 100 meter 

finns både skola, förskolor, vårdcentral, sjukhus samt 

fritidsanläggningar som simhall, sporthall och friluftsområde. 

 Efterfrågan på offentlig service kommer inte öka nämnvärt som 

konsekvens av planen. 

Kommersiell service 

 Inom planområdet finns ingen kommersiell service.  

 Planområdet ligger cirka 750 meter söder om Värnamo centrum 

med god tillgång till butiker, restauranger och annan 

kommersiell service. Tillkommande boende i området tillför nya 

rörelsemönster och ytterligare underlag för centrumhandel och 

centrumnära upplevelser och rekreation. 

Tillgänglighet 

 Förutsättningar  

I Program för ökad tillgänglighet i Värnamo kommun, antagen 

av Kommunfullmäktige 2012-11-29, § 222, anges som 

målsättning: 
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Detaljplan för Karlsdal 15 (35) Planbeskrivning 

 

Värnamo kommun ska så långt det är möjligt göra den fysiska 

miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora 

funktionsnedsättningar människor har. Kommunen ska också se 

till att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

får tillgång till information och möjlighet till kommunikation. 

 

Området samt dess byggnader ska i största möjliga mån 

anpassas för att underlätta för funktionshindrade enligt riktlinjer 

i gällande lagstiftning samt Boverkets byggregler.  

   

 Planområdet är förhållandevis plant och ger goda förutsättningar 

för att skapa tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättningar.  

 

 Förändringar  

Tillgänglighetsfrågorna rör i första hand hur byggnader utformas 

med entréer och andra handikappvänliga åtgärder. 

Tillgänglighetsfrågorna bevakas i samband med 

bygglovsprövning.  

Byggnadskultur och  
gestaltning 

 Förutsättningar  

Kommunfullmäktige har 19 juni 2013 antagit Miljöprogram för 

byggnader som är ett av flera verktyg för att uppnå ett hållbart 

byggande. Programmet hänvisar till tuffare krav i förhållande till 

Boverket byggregler som branschen själva anser är rimliga. 

Karlsdal karaktäriseras i stort av den stora blandningen av 

enfamiljshus, radhus och flerbostadshus. Området rymmer flera 

olika epoker. Gemensamt för områdets fysiska gestaltning är 

framförallt materialvalen. Området består till största delen av 

fasader gjorda av trä, tegel eller puts. För att skapa ett 

materialmässigt sammanhållet område läggs en 

planbestämmelse in som reglerar att fasader ska utformas med 

trä, tegel och/eller puts.     
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Detaljplan för Karlsdal 16 (35) Planbeskrivning 

 

 

 

Bebyggelsestrukturen i området 

Planområdet ligger mitt emellan två olika områden, 

villakvarteren i öster och flerfamiljshusen/radhusen i väster. 

Bägge områdena upplevs som täta och kompakta och bildar 

nästan känslan av sammanhängande fasader mot området. 

Bebyggelsestrukturen hos flerfamiljshusen och radhusen 

domineras av större huslängor som är placerade så att de ger 

upphov till gårdsbildningar. En ny flerbostadsbebyggelse bör 

knyta an till dessa. 

  

 Förändringar  

Nya byggnadselement i form av bostadsbebyggelse tillförs 

stadsdelen. Bland den äldre bebyggelsen läggs nya byggnader 

till från vår epok som avslutar det gårdsmönster som 

karaktäriserar radhusområdet. Ny bebyggelse bör relatera till 

befintlig bebyggelse i framför allt skala och höjd. Fasadmaterial 

och kulörer bör också ta hänsyn till befintlig bebyggelses 

karaktär och utseende.  

Konsekvenser 

Planen medger två byggrätter i vinkel. I den norra delen längs 

med Dalstigen möjliggörs för byggnation med maximalt tolv 

meters nockhöjd. Detta motsvarar ungefär två våningar plus 

inredd vind (träbebyggelse). I öster längs Floragatan möjliggörs 

byggnation med tacknockshöjd på maximalt elva meter.  

Bebyggelsen föreslås utformas med ett flerbostadshus i två 

våningar med inredd vind ut mot Dalstigen och parken. 
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Detaljplan för Karlsdal 17 (35) Planbeskrivning 

 

Flerbostadshuset bildar då en fond mot parken i norr och är i sin 

skala en naturlig förlängning av bebyggelsen på Dalstigen.  

 Ut mot Floragatan föreslås ett tvåvånings radhus om tre till fyra 

lägenheter. Med radhus mot Floragatan, möts de befintliga 

villorna i skala och den gröna förgårdsmarken samt de 

individuella entréerna ger ett mjukt möte med omgivningen. 

Genom sin placering kan befintlig trädallé bevaras på 

förgårdsmarken. 

Eftersom omkringliggande miljö präglas av framförallt material 

som trä, puts och tegel ska ny exploatering genomföras med 

fasadmaterialen trä, tegel eller puts. Taket ska vara av tegel. 

Detta säkerställs i detaljplanen med bestämmelser kring val av 

fasadmaterial och takmaterial.  

Friytor 

 Förutsättningar  

Idag finns stora friytor inom planområdet. Den stora 

fotbollsplanen medger lek och bollspel. Två fotbollsmål finns i 

på den stora ytan. Söder om planområdet, intill järnvägen finns 

lekplats och ytor för pulkabacke samt andra stora grönytor. Intill 

planområdet rinner Lagan med omgivande grönska. 

  
Karlsdalsparken, med flerbostadshus och villor i fonden. 

 Förändringar  

Med planens genomförande försvinner yta för lek och bollspel. 

Då ytan bebyggs krymper grönytan. För att bebyggelsen ska 

medges måste tillräcklig del av tomten utgöras av friytor, 

gårdsmiljö som medger lek och utevistelse. Planen anger största 

antal kvadratmeter som tomten får bebyggas med. I bygglovs-

skedet kommer frågor om fastighetens utformning beaktas. På så 

vis säkerställs att de boende på fastigheten får tillgång till 

friytor. 
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Detaljplan för Karlsdal 18 (35) Planbeskrivning 

 

 Konsekvenser  

För allmänheten minskar allmänna grönytor i närområdet. Detta 

måste beaktas och göra att kvarvarande ytor ses över och får 

höjd kvalitet för att kompensera bortfallet av den stora grönytan. 

Sammantaget i området finns det dock fortfarande en 

omfattande möjlighet till friytor för lek, bollspel och rekreation.  

Naturmiljö 

 Förutsättningar  

Inom planområdet finns inga större naturvärden. Ytan utgörs till 

största del av monokulturell gräsmatta med enstaka träd. Längst 

i öster finns en trädrad med rönnträd. De gröna värdena inom 

planområdet utgörs främst de stora arealerna. I planområdets 

närhet utgörs de största naturvärdena av kantzonen utmed 

Lagan. Här finns en variationsrik flora av träd och andra växter. 

 Förändringar  

Planen medför att gräsytor minskas.  

 Konsekvenser  

Planen medför ingen påverkan på områden med höga 

naturvärden. De naturvärden som finns i form av träd och 

trädrader ska, om de tas bort vid byggnationen, ersättas inom 

planområdet. 

Gator och trafik  

Gatunät, gång- cykel- och  
mopedtrafik (gcm-trafik) 

Förutsättningar  

Planområdet angörs från norr, via Västermogatan eller 

Brännerigatan, via Floragatan eller Dalstigen.  

 

Västermogatan löper ända från järnvägsstationen och centrum 

och slutar som en återvändsgata med vändplats strax intill 

planområdets sydvästra hörn. Gatan är bred men saknar trottoar 

eller längsgående gång- och cykelväg från Brännerigatan och 

söderut. 

 

Dalstigen är smal och har bilparkering längs gatan, vilket gör 

upplevelsen av gatan ännu smalare. Dalstigen är enkelriktad. 

Endast trafik norrifrån är tillåten. Gatan ansluter mot Floragatan 

i väster, vilket möjliggör rundkörning. Gatan har en smal 

trottoar mellan snedparkeringen och bebyggelsen väster om 

gatan.  
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Dalstigen med dubbelsidig parkering 

 

Floragatan löper från Brännerigatan i norr och slutar i söder i 

höjd med planområdets södra gräns. Gatan slutar som en 

återvändsgata, men saknar vändplats.  

 

 
Floragatans södra ände, utan vändmöjlighet 

 

På samtliga gator är hastigheten satt till 40 km/tim. 

 

Gatunätet i stort kring planområdet har inga kapacitetsproblem. 

Trafikintensiteten är låg. Däremot är Dalstigen smal och 

parkerade fordon som ska backa ut utgör en viss risk för 

oskyddade trafikanter. Floragatan slutar som återvändsgata men 

saknar vändplats. 

 

Förändringar  

Planen möjliggör att Västermogatan förlängs och ansluts till 

Floragatan. Detta bedöms minska trafiken på Dalstigen, då 

boende i tillkommande bebyggelse och södra delen av 

Floragatan i högre grad kommer välja att köra längs 

Västermogatans förlängning. En viss minskning bedöms även 

ske på Brännerigatan samt Floragatans norra del.  Det blir ett 
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mer naturligt flöde, då Västermogatan är bred och bilisterna 

angör området den vägen. Samtidigt åtgärdas också avsaknad av 

vändplats på Floragatan, då trafiken kan fortsätta på 

Västermogatan. 

 

 
Ny trafikstruktur 

 

Konsekvenser  

Med ny trafikstruktur minskar trafiken i första hand på 

Dalstigen. Floragatans problem med avsaknad av vändplats 

löses. Trafiken bedöms öka något på Västermogatan. De 

oskyddade trafikanterna får förbättrad möjlighet att röra sig 

utmed Västermogatan. 

Kollektivtrafik 

 

Till närmaste busshållplats Västbovägen, utmed Sveavägen är 

det omkring en kilometer promenad från planområdet. Till 

järnvägsstationen är det ett promenadavstånd om cirka en 

kilommeter från planområdet. 

 Konsekvenser 

Planen är inte i den omfattningen att några förändringar på 

kollektivtrafiknätet är aktuella. Planen medför ingen påverkan 

på kollektivtrafiken. 

Parkering, varumottagning,  
utfarter 

 Förutsättningar  

Enligt 8 kap 9 § i Plan- och bygglagen ska lämpligt utrymme för 

parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning 

anordnas på tomten eller i närheten av denna. Det är den 

enskilde fastighetsägares skyldighet att inrätta parkeringsplatser 

till den verksamhet som finns på fastigheten. Kommunens 

parkeringsnorm (p-norm) har olika värdetal för att få fram behov 
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av antal bilplatser per bruttoarea (BTA) som olika 

användningssätt kan behöva. Bostadsparkering får inte 

samordnas med övrigt parkeringsbehov. Även om 

cykelparkering inte nämns i kommunens p-norm ska det enligt 

Plan- och bygglagen finnas lämpligt utrymme för cykel då även 

dessa räknas som fordon.  

 

Enligt Boverkets författningssamling från 2008 ska: 

- en angöringsplats för bil finnas. 

- en parkeringsplats avsedd för fordon till rörelsehindrade kunna 

ordnas inom 25 meters gångavstånd från tillgänglig och 

användbar entré till bostadshus. 

 

Planområdet är idag obebyggt. Vid planeringen av tomten ska 

tillräckliga ytor avsättas för parkering, så att gällande 

parkeringsnorm följs.  Parkeringsplatser för ny bebyggelse ska 

lösas inom kvartersmark. 

 

Förändringar  

Planen medför att omkring 25 nya bostäder uppförs. 

Exploatören ska uppfylla kommunens parkeringsnorm. Ytor 

reserveras med plusmark för att enbart kunna bebyggas med 

komplementbyggnader såsom carport och garage.  

 

 Konsekvenser  

Planens genomförande bedöms inte innebära några 

konsekvenser på det kringliggande gatunätet avseende 

parkering, under förutsättning att all parkering löses på 

fastigheten.  

Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller  

 Förutsättningar  

Buller är oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som 

uppfattas av människan mäts normalt i så kallad decibel A, 

skrivet som ”dB(A)”. Buller beräknat i ett genomsnitt per dygn 

kallas ekvivalent bullernivå. Decibelskalan är logaritmisk. Vid 

nybyggnation av bostadsbebyggelse bör inte buller från 

spårtrafik och vägar överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats. (SFS 

2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader).  

Beräkning av buller från vägtrafik: Bullerberäkningar för 

trafikbuller har beräknats enligt ”Nordisk beräkningsmodell” 

och gällande EU-krav. Beräkningar och ljudutbredningskartor 

avseende vägtrafikbuller har tagits fram med programmet 

Novapoint 20.10 Buller.  
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Som utgångsvärden för de aktuella bullerkällorna har 

trafiksiffror erhållits från Trafikverket för tågtrafiken och 

räknats upp till prognosåret 2035. För biltrafiken har inga 

mätningar funnits att tillgå. Men då trafiken i området 

uteslutande sker av boende och besökare och service till dessa, 

har trafiken uppskattats till fem bilrörelser per bostad. 

Beräkningarna har gjorts utifrån framtida prognostiserad trafik 

för år 2035. 

Följande prognostiserade trafiksiffror för år 2035 har använts:  

• Dalstigen: 150 fordon/årsmedeldygn varav 0 % tung 

trafik. 40 km/h högsta (skyltad) hastighet  

• Floragatan: 250 fordon/årsmedeldygn varav 0 % tung 

trafik. 40 km/h högsta (skyltad) hastighet 

• Västermogatan: 250 fordon/årsmedeldygn, varav 0% 

tung trafik. 40 km/h högsta (skyltad) hastighet 

• Persontåg elmotorvagn X11, 50 m långt, 32 

per/årsmedeldygn 

• Persontåg med lok och vagnar, 100-150 m långt, 12 per 

årsmedeldygn. 

• Godstågtåg, max 650 meter långt, 10 per årsmedeldygn. 

 

Bullerberäkningar 

 

 
Bullerutbredningskarta för väg- och järnvägsbuller, dygnsekvivalent nivå 2.0 m över mark.  
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Bullerutbredningskarta för väg- och järnvägsbuller, maximal nivå 2.0 m över mark.  

Trafiken på kringliggande gatunät är ringa och har låg hastighet. 

Biltrafiken ger inte upphov till buller som överskrider gällande 

riktvärden. 

 

Den stora bullerkällan i området är järnvägen, som löper cirka 

50 meter söder om planområdet. Från järnvägen klaras 

riktvärden på 60 dBA i ekvivalent nivå vid alla fasader. Dock 

utsätts merparten av fasaderna för maxvärden som överskrider 

70 dBA. 

Eftersom persontåg med lok och vagnar genererar högre 

bullernivå än tågen med elmotorer är då dessa tåg passerar 

området som maxnivåer uppstår. Detta sker idag åtta gånger per 

dygn och beräknas ske tolv gånger per dygn prognosåret 2035, 

vilket är cirka en gång per timme. Längden på tågen varierar 

beroende på veckodag och säsong, vilket har inverkan på bullret. 

Dessa tåg trafikerar tågbanan dagtid. Nattetid, mellan kl 22-06 

passeras planområdet idag av två persontåg av tystare modell 

samt ett godståg. 

  Konsekvenser  

Ljudnivån är generellt god. Närheten till järnvägen innebär höga 

maxnivåer, men låga ekvivalenta nivåer. Nattetid är trafiken låg 

på järnvägen, med endast tre tåg per natt med dagens 

trafiksiffror. De högsta maximala nivåerna sker dagtid. Framtida 

trafikökning bedöms ske främst mellan 06-22. 
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Planen medför inte någon ökad påverkan av vägtrafikbuller i 

omgivningen. Planerad bebyggelse utsätts inte för buller som 

överskrider gällande riktvärden enligt trafikbullerförordningen, 

från järnvägen. Däremot kan åtgärder för att klara riktvärden för 

uteplats om 70 dBA i maximal nivå bli aktuella. Förslagsvis kan 

gemensam skyddade uteplats anordnas på gården.  

Vibrationer från spårtrafik  

  Förutsättningar  

Det finns inte några politiskt beslutade riktvärden för 

vibrationer. Trafikverket och Naturvårdsverket tillämpar ett eget 

formulerat riktvärde för miljökvalitet för vibrationer vid 

spårburen trafik. Nivån 0,4 mm/s vägd RMS ska eftersträvas i 

permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Det gäller i 

utrymmen där människor vistas stadigvarande.  

  Förändringar  

De mest känsliga markförhållandena för vibrationer är vid 

finkorniga jordarter med hög vattenkvot exempelvis lera eller 

silt. Vid sådana markförhållanden måste man vara mycket 

uppmärksam på risken för vibrationer. Vid avstånd närmare än 

30 meter från spår finns stor risk för störande vibrationer medan 

det vid avstånd över 50 meter är risken liten såvida inte känsliga 

geologiska förhållanden finns. 

 Konsekvenser  

Närmaste föreslagna byggrätt är 60 meter från spåren och 

bedöms inte utsättas för vibrationer som överstiger 

rekommenderade riktvärden. Då inga mätningar har utförts kan 

det inte uteslutas att rekommenderade riktvärden överskrids. 

Mätningar bör utföras innan byggnaderna projekteras så att 

grundläggningsmetod och stomme klarar rekommenderade 

riktvärden om 0,4 mm/s vägd RMS. 

Farligt gods 

 Förutsättningar  

Planområdet ligger cirka 55 meter från järnvägen. På järnvägen 

transporteras årligen omkring 2 884 godståg. Av dessa utgörs 

cirka 4,5% av transporter med farligt gods. Med beaktning av 

detta har en separat riskutredning för farligt gods på järnvägen 

gjorts.  

 Förändringar  

Riskutredningen visar på att individrisknivån inom planområdet 

bedöms som acceptabel. Samhällsrisknivån är delvis inom 

ALARP-området vilket innebär att säkerhetshöjande åtgärder 

bör vidtas om de är samhällsekonomiskt rimliga. De 

skadehändelser som har identifierats bidra mest till 

samhällsrisken är utsläpp av giftig gas, varför åtgärder mot 

dessa händelser ska prioriteras.  
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Följande åtgärder rekommenderas riskutredningen:  

- Friskluftsintag riktas bort från järnvägen. Friskluftsintag kan 

exempelvis förläggas på byggnadens tak. Detta minskar de 

boendes exponering i händelse av ett utsläpp av giftig gas.  

- Byggnader utförs så att det är möjligt att utrymma i riktning 

bort från järnväg.  

- Buskage och träd som finns närmast järnvägen bör finnas kvar 

då de kan öka luftens turbulens och därmed minska den giftiga 

gasens koncentration vilket leder till lägre exponering i händelse 

av utsläpp. Antagande görs att de säkerhetshöjande åtgärder som 

föreslagits implementeras för att sänka risknivåerna. Under 

dessa förutsättningar antas utformning av detaljplanen följa 

principen att riskreducerande åtgärder skall övervägas i området 

mellan acceptabel och ej acceptabel risk (ALARP).   

 Konsekvenser  

Planen medför ingen ökad risk för att människor ska utsättas för 

fara. De slutsatser och rekommendationer som kommit fram i 

riskutredningen har arbetats in i detaljplanen.  

Sol- och skuggförhållanden 

  

Förutsättningar  

Dagsljus och solinfall är viktiga för människors hälsa och 

välbefinnande, både i den enskilda bostaden och i närmiljön. 

Byggnaderna ska därför utformas så att tillfredsställande 

ljusförhållanden är möjliga att uppnå.   

 Förändringar  

   

Illustration som visar redovisar skuggor från föreslagen bebyggelse vid vårdagjämning, kl 12 

respektivt kl 16, vårdagjämning 
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Illustration som visar redovisar skuggor från föreslagen bebyggelse vid vårdagjämning, kl 12 

respektivt kl 16, höstdagjämning. 

Konsekvenser  

Föreslagen bebyggelse bedöms inte påverka befintliga 

närliggande bostäders tillgång till tillräckligt med solljus. 

Beskuggning av befintlig bebyggelse nordöst om planerad 

bebyggelse sker höst- och vintertid när solen står lågt sydväst. 

Sommartid och dagtid sker ingen påverkan. 

I enlighet med utförd sol- och skuggstudie anser kommunen det 

acceptabelt om ett hushåll har minst fyra timmars direkt solljus i 

slutet av oktober. 

Planen säkerställer möjligheten till goda sol- och 

skuggförhållanden för befintliga och tillkommande bostäder 

genom att begränsa bebyggelsens högsta tillåtna byggnadshöjd 

och genom att i övrigt begränsa exploateringsgraden. 

Belysning 

 

Gatubelysning finns idag på samtliga gator inom planområdet. 

Om Västermogatan förlängs behöver gatubelysningen byggas ut 

enhetligt med befintliga gatlyktor.  

Markföroreningar 

 

Det finns inga kända indikationer på att området skulle vara 

utsatt för markföroreningar. Fastigheten har inte tidigare varit 

bebyggd. 

Brand och räddning 

Tillgänglighet för brandfordon  
samt till brandvatten 

 

I korsningen Floragatan – Dalstigen, samt i Floragatans södra 
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ände finns brandposter. Dessa anses täcka det behov som kan 

uppkomma vid brandolycka.  

Vid byggnation ska tillräckligt utrymme säkras runt byggnader 

för angreppsvägar, uppställning av räddningsfordon etc. 

Räddningstjänsten kräver ett avstånd på maximalt 50 meter från 

byggnad för hus upp till fyra våningar. Det innebär att 

räddningsfordon kan nå de aktuella byggnaderna från såväl 

Dalstigen, Västermogatan och Floragatan. 

Angreppsvägar säkerställs i bygglovsskedet. 
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Teknisk försörjning 

 Förutsättningar  

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för 

VA och ansluts till det kommunala VA-nätet. 

Vatten och avlopp   

Närmaste vattenförekomst till planområdet är Lagan, cirka 170 

meter mellan området och strandlinjen. För vattenförekomsten 

gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen, både utöver 

vattnet och in över land. Planområdet omfattas därmed inte av 

strandskydd. Planens genomförande bedöms inte inverka på 

Lagan och Lagan bedöms inte heller utifrån gjorda karteringar 

påverka planområdet med höga vattenflöden. 

 

Inom området finns ledningar för vatten och avlopp, både 

spillvatten och dagvatten. En vattenledning ligger delvis på det 

som planeras som kvartersmark, och behöver därför flyttas. Den 

aktuella ledningen går i nord-sydlig riktning utmed gränsen mot 

kvarteret Göken 8. För att möjliggöra flytt av ledningen 

reserveras sex meter parkmark (allmän platsmark) längs med 

planområdets sydvästra gräns.  

Området ansluts till kommunalt ledningsnät för vatten och 

avlopp, då området ingår i kommunens verksamhetsområde för 

VA. 

Dagvatten 

Vid exploatering av parkmark ändras regnvattnets naturliga 

avrinningsförhållanden. Vattnet hindras från att tas upp av 

växter och från att infiltrera ner i marken och vidare 

transporteras till grundvattnet. Förändringen innebär att 

dagvattenvolymerna ökar. Dagvatten kan förenklat definieras 

som regn och smältvatten som rinner av från byggnader; 

infrastruktur och andra hårdgjorda ytor.  

Möjligheterna till fördröjning inom tomten bör ses över med 

hänsyn till att ytterligare ytor inom området kommer att förses 

med hårdgjord beläggning (exempelvis asfalt, marksten, gatsten 

och tak). Detta är något som kommer att bidra till en snabbare 

avrinning. Dagvatten från området bör i så stor utsträckning som 

möjligt omhändertas lokalt inom området. Detta kan göras 

genom att arbeta med gröna ytor, väggar och tak. Kommunen 

ställer dock inga krav på detta i detaljplanen.  

Beräkningar av flödet från kvartersmarken inom planområdet 

har genomförts.  
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Total fastighetsarea är cirka 4 000 m2. Utgångspunkt i 

beräkningarna har varit utbyggnad enligt planbesked med 

följande ingångsvärden; 

 

- 1 152 m2 takyta (idag 0 m2)  

- 700 m2 asfaltsyta (idag 0 m2)  

- 2 342 m2 grönyta (idag 4 000 m2) 

 

Systemet ska dimensioneras för att klara: 

• Återkomsttid om fem år för fylld rörledning. Det som 

kallas hjässdimensionering.  

• Dagvatten når markytan med marköversvämning som 

följd med återkomsttid om tjugo år. 

Beräkningarna har jämförts med aktuell situation inom området. 

Vid ett 10-års regn ökar flödet med 60 liter/sekund. För att klara 

ett oförändrat flöde ut till kommunens nät krävs en 

magasinvolym om 43 m2. Med Värnamo kommuns policy om 

att kommunen ska ansvara för hanteringen av 

fördröjningsmagasin föreslås ett sådant magasin placeras på 

allmän platsmark. 

  

Åtgärder för fördröjning av dagvatten kan även medföra en 

positiv påverkan på områdets utemiljö, då lösningar bidrar till en 

större andel gröna ytor i anslutning till byggnation. Åtgärderna 

kan därigenom kompensera för den grönyta som riskerar att 

försvinna vid en exploatering.       

Förändringar  

Grönytan är idag obebyggd och består endast av gräsmatta. 

Exploateringen innebär att marken kan bebyggas och därutöver 

hårdgöras ytterligare för parkeringsplatser, gångytor, uteplatser 

med mera. Detta innebär att dagvattenmängderna ökar. Ett 

dagvattenmagasin kommer behöva installeras för att hantera 

fördröjning av de ökade vattenflödena. Detta finns utrymme för 

att genomföra på allmän platsmark GATA, NATUR eller 

PARK.   

Konsekvenser  

Ökad byggnadsyta och mer hårdgjorda ytor innebär att större 

mängd dagvatten måste ledas bort och tas om hand. Det 

kommunala dagvattensystemet i området är ansträngt och har 

begränsad kapacitet att ta emot ytterligare volymer. För att klara 

de kraven kan eventuellt lokaltomhändertagande/fördröjande 

åtgärder behövas. Detta ska regleras i exploateringsavtal mellan 

byggherren och kommunen.  

Värme  

 

I planområdet finns ledningar för fjärrvärme. 
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Fjärrvärmeledningar är dragna inom yta som idag är parkmark 

och ska planläggas som kvartersmark för bostadsändamål. 

Ledningarna ska därför flyttas till parkmark intill. Parkmarken 

görs för detta ändamål 6 meter bred.   

Den föreslagna bebyggelsen är utformad så att det är möjligt att 

placera solceller på taket riktade mot söder. 

El och tele 

 Förutsättningar  

Inom planområdet finns ledningar för el och tele. Dessa är 

dragna i gatumark och genomkorsar inte område som är aktuellt 

för byggnation.  

 Förändringar  

Ingen flytt av el- och teleledningar behöver göras. Däremot 

behöver inkoppling ske från befintliga ledningar till ny 

bostadsfastighet. 

Avfall 

 Avfallshanteringen ska ordnas inom fastigheten. Hantering ska 

utformas så att möjligheter till sortering finns samt uppfyller 

kraven enligt renhållningsordningen för Värnamo kommun. 

Miljömålen 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar 

upp riktlinjer för dagens och morgondagens miljöarbete i 

Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom varje länsstyrelse, 

efter regionala förutsättningar. Värnamo kommun har också fört 

ner miljökvalitetsmålen till kommunal nivå och tagit fram lokala 

delmål. Det lokala miljömål som kan anses beröras av detta 

planförslag är: 

• God bebyggd miljö 

God bebyggd miljö påverkas positivt genom att man förtätar 

staden. Platsen har nära till kommersiell och offentlig service 

samt har gång- och cykelavstånd till Värnamo centrum och tåg- 

och bussförbindelser.  

Grönyta tas i anspråk, men samtidigt skapas nya gröna ytor 

skyddade från buller och trafikpåverkan, där människor kan 

vistas och barn leka. Kvaliteten på kvarvarande grönytor höjs. 

Den planerade bebyggelsen bedöms få positiva sociala 

konsekvenser. Möjligheten att bygga nya bostäder i olika 

upplåtelseformer och hustyper möter ett behov i staden och de 

nya bostäderna ger goda förutsättningar för ökad integration och 

mångfald. Fler människor kan ta del av vardagslivet och mötas i 

en stad med många kvaliteter och blandade upplåtelseformer. 
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Den nya bebyggelsen ger ökade möjligheter till möten inom 

planområdet. Ett ökat befolkningsunderlag medför möjligheter 

till utökad service i kringliggande områden. Fler människor i 

rörelse på gatan och fler bostäder i området kan bidra till en 

tryggare miljö. 

Miljökvalitetsnormer - luft 

Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller 

störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för 

olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 

belastas med, utan fara för påtagliga olägenheter. Idag finns det 

miljökvalitetsnormer för:  

- olika föroreningar i utomhusluften, 

- olika parametrar i vattenförekomster, 

- olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten, 

- omgivningsbuller. 

 
Värnamo kommun har under perioden 1986-87 fram till 2017 

genomfört olika mätningar av luftkvalitén i Värnamo tätort och 

på andra enstaka platser i kommunen. För att tillgodose kraven 

på kontroll av utomhusluften har Värnamo kommun därefter 

deltagit i det samverkansområde som Jönköpings läns 

Luftvårdsförbund står bakom. En första utvärdering av 

resultaten har publicerats under 2015. Av denna framgår att 

nivån ”nedre utvärderingströskel” överskrids vid några tillfällen, 

vilket motiverar fortsatt kontroll av luftkvalitén. Något 

överskridande av miljökvalitetsnorm förekommer inte.  

Mätningar/beräkningar har utförts vid de mest 

belastade/ogynnsamma platserna i Värnamo tätort, varför 

aktuellt planområde inte bedöms vara påverkat av oacceptabla 

halter av luftföroreningar. 

 
Behovsbedömning 
(Miljöbedömning/Miljökonsekvensbeskrivning) 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 4:34) ska en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen medger 

en användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som 

innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning 

med naturresurser. Redovisningen ska uppfylla kraven i 6 kap, 7 

§ första och andra styckena i miljöbalken. Enligt 3 kap, 8 § i 

samma lag, anges att även bestämmelserna i miljöbalkens 6 kap, 

11-18 och 22 §§ ska tillämpas om planens genomförande antas 
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medföra en betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning är 

genomförd för att utreda huruvida planförslaget bör innehålla en 

miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning.  

Länsstyrelsen har under plansamrådet yttrat sig kring 

behovsbedömningen. Länsstyrelsen håller med kommunens 

bedömning att planförslaget inte innebär en betydande påverkan 

på miljön. Kommunen beslutade 28 augusti 2019 att 

detaljplanens genomförande inte antas medföra en betydande 

miljöpåverkan såsom avses i PBL 4 kap. eller MB 6 kap.   

Sammanfattningsvis från behovsbedömningen så påverkas 

miljömålen God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv 

Utifrån behovsbedömningen har följande frågor utretts vidare i 

detaljplanen: trafik, risk med farligt gods och buller. 

Miljökonsekvenserna är av sådan komplexitet att de redovisas 

löpande i planbeskrivningen.  
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Genomförandefrågor 

Genomförandedelen i planbeskrivningen ska redovisa de 

organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som 

behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen. 

Genomförandelen har ingen självständig rättsverkan utan ska ses 

som ett förtydligande av planens syfte ur 

genomförandesynpunkt. Detaljplanens bindande föreskrifter 

framgår enbart av plankartan med tillhörande planbestämmelser. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan för detaljplane- 
processen 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Efter samråd 

och granskning antas planen av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunen verkar för att planen blir antagen under våren 2020.    

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem (5) år från det datum 

planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad 

rätt att bygga i enlighet med detaljplanen, och planen får inte 

ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den 

ändras eller en ny plan tas fram. Vid förändring efter 

genomförandetidens slut äger fastighetsägaren ingen rätt till 

ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga 

planen.  

Ansvarsfördelning och  
huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom 

planområdet, vilket i huvudsak innebär att kommunen ansvarar 

för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av den allmänna 

platsmarken. Kommunen har till följd av det kommunala 

huvudmannaskapet en rättighet, samt vid fastighetsägarens 

påkallande också en skyldighet, att mot författningsenlig 

ersättning lösa in allmän platsmark. Exploatörer inom 

planområdet ska enligt lag bekosta utförandet av allmän plats. I 

den aktuella detaljplanen kan utförandet komma att handla om 

iordningställande av gaturum samt parkområde. All mark inom 

planområdet ägs idag av kommunen. 
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Värnamo kommun är huvudman för allmänna vattentjänster 

inom planområdet, det vill säga tillhandahållande av vatten och 

hantering av spill- och dagavloppsvatten. Kommunen bygger ut 

allmänna ledningar och ansvarar för framtida drift och underhåll 

mot att fastighetsägaren erlägger taxeenliga avgifter. I den mån 

detaljplanen medför att befintliga ledningar behöver flyttas eller 

att anläggande av särskild dagvattenhantering krävs bekostas 

detta av exploatören.  

Värnamo Energi AB innehar områdeskoncession för elnätet 

inom planområdet och ansvarar därmed för elnätsutbyggnad och 

elförsörjning.  

Värnamo Energi AB ansvarar också för fjärrvärme- och 

optonätet i området. 

Avtal 

Enligt markanvisningsavtal ska exploatören ingå köpeavtal med 

kommunen inom sex månader från den dag planen vunnit laga 

kraft. Exploatören ska köpa den mark som i detaljplanen 

planläggs för bostadsändamål. 

I samband med upprättandet av detaljplanen ska samtliga 

genomförandefrågor regleras i ett exploateringsavtal som 

tecknas mellan exploatören och Värnamo kommun. 

Exploateringsavtalet tar upp frågor som rör marköverlåtelser, 

fastighetsbildning, bekostande av allmän plats, 

dagvattenhantering, flytt av ledningar med mera, och 

konkretiserar därmed de frågor som tagits upp i 

markanvisningsavtalet.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning,  
gemensamhetsanläggningar  
med mera 

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan de 

fastighetsbildningsåtgärder som är nödvändiga för 

genomförandet av detaljplanen genomföras, vilket innebär att en 

del av Värnamo 14:2 avstyckas och bildar ny fastighet för 

bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör också att en mindre del 

av Värnamo 14:2 kan överföras till Vipan .  

Ledningar, servitut med mera 

Inom planområdet finns ledningar för VA, el, tele och 

fjärrvärme. Dessa ledningar, förutom fjärrvärmeledningar och 

en vattenledning är dragna i mark som föreslås bli gata och park, 

det vill säga allmän platsmark. Fjärrvärmeledningar är dragna 

inom yta som idag är parkmark och ska planläggas som 

kvartersmark för bostadsändamål. En vattenledning går delvis 
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över kvartersmark. Denna flyttas ut till parkmarken utmed 

kvarteret Göken 8. 

Samtliga kostnader för flytt av ledningar belastar exploatören. 

Ledningsägare ansvarar för att säkra sina befintliga och framtida 

ledningar med medgivanden, nyttjanderätt, servitut eller 

ledningsrätt. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Upprättandet av detaljplanen inklusive erforderliga utredningar 

bekostas av exploatören. Kostnaden för detaljplanen tas ut via 

planavtal mellan kommunen och exploatören. Ingen planavgift 

tas ut vid bygglov. 

 

Kostnaderna för bygglov samt inkoppling av VA, el, fjärrvärme 

med mera betalas av exploatören i enlighet med gällande taxa. 

Exploatören ansvarar och bekostar i sin helhet exploateringen 

inom kvartersmark. I samband med exploateringen kan 

kompletterande utredningar vad avser exempelvis geoteknik och 

radon komma att krävas. Ansvaret och kostnaden för dessa 

belastar exploatören.  

 

 
Mars 2020 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Kristoffer Karlsson 

Planeringsarkitekt 

Annacarin Holm 

Planeringsarkitekt  

BSV arkitekter & ingenjörer 

Behnam Sharo  

Stadsarkitekt 
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Detaljplan för del av Värnamo 14:2 Dnr 17.0759.211 

Karlsdal   

Karlsdal i Värnamo stad  
 

 

 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

ALLMÄNT 

Detaljplan för del av Värnamo 14:2, Karlsdal har varit utställd för granskning enligt PBL 5 

kap, under tiden 4 oktober – 1 november 2019. Handlingarna har varit utställda i Stadshusets 

foajé, samt Värnamo huvudbibliotek. De har även funnits tillgängliga på sjukhusbiblioteket, 

bokbussen samt på kommunens webbplats. 

Under granskningstiden har ett antal skrivelser inkommit. Samtliga av dessa redovisas och 

kommenteras nedan. 

 

YTTRANDEN UTAN ERINRINGAR  

- Länsstyrelsen i Jönköpings län 
- Trafikverket 
- Lantmäteriet 
- Barn- och utbildningsnämnden i Värnamo kommun 
 

YTTRANDEN MED KOMMENTARER/ERINRINGAR 

- HSB Göken i Värnamo 
- Miljöpartiet de Gröna 
- Privatpersoner/grannar (17 st) 
- Gemensam skrivelse (19 underskrifter) 
 
På följande sidor redovisas samtliga yttranden med erinringar samt kommunens kommentarer 

på respektive sådant. Redovisning sker enligt ovanstående ordning. Många inkomna yttranden 

innehåller samma synpunkter som under samrådsskedet och kommer även från samma 

sakägare, grannar etcetera. Kommunens svar på dessa är i förekommande fall samma som 

eller i vart fall likartade de kommentarer som lämnades under samrådet.  
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HSB Göken i Värnamo 

Boende i HSB Göken i Värnamo vill protestera mot planen för Karlsdal. Vi är väldigt oroliga 

för våra hus i och med nya byggnader. Flera flyttar ut på grund av detta. De är rädda för att 

den nya byggnaden kan skada våra hus och därmed sänka värdet och många har tagit stora 

lån. Vi kommer inte att se skadorna på våra hus i början utan efter det att byggnaden är klar 

och sen finns inget att göra. Vem ska betala dessa. Vi är en liten förening och husen är 60 år 

gamla. 

 

Vi vill bevara grönområdet och tycker att det finns andra platser att bygga på. Varför ska vi 

tränga oss. 

 

Trafikproblemen är stora men det vill ni inte tro på, för ni bor inte här. Ja, den nya byggnaden 

löser sina parkeringar men de andra var ska de ställa sig. De kommer att ta dessa platser. Jag 

vill skicka mina barn trygga till lekplatsen. I och med den nya byggnaden och all trafik 

kommer vi inte att vara trygga längre. Varför tar ni inte de andra fula byggnaderna som finns i 

området. Ett fallfärdigt hus som ger ett dåligt intryck när man ser det. Jag har bott här i 12 år 

och trivs väldigt bra. Jag känner mig trygg här.  

 

Kommentarer 

Vid en eventuell exploatering ska byggherren välja en grundläggningsmetod som inte innebär 

risk för närliggande byggnader. I samband med byggnation ska nödvändiga åtgärder utföras 

för en säker byggnation för berörda byggnader. Byggherren är också ansvarig i de fall arbeten 

orsakar skador på närliggande byggnader.  

 

Möjligheterna för att bygga bostäder i centrala lägen i Värnamo är idag begränsade. Behovet 

av rekreation och grönområden bedöms uppfyllas i och med närheten till grönska utefter ån 

och grönområdet utefter järnvägen. En stor andel av tänkbara fastigheter har kommunen ingen 

rådighet över då de är privatägda. Ytan som nu planläggs ägs av kommunen och en 

byggnation kan prövas genom detaljplan på initiativ från privat fastighetsägare. Om andra 

fastighetsägare har intresse av att bygga nya eller bygga om bostäder på deras fastigheter kan 

med fördel tidig kontakt tas med kommunens plan- och byggavdelning.  

 

Parkerings- och trafiksituationen i området har sina brister. Bebyggelsen som föreslås i planen 

kommer lösa sin parkering på egen fastighet och ska följa kommunens parkeringsnorm. 

Befintliga parkeringsproblem berörs inte av planförslaget och måste behandlas utanför 

planarbetet. Situationen kan dock förbättras genom att Västermogatan förlängs och byggs 

ihop med Floragatan. Trafiken på Dalstigen bedöms därmed minska. 

 

Miljöpartiet de Gröna 

Miljöpartiet har en klar bild av gröna ytor i stadsmiljö. Dessa har ett mycket stort värde för de 

framtida stadsmiljöer som ska ge en hållbar och klimatneutral stadsmiljö. De ska inte 

användas för exploatering. Grönområden har en oersättlig funktion i stadsmiljö som 

värdesätts utifrån tillgänglig m2 yta som ej är exploaterad. Grönyta-faktorn och den sociala 

aspekten måste få ett större inflytande i stadsplanering och detaljplanearbete i Värnamo. 

Värnamo 14:2 (Karlsdal) är en typisk park och grönyta som har funktionen som social 

rekreationsyta. Där möjlighet till bollspel, pulkabacke och en lekplats ger hälsa och social 

rekreation vilket ska prioriteras enligt de senaste vetenskapliga rapporter som publiceras för 

framtida hållbara stadsmiljöer. Karlsdalparken är också en grön kil som ger möjlighet för att 

djurliv kan förflytta sig in i centrala grönområden; en s k grön korridor. Det är klart uttalat att 
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stadsplanering ska utföras ur en miljökonsekvens där klimatfunktioner som nedkylning, 

aerosolförbättrare, vattenabsorbent och biologisk mångfald ska vägas in.  

De sociala aspekterna såsom mötesplats, fysisk aktivitet ska ha en mycket central roll i 

framtida och vid revidering av befintliga planer.  

Invändning: Vi i Miljöpartiet anser att detaljplanen strider klart mot uppsatta miljömål för 

hållbar utveckling, såsom hälsosam uppväxt i Värnamo (HUI) samt att grönytor-faktor 

radikalt minskas för boende i området. Grönytans samhällsfunktion i bostadsområdet har 

uppmärksammats genom stort engagemang av boende i området samt delgivits genom erinran 

i samrådet.  

 

Kommunen ska verka för:  

”att hälsosamma och sociala boende- och arbetsmiljöer med närhet till grönska och vatten 

skapas samt att störningar i redan befintliga miljöer begränsas”, samt  

”att god balans mellan grönytor och bebyggelse inom etablerade tätortsområden bibehålls”.  

 

Kommentarer 

Karlsdalsparken utgör en närpark i ett grönt stråk utefter Västermogatan som sammankopplas 

av grönskan utmed järnvägen. Även om kommunen generellt har ståndpunkten att befintliga 

parker bör utvecklas så de får fler funktioner och kvaliteter, är det är kommunens uppfattning 

att förslaget går i linje med uppsatta miljömål. Tillräckliga ytor för en närlekplats för mindre 

barn finns inom planområdet och pulkabacken utanför planområdet kommer fortsatt kunna 

användas. Norra ytan i detaljplanen säkerställs som park och den byggrätt på ytan som finns i 

gällande detaljplan tas därmed bort. Goda ytor för rekreation bedöms därmed finnas inom 

planområdet och på nära avstånd i Apladalen och grönområden längs med järnvägen och 

Lagan.  

 

GDPR (Privatperson 1) 

Samråd om detaljplan har inte gått rätt till enligt plan- och bygglagen. Alla berörda har ej 

informerats om den nya detaljplanen på rätt sätt eller inte alls. Plan och bygglagen (2010:900) 

5 kap 11,12 §. Skolor, föreningar som anser att grönytan är en tillgång är inte tillfrågade.  

 

Kommentarer 

Hantering, utskick och annonsering av planförslaget har skett enligt kommunens gängse 

rutiner utifrån Plan- och bygglagen. I samband med utskick av information till fastighetsägare 

har också uppmanats att fastighetsägare meddelar sina hyresgäster. Samråd och granskning 

har annonserats i lokaltidning (Finnveden.nu) samt på kommunens hemsida. Föreningar och 

andra intressenter förväntas ta reda på de av kommunens planer som kan beröra dem. På så 

sätt har kommunen gett möjlighet till skolor och föreningar att vara med och yttra sig under 

planprocessens gång. Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) som ansvarar för 

verksamheten i kommunens skolor har varit med under planprocessen på så sätt att handlingar 

har skickats till dem och behandlats i deras nämnd (BUN). BUN hade då inga erinringar mot 

planförslaget.  

 

GDPR (Privatperson 2) 

Efter att ha läst hela planförslaget så inser man att många Värnamobor värdesätter de få större 

grönytor som finns kvar, vilket i allra högsta grad borde ligga i kommunens intresse.  

Ni hänvisar till Apladalen som ett annat närliggande grönområde och självklart kan denna 

park fungera som stadens lunga. Men kan den erbjuda samma sak som gräsplätten på Karlsdal 

14:2. Som lekman kan jag inte komma på några andra ytor för spontan lek och spel i denna 

södra stadsdel, Mossleområdet och Karlsdal in till stadskärnan. Vart ska vi gå om man vill lira 
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fotboll, eller lite spännande brännboll? Eller för den delen, vart finns närmsta pulkabacke om 

den på Karlsdal försvinner? Det är inte bara en väldigt tråkig tanke att bygga bort en så bra 

plats för aktiv social verksamhet, det går också helt emot kommunens egna lokala miljömål. 

 

Att kommunen ska verka för: 

”att hälsosamma och sociala boende- och arbetsmiljöer med närhet till grönska och vatten 

skapas samt att störningar i redan befintliga miljöer begränsas” (sida 32 

Granskningshandlingen Värnamo 14:2). 

 

I er bedömning av den planerade bebyggelsen skriver ni att även om grönytor tas i anspråk så 

skapas nya. Hur då frågar vi oss? Med vertikala trädgårdar då eller? Nej det skapas inte ”nya”, 

kanske att kvalitén höjs något på de kvarvarande men det skapas inte fler. Vi ser inte heller 

hur vi som redan bor i området ska få ta del av de nya gröna ytorna som är ”skyddade från 

buller och trafikpåverkan”.  

 

Sedan skriver ni också att de nya bostäderna ger goda förutsättningar för ökad integration och 

mångfald. Vad baserar ni detta på? Vad kommer en lägenhet i denna byggnad att kosta? Om 

man tittar på vad snittet på en 3:a i ett nybyggt hyreshus kostar i Värnamo idag ligger dessa på 

över 10 000 kr/mån. Hur ska detta kunna leda till ökad integration? Hur mycket vi än önskar 

att denna byggnad ska leda till ökad mångfald i vårt område har vi ärligt talat väldigt svårt att 

tro det. 

 

Det hela sammanfattas med att kommunen bedömer att en separat miljöbedömning inte krävs. 

Men jag läser flera yttrande som är oroliga över byggnationen på denna sumpmark.  Men vad 

händer egentligen med kringliggande byggnader och tomter om man behöver schakta och 

påla. Det har inte undersökts. Det vatten man tränger undan behöver ju ta vägen någon 

annanstans. Kanske kommer det återfinnas i våra källare? 

 

Självklart är vi för att kommunen växer och skapar nya trivsamma miljöer och byggnader, 

men att ta varenda liten plats utan hus på i anspråk är inte rätt väg. Se över de platser som 

skämmer och förfular vår stad i första hand. Ni har ju mandat att ställa krav på privata 

fastighetsägare. 

 

Kommentarer 

Det är kommunens uppfattning att förslaget går i linje med uppsatta miljömål. Tillräckliga 

ytor för en närlekplats för mindre barn skapas inom planområdet genom att tidigare planlagd 

bostadsmark säkras som allmän park, skyddad från spårbuller av planerad nybyggnation. 

Andra ytor kommer även fortsättningsvis finnas att tillgå i direkt anslutning till planområdet 

(exempelvis områdena längs med järnvägen, i Apladalen och ytor intill Lagan) Pulkabacken 

invid planområdet berörs inte av planförslaget. Om Västermogatan förlängs, vilket planen 

möjliggör för, kommer lekplats och pulkabacke ses över för att skapa en säker och trygg 

lekplats och pulkabacke.  

 

För att verka för ökad integration i en stadsdel kan kommunen verka för att skapa möjligheter 

att ha bostäder med olika upplåtelseformer. När hyresrätter, bostadsrätter och villor blandas 

kan grupper med olika ekonomiska och sociala förutsättningar blandas. Det ger också 

möjligheter för att skapa flyttkedjor när individer kan stanna kvar i sitt bostadsområde men 

byta upplåtelseform successivt med livets olika växlingar. Detaljplanen kan inte säkerställa att 

det enbart byggs hyresbostäder, men en del av ambitionen med förtätning av Värnamo stad är 
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att skapa underlag för olika upplåtelseformer, underlag för allmän service och att använda 

allmänna investeringar som gata och va-system på ett effektivt sätt.   

 

I samband med en exploatering ska byggherren välja den grundläggningsmetod som är 

lämplig utifrån bland annat områdets geotekniska förutsättningar. Det är även byggherrens 

ansvar att se till att intilliggande fastigheter inte tar skada.  

 

GDPR (Privatperson 3) 

Karlsdals fotbollsplan är en utmärkt grönyta för spontanlek och idrott. Den behöver finnas 

kvar för barn, ungdomar och även vuxna. Det diskuteras ofta att alla behöver röra på sig och 

då måste det finnas lämpliga ytor för detta i närområdena. Vi ska ju även tänka på miljön och 

då behöver det finnas möjligheter att utöva lek och idrott i närheten istället för att ta bilen till 

lämpliga ställen. Det finns många andra ytor som inte används för dessa ändamål som kan 

bebyggas.  

 

Pulkabacken är viktig för många barn och den används flitigt. Det finns ju inga andra 

liknande backar i närheten. Förskolorna brukar använda den så fort det kommit någon 

centimeter snö. Ibland ser man barn åka pulka där på rimfrost.  

 

Vi vill inte att fotbollsplanen bebyggs med varken höga hus, garage eller att 

kompletteringsbyggnader ska kunna få uppföras. De tilltänkta husen som ska motsvara ett 2-

våningshus med inredd vind på, harmonierar inte med den bebyggelse som är i direkt 

anslutning till planen. Det är låga hus med nästintill platta tak. Hur kan ni påstå att det 

harmonierar väl med denna bebyggelse. Den tilltänkta bebyggelsen blir nästintill dubbelt så 

hög. På morgonen kommer dessa höga tak, att ta bort solljuset för de närboende, ljuset som är 

så viktigt.  

 

Mot Göken föreslås en 4 meter bred remsa med park-mark intill fastighetsgränsen. Denna 

skulle även fungera som stig för att koppla ihop Karlsdals-tunneln med Dalstigen. Då är det 

väl inte en 4 m parkmark längre och definitivt inte en buffert mot grannarna. Detta ger ett 

trångt intryck för de närboende. Det finns ingen anledning att koppla ihop dessa gator. Det 

finns redan en gång- och cykelväg från tunneln. Att garage/parkeringsplatser ska placeras i 

nära anslutning till de närliggande befintliga uteplatserna, är en stor olägenhet för de 

närboende. Tar ni ingen hänsyn till denna miljöpåverkan? 

 

Att detaljplanen möjliggör för att Västermogatan förlängs och byggs ihop med Floragatan 

(numera en gång- och cykelbana) är helt oacceptabelt. Hur tänker man? En trafikerad väg 

precis intill en lekpark och pulkabacke. En pulkabacke som livligt används vintertid. Till 

lekparken kommer även barn från närliggande och andra förskolor och leker.  

 

Trafiksituationen i Karlsdal är ansträngd som den är. Att det är varje fastighetsägare som ska 

ta ansvar för sina boendes parkeringar (det klarade ju inte dåvarande kommunägda 

Finnvedsbostäder av). Situationen kommer ändå inte att bli bättre, när ni påstår att det går att 

lösa med ändrade parkeringsåtgärder, exempelvis parkeringsförbud. Tvärtom, det kommer att 

bli värre.  

 

Det är uppenbart att kommunen bara ser till den byggherrens intressen som vill bebygga 

fotbollsplanen och beklagligt att inte våra politiker som bestämmer lyssnar till de närboendes 

synpunkter. Vi vill även i fortsättningen se att barn kan få springa och leka på en gräsplan. 

Närmaste plan är en asfalterad plan på Apladalsskolan. Det är väl inga föräldrar eller politiker 
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som vill att detta ska vara ett alternativ till en grön skön gräsplan. Därför är det viktigt att 

behålla grönområdet som barn kan leka och spela fotboll på, och som är lätt tillgängligt för att 

barn ska kunna ta sig till och ifrån, även i denna delen av stan.  

 

Kommentarer 

Tillräckliga ytor för en närlekplats för mindre barn kan skapas inom parkområdet i den norra 

delen av planområdet. Apladalen med stora ytor möjliga för lek och rekreation finns på nära 

avstånd. Pulkabacken omfattas inte av planområdet. Angränsande mark, planerad för möjlig 

väg kan innebära viss påverkan på pulkabacken. Om vägen öppnas upp för biltrafik kommer 

eventuella åtgärder genomföras för att inte äventyra säkerheten för barn och andra som åker 

pulka eller leker på platsen.    

 

Byggnadernas föreslagna höjd har, utifrån genomförd sol-/skuggstudie ej bedömts påverka de 

befintliga intilliggande bostadshusen i så pass stor utsträckning att det ger skäl att minska 

höjden. Beskuggning av befintlig bebyggelse nordöst om planerad bebyggelse sker höst- och 

vintertid när solen står lågt i sydväst. Sommartid och dagtid sker ingen påverkan. 

 

Parkremsan mot kvarteret Göken kommer utökas till 6 meters bredd. På detta sätt skapas 

utrymme att både säkerställa de ledningar som finns i stråket och ge utrymme för en 

gångförbindelse och koppling mellan lekparken och parken i norra planområdet. Det ökar 

också distansen till de befintliga uteplatser som finns på grannfastigheten.  

 

Trafikrörelserna i hela området kan förbättras genom att detaljplanen möjliggör för att 

Västermogatan förlängs och byggs ihop med Floragatan. Boende längs Floragatan kan välja 

att angöra området direkt från Västermogatan istället för via Dalstigen eller Brännerigatan. 

Trafiken förbi grönytan med bland annat pulkabacke får anses bli måttlig och är av karaktären 

lokaltrafik, alltså trafik som har sitt mål i området/kvarteret. Lekytan med pulkabacke ses i det 

fallet över och gestaltas om på ett sätt som skapar en trygg plats för barn och föräldrar.  

 

Trafik-/parkeringssituationen bedöms inte påverkas av ytterligare bebyggelse. För att 

exploatera fastigheten måste exploatören uppfylla Värnamo kommuns parkeringsnorm och 

tillskapa erforderligt antal parkeringsplatser på den egna fastigheten. Rådande trafiksituation 

hindrar inte allmän trafik från att utnyttja allmänna gator. Ökad trafiksäkerhet kan uppnås 

genom trafikföreskrift gällande parkeringsförbud inom befintlig gatumark. Konsekvenserna 

av sådan trafikföreskrift innebär att enskilda fastighetsägare får ordna bilparkering på egen 

mark.  

 

GDPR (Privatperson 4) 

Jag och min fru är hemvändare till Värnamo (37 år). I 1,5 år bodde vi på Pilagårdsgatan 7K, 

men där var det inte tryggt så vi köpte ett litet radhus (1,7 Mkr) för att få lugna gatan. Nu till 

våra synpunkter. Givetvis delar vi gärna med oss av lugnet men tycker att ursprungsförslaget 

där Västermogatan förblir en återvändsgränd och att Dalstigen och Floragatan är också vägs 

ände. Vad vinner man på detta. Västermogatan trafikeras endast av boende på just 

Västermogatan och Dalstigen-Floragatan trafikeras bara av boende på dessa. Man kan behålla 

”pulkabacken” men måste bygga en vändplan. Kommunen har många fördelar i att bygga 

inom redan bebyggda områden (vägar, vatten/avlopp m m) och det är väl där samhällsnyttan 

ligger. Vi boende känner oss lite åsidosatta. Som vi ser det behövs inte mycket göras för att 

många fler kan godta planen.  
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Kommentarer 

Trafikrörelserna i hela området kan förbättras genom att detaljplanen möjliggör för att 

Västermogatan förlängs och byggs ihop med Floragatan. Boende längs Floragatan kan välja 

att angöra området direkt från Västermogatan istället för via Dalstigen eller Brännerigatan, 

där den rådande trafiksituation med privat parkering sker ute på gatorna. Trafiken förbi 

grönytan med pulkabacke anses bli måttlig och är av karaktären lokaltrafik, alltså som har sitt 

mål i området/kvarteret. Eventuella åtgärder för att säkerställa säkerheten vid 

lekytan/pulkabacken kommer i det fallet genomföras i samband med utbyggnad av gatan. 

 

Detaljplanen möjliggör för att förlänga Västermogatan. För den planerade nybyggnationen 

måste kommunen bygga ut en anslutande gata, men det ställs inget krav på att hela 

sträckningen förbi pulkabacken genomförs. Dagens gällande detaljplan har samma möjlighet 

(att bygga ut ny gata), men detta har aldrig genomförts. Kommunen anser det viktigt att hålla 

möjligheten öppen för att kunna lösa eventuella trafikproblem som kan uppstå i framtiden.   

 

GDPR (Privatperson 5) 

Bygg inte bort de få grönytor som finns kvar i centrala Värnamo. Vi siktar mot ett grönt 

samhälle och bör därför inte förstöra det som finns kvar. Karlsdal är också ett oerhört 

attraktivt område och det skulle ta bort mycket av vår glädje. Den gröna plätten ger upphov 

till många fina aktiviteter för både privatpersoner och föreningar. Satsa på Värnamo och dess 

vision och se till så att innerstaden förblir attraktiv och inte byggs sönder.  

 

Kommentarer 

Kommunen bedömer att det finns tillräckliga ytor för att en närpark med lekplats för mindre 

barn skulle kunna uppföras i det norra parkområdet. Intill planområdet finns Apladalen med 

stora ytor möjliga för lek och rekreation och på andra sidan järnvägen finns i närheten fler 

grönytor och ytterligare lekplats. Pulkabacken invid planområdet berörs inte av planförslaget, 

men kommer om gatan intill öppnas för biltrafik ses över för att ge en säker vistelse för barn 

och andra som brukar platsen.  

 

GDPR (Privatperson 6) 

Här kommer återigen vår Protest mot bebyggelse på Karlsdal. Varför undersöks detta igen? 

Jag tycker att det tydligt framgår att det inte är en bra idé att fördärva vårt underbara Karlsdal. 

Varför lägga tid och pengar på detta usla förslag, igen? 

 

Vi protesterar mot bebyggelse av grönytan/ fotbollsplanen på Karlsdal, Värnamo 14:2. Jag 

förstår inte varför vi skall återigen lämna in skrivelse om man vill tycka till/protestera. Hur 

kan vi denna gång få er att förstå hur dumt förslaget att fördärva Karlsdal är. Jag hoppas 

verkligen att Värnamo kommun och stadsplaneraren Benham Sharo tar sitt förnuft till fånga 

och lägger ner förslaget.  

 

Hur kan man vilja fördärva ett så unikt och trevligt område som Karlsdal. Har sett i någon 

gammal text att man beskrev Karlsdal som Värnamos lunga. Jag växte upp här och då var det 

många ungar ute och lekte på grönytan. Alltid var det någon som ville spela boll eller leka 

någon lek. Skall nu inflyttande barnfamiljer behöva köra sina barn till grönytor på andra 

platser? Säger inte studier i samhället att vi ska uppmuntra våra barn och ungdomar till 

spontanaktivitet?  

 

Jag har nu i vuxen ålder valt att flytta tillbaka till underbart lugna Karlsdal. Mycket för att det 

är ett lugnt och grönt område med väldigt lite trafik. För 10 år sedan när vi flyttade tillbaka 
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var det mest gamla människor som bodde på området men vi har sett en stor 

generationsväxling och allt fler barnfamiljer har börjat flytta in. Jag förstår inte hur man kan 

tycka att det passar stilmässigt in i området med att bygga två hyreshus varav ett av dessa blir 

dubbelt så högt som befintliga hyreshus? Hade vi som bor på Karlsdal velat bo i ett område 

med höghus och mycket trafik så hade vi flyttat till ett sådant område.  

 

Beräknar man 30 lägenheter? Hur stor är uppskattningen av en ökning av trafiken i området? 

Boende och besökande? Kommer det finnas parkeringsplatser för dessa nya bilister? Idag är 

det fullt på Dalstigen. Ser att ni har svarat att ”Trafiksituationen kring Dalstigen bedöms inte 

påverkas av ytterligare bebyggelse”. (?) och ”Trafikrörelserna i hela området kan förbättras 

genom att detaljplanen möjliggör för att Västermogatan förlängs och byggs ihop med 

Floragatan (?). Ni kan väl inte på allvar tro att trafiken kommer att minska med 30 nya 

lägenheter?? 

 

Läser vidare i er skrivelse och om jag förstår det rätt så måste man bygga på friktionspålar 

eftersom underlaget är löst siltig lera och man bör även göra noggranna mätningar eftersom 

ytan ligger inom högriskområde för Radon? Och om jag förstår rätt så frångår man normen att 

inte bygga närmare än 60 m från järnväg. Vi hör tågen väl bort till oss så jag kan tänka att 

man hör dom väl 55 m ifrån.  

 

Ser att man endast har plats för 180 personer i skyddsrum. Då gäller det att man är pigg och 

snabba benen om man vill ha en plats om det skulle bli allvar. Vart ska resten ta vägen som 

inte får plats? Stå utanför och hoppas på att det går bra? 

 

Allvarligt – om nu alla måste bo på Karlsdal, så kan ni väl bygga på någon bättre yta. T ex 

riva ner de fula byggnaderna på Västermogatan/Mustagatan. Något exportlager? En fallfärdig 

byggnad som skämmer ut hela området. Där det verkar vara någon märklig ruljangs på 

baksidan kvällstid. Eller riva ner gamla Sajo eller bygga på skräpytan vid 

järnvägsövergången. Eller riva gamla ”Martins Pizza” och bygga ett höghus där. Eller varför 

inte bygga ut mot Hörle? Jönköpingsvägen ligger ganska öde med en massa tomma tomter. 

Med fler hus kan Jönköpingsvägen bli mer attraktivt. Idag känns området ganska tomt och 

öde. Eller på grönytan på Östermalm. Mellan Östermalmsgatan och Ringvägen.  

 

Den som önskar att bo centralt kan ju köpa/hyra befintliga lägenheter. Eller varför måste alla 

bo centralt? Har hört att det finns flera lediga lägenheter på Städet. Och gamla Statoiltomten 

är fortfarande inte bebyggd. Hoppas verkligen att ni tar ert förnuft till fånga och låter oss 

fortsätta att vara stolta över vårt underbara Karlsdal.  

 

Kommentarer 

Att förslaget nu återigen är ute på remiss för synpunkter är en del av den lagstadgade 

planprocessen. Plan- och bygglagen och planmonopolet ger kommunen genom dess politiska 

ledning rätten att besluta om hushållningen av mark och vattenområden inom kommunens 

gränser. Plan- och bygglagen säkerställer att politiker, myndigheter, allmänhet och andra 

intressenter kan vara med och höras när nya detaljplaner tas fram enligt en lagstadgad 

planprocess. Vid framtagande av detaljplaner som bedöms ha stor allmänt intresse genomförs 

alltid både samrådsskede och granskningsskede innan en detaljplan kan antas. När (och om) 

detaljplanen sedan har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden lämnas denna över till 

Kommunfullmäktige för att antas av kommunen högsta politiska beslutandeorgan.  
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Förslaget innebär att en gräsyta tas i anspråk, men medger även att parkytan i norr utformas 

för att inbjuda till lek och aktiviteter. Direkt söder om planområdet finns även ytterligare 

grönytor med möjlighet till lek. Detta samt närheten till Apladalen gör att både befintliga och 

nytillkomna bostäder på Karlsdal även fortsättningsvis har goda möjligheter till lek och 

rekreation.   

 

Trafikrörelserna i området blir fler med ny bebyggelse. Planen utgår från 5 bilrörelser per 

bostad och dygn, vilket innebär att exempelvis 30 lägenheter ger en ökning med 150 

fordonsrörelser/dygn. Tillkommande parkeringsbehov ska ordnas på egen fastighet. 

Trafiksituationen bedöms kunna förbättras genom att detaljplanen möjliggör för att 

Västermogatan förlängs och byggs ihop med Floragatan. Boende längs Floragatan kan välja 

att angöra området direkt från Västermogatan istället för via Dalstigen eller Brännerigatan.  

 

I samband med en exploatering ska byggherren välja den grundläggningsmetod som är 

lämplig utifrån områdets geotekniska förutsättningar och den byggnadsteknik som säkerställer 

att gällande gränsvärden för radon klaras.  

 

Aktuella områden med så kallad byggrätt för bostäder (de ytor som får bebyggas) ligger på ett 

avstånd från järnvägen som innebär att gällande bullerriktvärden kan klaras. Däremot kan 

garage eller carports uppföras något närmare järnvägen.  

 

Idag finns inga krav på anordnande av skyddsrum i samband med nybyggnation av bostäder, 

kommunen ställer därför inga krav på byggherren att uppföra ett nytt skyddsrum.   

 

Möjligheterna för att bygga bostäder i centrala lägen i Värnamo är idag begränsade. Men det 

finns precis som yttrandet menar andra ytor som kan bebyggas. En stor andel av dessa 

tänkbara fastigheter har kommunen ingen rådighet över då de är privatägda. Ytan som nu 

planläggs ägs av kommunen och en byggnation kan prövas genom detaljplan på initiativ från 

privat fastighetsägare. Om andra fastighetsägare har intresse av att bygga nya eller bygga om 

bostäder på deras fastigheter kan med fördel tidig kontakt tas med kommunens plan- och 

byggavdelning.  

 

GDPR (Privatperson 7) 

Barn och ungdomars aktivitet är oroväckande och kan i framtiden bli ett stort problem för 

folkhälsan. Hur kan då ”miljökommunen Värnamo” planera att ta bort ett så värdefullt 

område för olika bollspel, lekplats och pulkabacke? Närhet och tillgång till sådana områden 

som grönområdet i Karlsdal är, ur hälsomiljösynpunkt, värdefullt för framtiden.  

 

Området är extra värdefullt efter den generationsväxling som ägt och äger rum söder om 

järnvägen. Allt fler barnfamiljer flyttar in och nyttjar grönområdet allt mer, framför allt på 

helger och ledig tid.  

 

Blir överexploaterat och för höga hus som inte passar in med befintlig bebyggelse. Estetiska 

miljön? 

 

Besvärlig trafiksituation.  

 

Floragatans husägare förlorar sol och ljus och de boende på Dalstigen får en totalt förändrad 

miljö.  
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Det finns andra områden i Karlsdal som vore lämpligare att bygga på. Sanera området och riv 

det som behövs mellan Karlsdalsgatan och Södra Övergången och bygg bostäder där istället. 

Riv den fallfärdiga skamfläcken mellan Mustagatan och Brännerigatan och bygg nytt. Detta 

skulle bli ett lyft för centrala Värnamos nu fulaste gata.  

 

Kommentarer 

Förslaget innebär att en gräsyta tas i anspråk, men medger även att parkytan i norr utformas 

för att inbjuda till lek och aktiviteter. Direkt söder om planområdet finns även ytterligare 

grönytor med möjlighet till lek, däribland befintlig pulkabacke. Detta samt närheten till 

Apladalen gör att både befintliga och nytillkomna bostäder på Karlsdal även fortsättningsvis 

har goda möjligheter till lek och rekreation.   

 

Byggnadshöjderna är satta utifrån möjligheten att bygga i två plan med inredd vind, vilket i 

skala harmonierar väl med omkringliggande bebyggelse. Genomförd sol-/skuggstudie visar 

att de nya byggnaderna utifrån den föreslagna höjden i mindre omfattning påverkar de 

befintliga intilliggande bostadshusen. Beskuggning av befintlig bebyggelse nordöst om 

planerad bebyggelse sker höst- och vintertid när solen står lågt i sydväst. Sommartid och 

dagtid sker ingen påverkan. 

 

Trafiken i området har sina brister. Med förslaget att förlänga Västermogatan till Floragatan 

bedöms trafiksituationen få ett bättre flöde. Ytterligare åtgärder i det befintliga nätet kan 

genomföras som exempelvis generellt parkeringsförbud men med parkering enbart i de rutor 

som anges för detta. Dessa åtgärder görs i så fall oberoende av detaljplanen.  

 

Möjligheterna för att bygga bostäder i centrala lägen i Värnamo är idag begränsade. Men det 

finns precis som yttrandet menar ytor som kan bebyggas/ byggnader som kan byggas om till 

bostäder. En stor andel av dessa tänkbara fastigheter har kommunen ingen rådighet över då de 

är privatägda. Ytan som nu planläggs ägs av kommunen och en byggnation kan därmed 

prövas genom detaljplan på initiativ från privat fastighetsägare. Om andra fastighetsägare har 

intresse av att bygga nya eller bygga om bostäder på deras fastigheter kan med fördel tidig 

kontakt tas med kommunens plan- och byggavdelning.  

 

GDPR (Privatperson 8) 

Jag anser att Karlsdalsparken fyller flera viktiga funktioner för samhällets medborgare och att 

den gör större nytta som aktivitetsyta än med bostäder. Planerar vi att staden ska växa och 

förtätas då blir vi också fler barn och ungdomar som ska dela på dessa aktivitetsytor som blir 

kvar. Vi måste ha kvar aktivitetsytor för alla åldrar, även för de barn och ungdomar som vuxit 

ifrån lekparken. Ska kommunen växa och staden förtätas ska detta göras med kvalité.  

 

Med lekpark, pulkabacke och fotbollsplan och dess läge är Karlsdalsparken en stor tillgång 

för skolor, föreningar och allmänheten med stor potential i framtiden i en växande stad. 

Denna fantastiska grönyta borde vi utveckla så fler kan nyttja den för lek och idrott i alla 

åldrar. Detta är viktigt för både hälsa och välmående. Kommunen måste skapa förutsättningar 

för ett sundare liv och inte plocka bort möjligheterna.  

 

Jag anser att kommunens svar på grannarnas yttrande ej är hållbara.  

Alla vet att Apladalen INTE har en aktivitetsyta likt Karlsdalsparken. Det är som att jämföra 

äpplen och päron. Ändå så hänvisar man till Apladalen när folket påpekar vikten av en 

aktivitetsyta för barn och ungdomar i området. Man tar ej heller någon hänsyn till att skolor 

och föreningar nyttjar grönområdet.  
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Kommunen menar att pulkabacken och lekparken inte berörs av byggplanen men samtidigt 

säger man att, om trafiksituationen kräver så kan man förlänga Västermogatan för att bygga 

ihop med Floragatan. Men hur blir det då med den populära pulkabacken och lekparken? Hur 

biltrafik och parkeringsplatser kommer att påverka området är inte redovisat! 

 

Kommunen ska verka för långsiktighet och helhet. Ny forskning kommer på löpande band om 

hur viktigt det är med grönområden för ett hållbart samhälle och välmående för befolkningen. 

Varför kan man då inte vänta på den nya grönstrukturplanen? Varför tar man ingen hänsyn till 

grannarnas yttrande utan kallar dessa bara för ”enskildas intresse”?  

Hur många enskilda krävs det för att man ska kunna ta hänsyn till dessa? Kommunen skriver 

att man inte kan påverka privata fastighetsägare. Men hur ser man på grönytans betydelse om 

man planerar 100 nya bostäder på Västermogatan? Vilket inte alls är orimligt i framtiden.  

 

Skall tilltänkta byggnader smälta in i omgivningen då skall dessa givetvis inte vara högre än 

bostäderna som tillhör kvarteret Göken, alltså ca 6 m. Högre än så kommer man dessutom att 

plocka bort ljuset och luftigheten totalt, med kraftigt försämrad boendemiljö och livskvalitet 

för boende i området. Kommer byggnaderna att påverka kvällssolen hos de boende då 

försämras deras livskvalité ytterligare. Det är hur människan upplever bostadsområdet och sin 

boendemiljö i verkligheten som avgör trivsel och välmående m m. Hur området ser ut genom 

Google Maps har ingen som helst betydelse i detta sammanhang. Man kan tro att kommunen 

sitter och planerar vårat bostadsområde med legobitar och att människorna i området bara är 

legogubbar utan hjärta och själ.  

 

Hur kan 30 bostäder på Karlsdalsparken vara viktigare än hundratals människors 

boendemiljö, livskvalité och barnens rätt till aktivitetsyta för hälsa och välmående? Menar 

kommunen att dessa människors behov är ”enskildas intressen” som man inte kan ta hänsyn 

till? 

 

Hur kan man komma fram till att ca 30 bostäder just på denna plats är viktigare än 

grönområdets betydelse idag och i framtiden, när man vet att man inte kan ersätta denna 

aktivitetsyta i närområdet, samtidigt som staden ska växa och hur förankrat är det hos 

medborgarna att bebygga just på detta grönområde? Ska inte en samhällsnytta vara förankrat 

hos medborgarna? 

 

30 bostäder kan man bygga på annan plats, men den befintliga aktivitetsytan kan man inte 

ersätta. ”Alla kan inte bo på Karlsdal men alla kan nyttja Karlsdalparken. Detta om något är 

en samhällsnytta”.   

 

Enligt PBL ska en demokratisk planeringsprocess ske där enskilda och allmänna intressen ska 

balanseras och vägas mot varandra. Syftet är att kommunen ska väga allmänna och enskilda 

intressen för att se till att det finns långsiktiga perspektiv och helhet i planeringen och på så 

sätt verka för en bra kommun att bo, leva och vara i. ”Fokus ska alltså inte vara förtätning om 

det skapar problem och försämringar hos medborgarna”.  

 

Att bevara den enda gröna aktivitetsytan med dess funktion är inte bara enskildas intresse, det 

är hela stadens intresse.  

 

Jag vill återigen med bilder (tagna under 2019) visa att Karlsdalparken fyller en viktig 

samhällsfunktion och att den är varierande och ändamålsenlig för alla åldrar. Och att den 
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används av skolor, föreningar och boende i närområdet. Då grönområdet ligger där det ligger 

är det också en trygg miljö även för de mindre barnen. Karlsdalparken är framtidens 

aktivitetsyta för stadens förtätande och växande befolkning.  

(Till skrivelsen följer 10 foton.) 

 

Kommentarer 

Förslaget innebär att en gräsyta tas i anspråk, men medger även att parkytan i norr utformas 

för att inbjuda till lek och aktiviteter. Direkt söder om planområdet finns även ytterligare 

grönytor med möjlighet till lek, därtill befintlig pulkabacke. Detta samt närheten till 

Apladalen gör att både befintliga och nytillkomna bostäder på Karlsdal även fortsättningsvis 

har goda möjligheter till lek och rekreation. Som yttrandet menar finns ingen exakt likvärdig 

yta inom Apladalen. Kommunens bedömning är dock att ytorna i Apladalen kan fungera som 

komplement till de grönytor med lekplats som finns eller kan skapas inom eller i anslutning 

till planområdet.  

 

Trafiken förbi grönytan med pulkabacke anses bli måttlig och är av karaktären lokaltrafik, 

alltså trafik som har sitt mål i området/kvarteret. Eventuella åtgärder för att skapa säkerhet vid 

pulkabacken kommer i så fall genomföras i samband med en framtida utbyggnad av gatan.  

 

Byggnadshöjderna är satta utifrån möjligheten att bygga i två plan med inredd vind respektive 

två plan, vilket i skala harmonierar väl med omkringliggande bebyggelse. Planförslaget 

reglerar även takvinkel, takmaterial och att taket ska vara ett sadeltak. Detta tillsammans med 

begränsningar i form av byggnadsarea kommer göra att byggnad kommer uppfattas som två 

våningar och en inredd vind. Genomförd sol-/skuggstudie visar att de nya byggnaderna 

utifrån den föreslagna höjden inte i liten omfattning påverkar de befintliga intilliggande 

bostadshusen. Beskuggning av befintlig bebyggelse nordöst om planerad bebyggelse sker 

höst- och vintertid när solen står lågt i sydväst. Sommartid och dagtid sker ingen påverkan. 

 

Kommunen har gjort avvägning mellan enskilda och allmänna intressen som står emot 

varandra, så som bostadsbebyggande och tillgång till rekreation och grönstruktur. I detta fall 

har bedömningen gjorts att aktuell grönyta är av störst intresse för bostadsbebyggelse i en 

växande ort med allt större efterfrågan på bostäder. Möjligheterna för att bygga bostäder i 

centrala lägen i Värnamo är begränsade. Men även mark i mer perifera områden kan vara svår 

att bebygga på grund av exempelvis skydd av jordbruksmark, strandskydd, biotopskyddade 

objekt och fornlämningar. Kommunen har därför som ambition att både förtäta stadens 

centrum och bygga utåt. En förtätning av staden ger viktiga effekter såsom ökat underlag för 

samhällsservice och kollektivtrafik. Kommunen använder också befintlig infrastruktur 

(vatten, avlopp och gator) på ett effektivt sätt.  

 

GDPR (Privatperson 9) 

Vi överklagar planerna på att bygga bostäder på Karlsdal. Vi trodde verkligen att detta var 

över efter förra omröstningen i kommunen. Är ett nej inte ett nej? Om det blir nej igen, 

kommer ni att ta upp det ytterligare en gång? 

 

All forskning och erfarenhet visar att man inte ska bygga på grönområden i stadskärnor. Detta 

grönområde är det enda som kan användas till boll och lekpark på denna sidan stan. Blir det 

byggstart här så går det inte att ändra sig senare. Bygg istället på Västermogatan 21. Denna 

fastighet måste snart rivs. Ett annat alternativ är att bygga en radhuslänga på grönområdet 

som gränsar till Floragatan. Då kan man samtidigt behålla grönområdet i lite mindre storlek. 

Den ytan är inte mycket aktiviteter på.  
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Kommentarer 

Planuppdraget har aldrig varit avslutad. Den omröstning som ni hänvisar till lär vara då 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att skicka ut planförslaget på samråd. Att förslaget nu 

återigen är ute på remiss för synpunkter är en del av den lagstadgade planprocessen. 

Planförslaget tas nu, efter genomförd granskning, upp för antagandeprövning och kan efter ett 

antagande överklagas av de personer som lämnat in synpunkter under samrådet och/ eller 

under granskningsskedet. Det har alltså inte genomförts någon omröstning i kommunen kring 

denna fråga, däremot har synpunkter samlats in under samråd och granskning. Denna ordning 

i framtagandet av en detaljplan är lagstadgad i Plan och bygglagen och genomförs alltså på 

samtliga nya detaljplaneförslag.     

 

Möjligheterna för att bygga bostäder i centrala lägen i Värnamo är idag begränsade. Men det 

finns precis som yttrandet menar ytor som kan bebyggas eller byggnader som kan byggas om 

till bostäder. En stor andel av dessa tänkbara fastigheter har kommunen ingen rådighet över 

då de är privatägda. Ytan som nu planläggs ägs av kommunen och en byggnation kan därmed 

prövas genom detaljplan på initiativ från privat fastighetsägare. Om andra fastighetsägare har 

intresse av att bygga nya eller bygga om bostäder på deras fastigheter kan med fördel tidig 

kontakt tas med kommunens plan- och byggavdelning. 

 

GDPR (Privatperson 10) 

Jag och min fru anser att detaljplan från 50-talet ska vara den gällande och vi har emotsatt oss 

att grönyta med högt värde för aktivitet är en oersättlig tillgång för en hållbar stadsutveckling 

i framtiden. Då socialt och klimatmässigt alla dessa ytor har stor betydelse för boende i 

området. Vi kan inte förstå att svaret på våra yrkanden är att bebyggelse på grönområdet 

klassat som park har; Samhällsmässigt större betydelse att bebyggas än enskilda boende i 

områdets intresse. Består inte ett samhälle av boende i områden som skapar livsmiljöer för att 

området ska ha social aktivitet, möjlighet till rekreation och upplevas som trygg och säker 

med en vacker miljö, som är funktionell med växter, träd och djurliv i samklang med 

bostäder.  

Det var denna vision stadsarkitekt och stadsplanerare 1950 tänkte inför framtiden och hur vi 

skapa hållbara samhällen. Karlsdal är väl nog bevis på hållbara områden i Värnamo kommun. 

Det som man inte visste då och inte kunde ta höjd för nu, var trafiksituationen i området 1950. 

Då på 1950-talet var det max varannan som ägde en bil och de garage som finns i 

byggnaderna var tillräckliga i antal. Idag används garagen till förvaring. Gator i området har 

blivit parkeringsplats för boende.  

 

1. I detaljplanen finns inga klara lösningar på trafiksituationen. Tekniska förvaltningen 

skriver att inga trafiklösningar behövs för antagande av detaljplan. Förslag på lösning 

kan vara att Floragatan-Västermogatan sammanförs som framtida lösning, vilket 

kommer att påverka det befintliga grönområdets trygghet och trafiksäkerhet med en 

uppenbar konflikt till cykelbanor och lekområde med en central pulkabacke i 

gatumiljö. Vi motsäger oss denna lösning som en dålig lösning för en trygg trafikmiljö 

i området.  

2. Den gröna kil som gör att området får luft och volym försvinner. Detta bildar en 

korridor in i bostadsområdet. Denna kommer att täppas igen där nu djurliv som fåglar, 

harar, räv och rådjur gör sina vandringar in i stadsmiljö i skydd av trädalléer. Vi 

motsäger oss att denna gröna kil med trädallé inte beaktas i detaljplan utmed 

Floragatan. Det är av stor betydelse att träden ska vara kvar i området. Prickmark på 
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detaljplanen ska dras in till minst 6 meter, vilket är gällande på befintlig detaljplan för 

Berguven.  

3. Vi har fått klar information från kommunen att vi tillhör riskområdet för 

översvämning vilket vi har delgetts med skrivelse och hur vi kan förebygga detta. I 

detaljplan sägs det att det inte är risk eller översvämningsområde. Vi kräver att detta 

klart skall förtydligas och förklaras. Jag kan förstå att ett grönområde inte är känsligt 

för översvämning då det är en del av lösningen på översvämningsproblematiken inför 

framtida klimatförändringar. I en ny detaljplan är det tänkt som bostadsområde. Vad 

gäller ändring av detaljplan med risk för översvämning. Blir inte det som övriga 

byggnader i området del av riskområde för översvämning?  

4. Höjder på bostäder ska vara i skala till byggnader i området. Befintlig detaljplan 

tillhör området Göken som har begränsning BS 2, alltså endast 2 våningar tillåts. Då är 

det denna skala som ska beaktas i ny detaljplan för höjder av bebyggelse. Vi motsäger 

oss nockhöjder 12 resp. 11 m. Viktigt med anpassning till bygghöjd på befintliga 

byggnader enligt gammal detaljplan för kv. Göken. Dessa hus är ca 6 m i nockhöjd 

och har ca 15 graders vinkel på tak.  

5. Klart höga bullernivåer med över 70 dBA strider mot en hållbar och hälsosam miljö 

för nya bostäder inför framtiden. Bostäderna som finns i området byggdes på 50-talet 

och de regler som då gällde för bostäder invid järnväg var betydligt lägre eller inga 

krav alls. Idag gäller vid fasad för bostad >35 m2 max 60 dBA. SJ och Banverket har 

under senare år tvingats lösa in fastigheter eller erbjudet bullerbekämpande åtgärder 

till boende närmare än 50 m från järnväg.  

Det finns forskningsrapporter på bullrets inverkan på sömn och stress som en stor 

hälsorisk. Vid kontakt med Boverket och beskrivning av denna detaljplan med en 

förhöjd banvall i området och där ljudkällan är 3 m upp från marknivå är nuvarande 

krav på <60 dBA mot fasader. Skall mätning anpassas till omständigheter. Och 

bedömning av mätning/analys att det uppfyller kravet <60 dBA för att kunna 

genomföra byggnation på ett långsiktigt hållbart sätt angående bullermiljö. Då 

järnvägen kommer att vara en strategiskt viktig del av ökad persontrafik och 

godstrafik, kommer kust till kustjärnvägen medföra att betydligt fler tåg kommer att 

passera i framtiden i området.  

Felaktig information i planhandling 8 tåg/dygn är fel. Det är 30 persontrafiktåg och ca 

6–8 godstrafiktåg varav 3 nattetid. Kolla upp med SJ!! Vi kräver att betydligt större 

utredning ska göras angående bullermiljö och det är 30 avgångar, 15 till Alvesta och 

15 från Alvesta dagligen. Enkelt att kolla via SJ app. Ifrågasätter denna rapport och 

analys kraftigt, utförd av bsv.  

6. Detaljplanen har tagits fram med grundval till att tillgodose exploatörens maximering 

av byggbarhet på detaljplanytan. Kommunen som äger planarbetet ska använda 

forskning och rön som bygger på att nu och framtida detaljplaner ska ge en hållbar och 

god boendemiljö i detaljplanen och dess närområde. Vi tycker att detta 

detaljplanearbete inte har haft utgångspunkt utifrån nämnda element utan utgått helt 

från exploatörens önskemål att styra utformningen av detaljplanen. (Hänvisning till en 

artikel från Göteborgs universitet från 23 januari 2018; Grönområden i staden får oss 

att må bättre.) 

 

Kommentarer 

1. Förslaget innebär att en gräsyta tas i anspråk, men medger även att parkytan i norr 

utformas för att inbjuda till lek och aktiviteter. Direkt söder om planområdet finns 

även ytterligare grönytor med möjlighet till lek. Detta samt närheten till Apladalen gör 
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att både befintliga och nytillkomna bostäder på Karlsdal även fortsättningsvis har goda 

möjligheter till lek och rekreation.   

 

Kommunen har gjort avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. I detta fall 

har bedömningen gjorts att aktuell yta är av störst intresse för bostadsbebyggelse i en 

växande ort med allt större efterfrågan på bostäder. Möjligheterna för att bygga 

bostäder i centrala lägen i Värnamo är begränsade. Men även mark i mer perifera 

områden kan vara svår att bebygga på grund av exempelvis skydd av jordbruksmark, 

strandskydd, biotopskyddade objekt och fornlämningar. Kommunen har därför som 

ambition att både förtäta stadens centrum och bygga utåt. En förtätning av staden ger 

viktiga effekter såsom ökat underlag för samhällsservice och kollektivtrafik. 

Kommunen använder också befintlig infrastruktur (vatten, avlopp och gator) på ett 

effektivt sätt.  

 

Trafiken i området har sina brister. Med förslaget att förlänga Västermogatan till 

Floragatan bedöms trafiksituationen få ett bättre flöde. Ytterligare åtgärder i det 

befintliga nätet kan genomföras som exempelvis generellt parkeringsförbud med 

tillåten parkering på angivna ytor. Dessa åtgärder kan göras oberoende av arbetet med 

ny detaljplan. Ny bebyggelse bedöms inte påverka parkeringsmöjligheterna inom 

området, då kraven vad gäller parkeringsplatser ställs utifrån nu gällande 

parkeringsnorm. Alla parkeringsplatser ska anordnas inom den egna fastigheten, alltså 

inom kvartersmarken på plankartan.  

 

2. Trädraden ut mot Floragatan berörs av biotopskydd. Om träden behöver tas ner i 

samband med en kommande byggnation eller av annan anledning ska tas bort ska 

dispens sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar då beslut om träden kan tas bort, 

flyttas eller/och ersättas med nya träd.  

 

3. Planområdet ligger ca 150 meter från Lagan och områdets höjd är cirka 5 meter över 

Lagans normalvattenstånd. Planområdet är dessutom skiljt av från området kring 

Lagan av bebyggd miljö. Området bedöms därför inte vara av risk för översvämning.  

 

4. Nockhöjderna och angivna takvinklar är satta utifrån möjligheten att bygga i två plan 

med inredd vind mot Dalstigen respektive två plan mot Floragatan, vilket i skala 

harmonierar väl med omkringliggande bebyggelse.  

 

5. Vad gäller trafiksiffror avseende tågtrafik har dessa erhållits från Trafikverket och 

stämmer väl med de siffror som framläggs i yttrandet. Siffrorna har av konsult efter 

granskningens genomförande kontrollerats med Trafikverket och visat sig stämma. 

Persontågen är i Trafikverkets material indelade i persontåg med lok och vagnar 

respektive persontåg med elmotorvagn, vilket möjligen kan vara anledning till 

missuppfattningen om för få tågpassager i bullerberäkningen. Planerad bebyggelse 

utsätts inte för buller som överskrider gällande riktvärden enligt 

trafikbullerförordningen. 

 

6. Under planarbetet har kommunen utrett om marken är lämplig för förslagen 

markanvändning, liksom avvägningar och bedömningar har gjorts av; vilka grönytor/ 

aktivitetsytor som finns i området och hur ny bebyggelse bör utformas för att 

harmoniera med befintlig bebyggelse. Det är kommunens uppfattning att planförslaget 

186



                                                                             Antagandehandling 
 
 

Detaljplan för del av Värnamo 14:2, Karlsdal 16 (17) Granskningsutlåtande 

 

har utformats så att en hållbar och god boendemiljö inom detaljplanen och i dess 

närområde skapas. 

 

GDPR (Privatperson 11) 

Vi har bott i Karlsdal/ Floragatan 13, Berguven 1 sedan 1957. När våra barn var små fick vi 

med kommunens hjälp montera upp fotbollsmål på grönområdet och detta blev en fin 

fotbollsplan för alla i området plus alla andra som kom och spelade på ”vår” plan. Nu 

använder Apladalsskolan och föreningar ”vår” plan till vår glädje. Jag har alltid vurmat för att 

fysisk aktivitet ska vara en rättighet för en hållbar uppväxt av vår yngre generation och det 

ska kännas naturligt at ta bollen efter en VM-match när Zlatan eller Victor Claesson gjort 

mål; att slänga på sig fotbollsskorna och drömmande springa ut och känna hur ett skott i 

krysset på Karlsdalsplanens fotbollsmål ger inspiration till ett aktivt liv i framtiden.  

 

Vi kan inte förstå att denna aktivitetsyta måste exploateras när det finns lösningar på 

exploatering av befintliga fastigheter utmed Västermogatan som kan bli bostäder istället för 

outnyttjade gamla fabrikslokaler som står och förfaller. Det är väl där man börjar med nya 

detaljplaner om förtätning.  

 

Kommentarer 

Förslaget innebär att en gräsyta tas i anspråk, men medger även att parkytan i norr utformas 

för att inbjuda till lek och aktiviteter. Direkt söder om planområdet finns även ytterligare 

grönytor med möjlighet till lek. Detta samt närheten till Apladalen gör att både befintliga och 

nytillkomna bostäder på Karlsdal även fortsättningsvis har goda möjligheter till lek och 

rekreation.   

 

Möjligheterna för att bygga bostäder i centrala lägen i Värnamo är idag begränsade. Men det 

finns precis som yttrandet menar ytor som kan bebyggas/ byggnader som kan byggas om till 

bostäder. En stor andel av dessa tänkbara fastigheter har kommunen ingen rådighet över då de 

är privatägda. Ytan som nu planläggs ägs av kommunen och byggnation kan därför prövas 

genom detaljplan på initiativ från privat fastighetsägare. Om andra fastighetsägare har intresse 

av att bygga nya eller bygga om bostäder på deras fastigheter kan med fördel tidig kontakt tas 

med kommunens plan- och byggavdelning. 

 

Gemensam skrivelse (19 underskrifter) 

Ett stort antal inkomna underskrivna yttranden är samma skrivelse, som undertecknats av 

olika sakägare. Skrivelsen redovisas nedan: 

 

Detaljplan från 50-talet ska vara gällande och vi har emotsatt oss byggnation på grönyta med 

högt värde för aktivitet. Denna yta är en oersättlig tillgång för en hållbar stadsutveckling i 

framtiden. Då socialt och klimatmässigt alla dessa ytor har stor betydelse för boende i 

området och för medborgare i Värnamo idag och i framtiden.  

Det finns modern forskning som klart uttalat att grönområde i stadsmiljö skall prioriteras högt 

och värderas som värdefull vid samhällsplanering och exploatering. Vi kan inte förstå att 

svaret på våra yrkanden är att bebyggelse på grönområde klassat som park har; 

Samhällsmässigt större betydelse att bebyggas än enskilda boendes intresse i området. I en 

avhandling av Linnea Eriksson/ institution för fysisk planering kan man utläsa hur man 

beskriver samhällets kontra boendes intresse och värdering och dess ”betydelse”. (I PBL ska 

man utgå från vad som från allmän synpunkt är lämplig användning av mark.) Beskriv då vad 

som är samhällsmässigt större än de synpunkter som vi hänvisar till som forskning, 

avhandlingar om grönytors/aktivitet ytors funktion i stadsmiljö. Består inte ett samhälle av 
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                                                                             Antagandehandling 
 
 

Detaljplan för del av Värnamo 14:2, Karlsdal 17 (17) Granskningsutlåtande 

 

boende i områden som skapar livsmiljöer för att området skall ha social aktivitet, möjlighet 

till rekreation och upplevs som trygg och säker miljö. Som är funktionell med växter, träd och 

djurliv i samklang med bostäder. Det var denna vision stadsarkitekt och stadsplanerare 1950 

tänkte inför framtiden och hur vi skapar hållbara samhällen. Karlsdal är väl nog bevis på 

hållbara områden i Värnamo kommun. Vid en eventuell framtida exploatering av 

industriområdet till bostäder på Västermogatan då har grönområdet ännu större betydelse för 

de boende i en radie av 200–300 meter för social aktivitet och rekreation.  

Idag och i framtiden är detta hållbar stadsutveckling! 

 

Kommentarer 

Förslaget innebär att en gräsyta tas i anspråk, men medger även att parkytan i norr utformas 

för att inbjuda till lek och aktiviteter. Direkt söder om finns även ytterligare grönytor med 

möjlighet till lek. Detta samt närheten till Apladalen gör att både befintliga och nytillkomna 

bostäder på Karlsdal även fortsättningsvis har goda möjligheter till lek och rekreation.  

 

Under planarbetet har kommunen utrett om marken är lämplig för föreslagen 

markanvändning, liksom avvägningar och bedömningar har gjorts av; vilka grönytor/ 

aktivitetsytor som finns i området och hur ny bebyggelse bör utformas för att harmoniera med 

befintlig bebyggelse. Det är kommunens uppfattning att planförslaget har utformats så att en 

hållbar och god boendemiljö inom Karlsdal även fortsättningsvis kan säkerställas. 

 

Kommunen har gjort avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, liksom allmänna 

intressen som står emot varandra. I detta fall har bedömningen gjorts att aktuell yta är av 

störst intresse för bostadsbebyggelse i en växande ort med allt större efterfrågan på bostäder. 

Möjligheterna för att bygga bostäder i centrala lägen i Värnamo är begränsade. Men även 

mark i mer perifera områden kan vara svår att bebygga på grund av exempelvis skydd av 

jordbruksmark, strandskydd, biotopskyddade objekt och fornlämningar. Kommunen har 

därför som ambition att både förtäta stadens centrum och bygga utåt. En förtätning av staden 

ger viktiga effekter såsom ökat underlag för samhällsservice och kollektivtrafik. Kommunen 

använder också befintlig infrastruktur (vatten, avlopp och gator) mer effektivt.  

 

ÖVRIGT/  FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR AV PLANHANDLINGARNA  

Det har under granskningstiden framkommit önskemål om ett bredare parkområde mellan 

kvartersmarken och kvarteret Göken. De tidigare föreslagna 4 meterna utökas till 6 meter. 

Anledning till detta är främst att säkerställa åtkomsten till kommunens vatten- och 

avloppsledning som finns ska finnas där. Avståndet från ledning till byggrätt behöver vara 

minst 2,5 meter.  

 

En justering i det sydvästra hörnet av plankartan görs också. En mindre del av parkmarken, 

söder om Västermogatan ändras till gata. Det är den del som idag utgör vändplan. 

Anledningen är att utbyggnaden av Västermogatan till Floragatan kan komma att genomföras 

i ett senare skede och att det då i plankartan måste säkras utrymme för idag planenlig 

vändplan.  

 

Mars 2020 

  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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Begäran om att få använda medel ur resultatfonden för 
byte av ärendehanteringssystem 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen använder idag Miljö- och Byggreda 

som ärendehanteringssystem. I systemet registreras alla ärenden och 

handlingar som kommer in till, går ut från och de anteckningarna med 

mera som upprättas på förvaltningen. Den största skillnaden mellan det 

kommunövergripande systemet och nämndens ärendesystem är att 

nämndens system innehåller de tillsynsobjekt/verksamheter som 

nämnden har tillsyn över. Till dessa objekt/verksamheter kopplas alla 

händelser, till exempel den tillsyn som sker på objektet/verksamheten.  

I slutet av 2018 fick förvaltningen meddelande från EDP-konsult som är 

leverantören av systemet att de inte kommer att uppdatera systemet 

efter 2019 och att man därför inte garanterar att vissa funktioner 

kommer att fungera efter 2020. EDP-konsult har en nyare version av 

ärendehanteringssystemet som kallas EDP-vision vilket man hänvisar 

till. Samhällsbyggnadsnämnden har därför påbörjat inköp av ett nytt 

system. 

 

Ett byte av system ger nya möjligheter och är en viktig del i att kunna 

jobba mer digitalt och att kunna ge en bättre service till medborgarna.    

Förvaltningen uppskattade att kostnaden för ett nytt system skulle bli 

cirka 650 000 kr. Vid genomgång med en tänkt leverantör så visar det 

sig att kostnaden kommer att bli en betydligt högre. Dels för att det 

tillkommer kostnader för överflyttning av både miljöärenden och 

byggärenden till det nya systemet, kostnader för koppling mot 

kommunens övriga system såsom ekonomi, kartfunktion och 

fastighetsregister. I kostnaden ligger även en möjlighet att exportera 

avslutade ärenden till ett externt e-arkiv vilket bedöms kunna ge en 

betydande besparing i både tid och pengar.  

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Tjänsteskrivelse 
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Förslag till beslut 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att  begära hos kommunstyrelsen att få använda ytterligare 1200 tkr ur 

nämndens resultatfond för byte av ärendehanteringssystem. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Conny Eskilson 

Samhällsbyggnadschef 
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Uttag ur SBN:s resultatfond 2020 – GRIB-utbildning 
  
 

För att bli anställd som deltidsbrandman/räddningstjänstpersonal i 

beredskap krävs utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB).  

 

Utbildningen omfattar totalt 7 veckor och består av: 

Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 3 veckor 

Kurs 2 Räddningsinsatsen, 3 veckor 

Kurs 3 LARD, 1 vecka 

 

Kurskostnaden per anställd är ca 60 tkr.  

 

Under 2020 kommer 11 deltidsbrandmän slutföra sin GRIB-utbildning mot 

normalt 6 deltidsbrandmän per år. Detta beror på nytt utbildningssystem 

och övergångsregler som trädde i kraft årsskiftet 2018/2019. 

 

Kostnaderna för GRIB-utbildningar blir 250 tkr högre än budget. Medel för 

detta föreslås täckas av uttag ur samhällsbyggnadsförvaltningens 

resultatfond. 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta 

att lyfta 250 tkr ur samhällsbyggnadsnämndens resultatfond 2020 till 

driften för att användas till räddningstjänstens GRIB-utbildningar under 

2020. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Conny Eskilsson 

Förvaltningschef 

   

 Samhällsbyggnadsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-07

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.279

 1 (1)

Återkallande av resepolicy

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog 2009-11-26, §166 resepolicy för 
Värnamo kommun. Ett förslag till en ny Riktlinjer för Tjänsteresor 
har tagits fram. Riktlinjer beslutas enligt gällande rutiner av 
kommundirektör. Innan beslut fattas ska tidigare beslut om 
resepolicy återkallas.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att föreslå kommunfullmäktige att återkalla resepolicy, 2009-11-
26, § 166, från och med 1 augusti 2020.

Åsa Johansson Ulf Svensson
HR-Chef Kommundirektör
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 1 (3) 
 
 

 

 

Antagen av 
kommunfullmäktige 2009-
11-26, § 166 
 

 
 

 
 

 

Resepolicy för Värnamo kommun 

 
  Omfattning 

Denna policy och tillhörande styrdokument  gäller alla resor som företas i 

tjänsten och betalas av kommunen.  

 
Syfte  

Resepolicyn ska: 

• Utgöra ett styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt, 

miljöanpassat och säkert resande 

• Skapa förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö för 

kommunanställda vid tjänsteresor 

 
 Riktlinjer 

Den resebyrå som kommunen har avtal med har i uppdrag att se till att 

resepolicyn efterlevs i samtliga bokningar som görs via resebyrån. 

Allmänna kommunikationer skall alltid övervägas då de oftast är det 

bästa alternativet med avseende på såväl effektivitet och kostnad som 

säkerhet och miljö. 

I andra hand skall tjänstebil eller hyrbil användas vid bilresor. Egen bil 

kan användas endast i undantagsfall och då efter överenskommelse 

med närmaste chef. 

Flygresa medges i undantagsfall om inbesparing kan ske av 

övernattningskostnader, traktamente och minskad frånvaro 

från arbetet. 

 

 
 
 
 
 
 

Kommunledningskontoret 
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 2 (3) 

 
Ansvar 

Varje chef ansvarar för att policyn efterlevs av hans eller 

hennes medarbetare. Det innebär att chefen: 

• Ska säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i 

policyn med tillhörande styrdokument och följa upp att den 

efterlevs 

• Ska säkerställa att medarbetarna har kunskaper om säker och 

miljöanpassad trafik så att de förstår syftet med policyn och 

handlar som goda föredömen 

• Ska besluta om och regelbundet följa upp medarbetarnas 

tjänsteresor 

 

Varje medarbetare ansvarar för att hans eller hennes resor i tjänsten 

sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med 

resepolicyn. 

 

 Effektivitet 

Resor skall planeras, godkännas, bokas och genomföras i 

följande steg. Detta är en förutsättning för att uppnå ett 

resbeteende som är kostnadseffektivt, säkert och 

miljövänligt samt tar hänsyn till verksamhetens krav och 

medarbetarnas förutsättningar och behov. Undantag är de 

förvaltningars personal som dagligen utnyttjar fordon i 

tjänsten. (Detta gäller också Kostnadsjämförelsen nedan) 

 
•    Möjligheten att genomföra ett möte som distansmöte (video- 

och telemöte) ska övervägas innan beslut fattas om en resa 

• Resor skall planeras med så god framförhållning som möjligt 

o Planera så att flera förrättningar eller ärenden kan 

uträttas under samma resa 

o Samåk med andra om det är möjligt 

• Medarbetarnas resplan skall godkännas i förväg av 

närmaste chef.  

• Boka genom resebyrån som har till uppgift att ta fram 

kostnadseffektiva förslag på hur resan kan genomföras.  

o Biljetter bokas i så god tid att rabatter kan utnyttjas. 
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 3 (3) 

 
 Trafiksäkerhet och miljöanpassning 

Tjänsteresor skall ske på ett så trafiksäkert och miljöanpassat sätt som 

möjligt. Det är viktigt att kommunens verksamheter visar vägen och är ett 

föredöme vid upphandling och  

inhyrning av fordon. 

 

Fordon som kommunen köper, leasar eller hyr skall följa ”Policy för 

driftbilar i kommunen”  

 
  Kostnadsjämförelse 

Vid beräkning av kostnaderna skall hänsyn tas till alla delar: 

•    Transport 

•    Logi 

•    Traktamente 

•    Tjänsteresetillägg 

•    Arbetstid och restid 

Avgörande för hur resan genomförs är den totala kostnaden, hänsynen 

till trafiksäkerhet och miljö samt medarbetarens sociala situation. 

 
 Konferens 

Konferenser skall i första hand förläggas till Värnamo kommuns egna 

lokaler. I andra hand skall man använda de konferensanläggningar som 

kommunen har avtal med.  

 
 Cykel 

Vid tjänsteresor med cykel bör cykelhjälm användas. 

 
 Arbetsresor 

Arbetsresor till och från arbetet omfattas inte av dessa riktlinjer. I 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ligger dock ett intresse att dessa resor 

sker på ett så säkert och miljövänligt sätt som möjligt. 
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Ny tandläkarutbildning gör tandvården mer jämlik i hela landet

I Jönköpings län är vi eniga om behovet av en ny tandläkarutbildning. Det råder sedan flera år tillbaka en stor 
brist på nyexaminerade tandläkare i Sverige. En stor andel av de nu aktiva tandläkarna kommer att gå i pension 
de kommande tio åren. Enligt Socialstyrelsen bedöms behovet öka i takt med att befolkningen blir allt äldre. 
Hela 18 av landets 21 regioner anser att det är brist på tandläkare. Enligt bedömningarna är återväxten alldeles 
för liten. Jönköping University har ansökt om examineringstillstånd och är redo att investera för att bygga nya 
moderna lokaler för undervisningen. En ny tandläkarutbildning i Jönköping kommer inte bara att gynna 
Jönköpings län utan ska även att förse resten av Sverige med kompetens. Utbildningen ska bli unik med nya 
digitala verktyg och praktik som kommer att kunna genomföras i stora delar av landet.

Samtidigt som fler blir allt äldre så har befolkningen under många år ökat i Sverige. Det kommer att behövas ett 
större antal tandläkare för att både klara behovet nu och i framtiden. I Jönköpings län finns det utmaningar 
både med att få fler att arbeta inom tandvården och med tillgängligheten för länsinvånarna. Enligt rapporter 
från Arbetsförmedlingen, SCB och SACO har de län som erbjuder en tandläkarutbildning bäst tillgång till 
tandläkare. Likaså är bristen störst i de län som saknar utbildning. Nuvarande placeringar av utbildningsorter 
innebär att mindre folkrika län har betydligt större problem med bemanningen än de största. Det är fakta och 
därför behöver utexamineringen stå i bättre relation till de demografiska utmaningarna runt om i landet. 

En erfaren tandläkare kan inte ersättas direkt av en nyutexaminerad, utan det behövs lång tjänstgöring för att 
uppnå lika hög yrkesskicklighet. För att klara av försörjningen över tid behöver det utbildas fler tandläkare med 
hög klinisk kompetens. Totalt är uppskattningen att det behövs ytterligare nästan 200 heltidsarbetande 
tandläkare i Sverige redan nu. Det behövs fler utbildningsplatser. För invånarna i de mindre länen är det här en 
fråga om jämlikhet. Det ska inte spela någon roll var vi väljer att bo, alla ska ha rätt till en god tandvård. Målet 
att erbjuda alla invånare en jämlik tandvård går inte att uppnå i dagsläget. Jönköping har ett bra strategiskt läge 
och ligger relativt i mitten från våra tre storstadsregioner i södra Sverige. Det innebär goda förutsättningar att 
försörja behovet av kompetens i alla regioner i södra delen av landet som inte har tandläkarutbildning.

För att möta behovet av fler tandläkare har Jönköping University i samverkan med Odontologiska Institutionen 
vid Folktandvården i Region Jönköpings län lämnat in en ansökan till regeringen om examinationstillstånd för 
tandläkare. Ansökan kommer att behandlas av Universitetskanslerämbetet. Jönköping University har långt 
gångna planer på att bygga nya lokaler i anslutning till Hälsohögskolan. Marken är redo och så fort det kommer 
besked kan byggnationen påbörjas. Planen är att starta en ny femårig tandläkarutbildning våren 2023. 

I Jönköpings län finns goda förutsättningar för att examinera nya tandläkare. Odontologiska Institutionen är en 
specialisttandvårdsenhet och har sedan 1972 bedrivit vård, forskning och nationell utbildning för ST-tandläkare 
samt vidareutbildning för tandvårdspersonal. Vid institutionen finns flera disputerade forskare och 
vetenskapligt meriterade specialister som kan undervisa studenter i de kliniska delarna. Hela Odontologiska 
Institutionen är tänkt att flyttas till de planerade nya lokalerna vid Jönköping University. I konceptet ingår även 
en helhetslösning där den befintliga tandhygienistutbildningen och den planerade tandsköterskeutbildningen 
ska vara integrerade vid lärcentret. Här ska förmågan att arbeta i team inom tandvården skapas redan under 
utbildningen. Den prekliniska delen av utbildningen sker i samverkan med Linköpings Universitet och det 
kommer att etableras ett nära samarbete med läkarutbildningen i Linköping som numera har utbildningsplatser 
i Jönköping. 

Jönköping University planerar att skapa en helt ny och unik utbildning i Sverige. Upplägget för undervisningen 
bygger på den senaste kunskapen inom området. Ny toppmodern teknik och digitalisering kommer tillsammans 
med en omfattande klinisk praktik att utgöra hjärtat av utbildningen. Den pedagogiska modellen innebär att de 
nya digitala verktygen kommer att vara helt integrerade i undervisningen. Praktiken kommer att ske på kliniker 
runtom i landet. En avsiktsförklaring finns så här långt tecknat med regionerna i Blekinge, Kalmar län, 
Kronoberg, Östergötland, Värmland, Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Samtal pågår med fler. Det gör att 
studenterna kan tillbringa en stor del av tiden på hemmaplan samtidigt som arbetsgivare i hela landet får 
chansen att skapa kontakt med kommande nya tandläkare redan under utbildningen. Det här upplägget 
kommer att generera bättre möjligheter att möta behovet av kompetens utanför de nu etablerade 
utbildningsorterna. När fler tandläkare utbildas och finns på plats runt om i landet kommer fler både offentliga 
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och privata kliniker ha lättare att anställa tillräckligt med personal. Hela samhället mår bättre när hela Sverige 
får större chans att leva. Det kommer att förbättra tandhälsan hos befolkningen. 

Det finns ett akut behov av fler tandläkare och Jönköpings län har en bra lösning. Vi ställer oss alla bakom 
satsningen från Jönköping University och Region Jönköpings län. Nu finns möjligheten att skapa något unikt och 
oerhört viktigt som hela Sveriges befolkning kommer att ha nytta av. Nu behövs ett positivt beslut för att sätta 
igång med satsningen. Med en ny tandläkarutbildning som utgår från Jönköping kommer tillgängligheten att bli 
bättre och tandvården kommer att bli mer jämlik i hela Sverige. 

Maria Frisk
Ordförande regionstyrelsen Region Jönköpings län

Rachel De Basso
Ordförande nämnd för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län

Beata Allen
Ordförande kommunstyrelsen i Aneby kommun

Annelie Hägg
Ordförande kommunstyrelsen i Eksjö kommun

Carina Johansson
Ordförande kommunstyrelsen i Gislaved kommun

Kristine Hästmark
Ordförande kommunstyrelsen i Gnosjö kommun

Susanne Wahlström
Ordförande kommunstyrelsen i Habo kommun

Ann-Marie Nilsson
Ordförande kommunstyrelsen i Jönköpings kommun

Linda Danielsson
Ordförande kommunstyrelsen i Mullsjö kommun

Anna-Carin Magnusson
Ordförande kommunstyrelsen i Nässjö kommun

Stefan Gustafsson
Ordförande kommunstyrelsen i Sävsjö kommun

Anders Wilander
Ordförande kommunstyrelsen i Tranås kommun

Gert Jonsson
Ordförande kommunstyrelsen i Vaggeryd kommun

Henrik Tvarnö
Ordförande kommunstyrelsen i Vetlanda kommun

Hans-Göran Johansson
Ordförande kommunstyrelsen i Värnamo kommun
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From:                                 Jenny Hurtig
Sent:                                  Wed, 6 May 2020 17:14:25 +0200
To:                                      Riitta Andersson
Cc:                                      Stina Gof
Subject:                             Uppdrag om Kartläggning av behov och förslag på åtgärder gällande digital 
delaktighet hos medborgare och medarbetare

Hej Riitta!
 
I Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022 finns följande bl a följande ansvar och 
uppföljning:
 
Organisation och ansvar
Strategi 3. Digital delaktighet hos medborgare och medarbetare i Värnamo kommun
Kommunstyrelsen/ Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att senast till 2020-06-30 genomföra en 
kartläggning av behov och förslag på åtgärder
gällande digital delaktighet hos kommunens medarbetare. Kommunens samtliga nämnder/ förvaltningar 
ska bidra i arbetet genom kartläggning av behov och förslag på åtgärder utifrån den egna nämndens 
uppdrag.
 
Kommunstyrelsen/ Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att senast till 2020-06-30 genomföra en 
kartläggning av behov och förslag på åtgärder gällande digital delaktighet hos kommunens medborgare. 
Kulturförvaltningen (biblioteksverksamheten), Campus och serviceförvaltningen (Kontaktcenter) ska 
bidra i arbetet genom kartläggning av behov och förslag på åtgärder utifrån den egna uppdraget. Hänsyn 
ska tas till regionala och nationella satsningar som t ex Digitalt först.
 
Uppföljning 
Senast 2019-12-31 ska Plan för digitalisering följas av: 
(…)
 Kartläggning av behov och förslag på åtgärder gällande digital delaktighet hos medborgare och 
medarbetare.
 
 
Av olika skäl, bl a att kommunstyrelsens strategiforum i maj 2020 blivit inställt , har arbetet blivit 
försenat och kommer istället att redovisas under hösten 2020.
 
Jag nämnde detta för Hans-Göran idag och han sa att jag skulle meddela dig, så att det kunde tas upp 
som information på KS. Fungerar det att jag gör det på detta sätt? Eller vill du att jag skriver ett annat 
underlag?
 
Med vänlig hälsning
Jenny
 
---------------------------------------------
Jenny Hurtig
Digitaliseringsstrateg
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Kommunledningsförvaltningen, utvecklingsavdelningen
Värnamo kommun, 331 83 Värnamo
Telefon direkt 0370-37 72 93
Telefon kontaktcenter 0370-37 70 00
E-post jenny.hurtig@varnamo.se
www.varnamo.se
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Er ansökan om bidrag har beviljats
Tack för er ansökan om bidrag inom utlysningen "Testbäddar för samhällets utmaningar - 
förberedelseprojekt 2020". Vi har beslutat att bevilja er ansökan.

Koordinator: Värnamo kommun
CAMPUS VÄRNAMO
Värnamo kommun
33183 VÄRNAMO

Organisationsnummer: 212000-0555

Firmatecknare/prefekt: Hans-Göran Johansson

Projektledare: Mikael Stenström

Jonny PaulssonVinnovas handläggare:

Startdatum-Slutdatum: 2020-05-06 - 2021-02-28

Therese PorsklintVinnovas administratör:

2020-00628Diarienummer:

Projekttitel: Digitala noden

BESLUT OM BIDRAG

Beviljat bidrag

Bidragsmottagare Maxbelopp (kr) 
Maximalt bidrag 

under 
projekttiden

Max stödnivå (%) 
Maximal andel som 
bidraget får utgöra 

av de 
stödberättigande 

kostnaderna

Stödgrund **

Värnamo kommun
CAMPUS VÄRNAMO
212000-0555

500 000 100 % Inte statsstöd

Summa: 500 000

Det slutliga bidraget som en bidragsmottagare har rätt till är det lägsta av Maxbelopp och Max 
stödnivå.

Beslutet omfattar samtliga projektparter som ska delta i genomförandet av projektet enligt 
ansökan inklusive eventuella kompletteringar.

Fakturaadress: Vinnova, FE 34, 838 73 Frösön
Leveransadress: Klara Norra Kyrkogata 14
Organisationsnummer: 202100-5216 VAT-nummer: SE202100521601

Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet

Mäster Samuelsgatan 56, 101 58 Stockholm // Tel: 08 473 30 00  // vinnova.se

2020-05-03
Beslutsdatum

2020-00628

1 (5)Diarienummer

Page 1 of 10
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Vad ni behöver göra nu

Innan vi kan göra den första utbetalningen måste ni först bekräfta att ni åtar er att genomföra 
projektet enligt beslutet och att projektet är startklart.

Detta görs genom att:
• Samtliga parter inklusive koordinatorn fyller i ”Projektparts godkännande” 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/.
• Den av koordinatorn utsedda projektledaren i samband med Startrapporten bifogar en 

kopia på alla projektparts godkännanden, tillsammans med ett projektreferat och uppgift 
om koordinatorns bankgiro eller plusgiro för utbetalning av bidrag (vid utlandsbetalning 
anges kontonummer eller motsvarande). Startrapporten skickas in av projektledaren via 
vår Intressentportal https://portal.vinnova.se/ senast det datum som anges under avsnittet 
”Rapporter från projektet”.

Projektledaren kommer att få ytterligare instruktioner i ett separat e-postmeddelande.

Den första utbetalningen sker när vi har fått in och godkänt ovanstående handlingar.

2020-05-03
Beslutsdatum

2020-00628

2 (5)Diarienummer

Page 2 of 10
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Rapport Rapportnamn Lämnas senast Avser redovisnings- 
period t.o.m.

Startrapport Startrapport 2020-05-19

Lägesrapport Lägesrapport 2020-10-30 2020-09-30

Slutrapport Slutrapport 2021-03-30 2021-02-28

Rapporter från projektet
För att vi ska kunna följa upp projektet, ska ni lämna in följande dokument elektroniskt till oss.

Instruktioner för rapportering skickas till projektledaren inför respektive rapporteringstillfälle.

Villkor för bidrag

I bilagan ”Vinnovas allmänna villkor för bidrag EN PROJEKTPART - 2020” regleras bland 
annat en koordinators ansvar, vad som gäller vid förändringar i projektet samt vår rätt att hålla 
inne eller begära återbetalning av medel. I bilagan hittar ni även villkor om projektreferat, 
projektavtal och revisorsintyg.

Kom ihåg att en bidragsmottagare har ett eget ansvar för att bidrag inte medges på felaktiga 
grunder eller med för högt belopp.

Utöver de allmänna villkoren gäller följande Särskilda villkor för Vinnovas bidrag till ert 
projekt:

1. Beviljade projekt ska vara representerade av åtminstone projektledaren vid de 
programkonferenser eller liknande aktiviteter som Vinnova anordnar under projekttiden (till 
omfattningen högst fyra under projekttiden). Kostnader för medverkan vid sådan 
programkonferens är stödberättigande. 

 2. Vinnova ska ha rätt att närvara som observatör vid styrgruppsmöten eller motsvarande.  

2020-05-03
Beslutsdatum

2020-00628

3 (5)Diarienummer

Page 3 of 10
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Alla utbetalningar görs till koordinatorn, som ansvarar för att föra över medel till eventuella 
övriga bidragsmottagare.

Utbetalningsplanen är preliminär och kan justeras beroende på er faktiska förbrukning av 
medel. Den förutsätter också att ni följer projektplanen och rapporterar enligt våra 
anvisningar.

Vinnova gör normalt utbetalningar på onsdagar.

Hur bidraget kommer att betalas ut

Preliminärt utbetalningsdatum Belopp (kr)

2020-05-26 300 000
2020-11-10 150 000
2021-04-06 50 000

Motiv för beslut

Till utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt 2020 inkom 82 
ansökningar som tillsammans sökt för ca 43 miljoner kronor. Vinnova avser att stödja 14 
förberedelseprojekt. 

Bedömningen av ansökningarna gjordes av en bedömningsgrupp bestående av både interna 
och särskilt förordnade experter med kompetens inom offentliga aktörers verksamhetsområden 
samt näringsliv, akademi, institut och civilsamhälle, utifrån de kriterier som angavs i 
utlysningstexten. 

Baserat på rekommendationer från bedömningsgruppen valde sedan Vinnova vilka 
genomförandeprojekt som gick vidare till intervju. Vinnova har därefter fattat ett formellt 
beslut om vilka genomförande- och förberedelseprojekt som finansieras utifrån resultaten från 
bedömningar, intervjuer och annan relevant information. 

Beslutet baseras på en bedömning av projektets potential, aktörskonstellation och 
genomförbarhet. De ansökningar som avslogs bedömdes inte uppfylla kriterierna i lika hög 
grad som de som beviljats.  

Vinnova har beslutat att bevilja ansökan med följande motiv:  

Ansökan handlar om att utreda möjligheter och skapa förutsättningar för uppbyggandet av en 
testbädd där flera högskolor kan testa nya pedagogiska modeller för framtidens 
distansutbildningar. 

Ansökan bedöms i konkurrens med andra ansökningar ha god potential att skapa en testbädd 
som på sikt kan bidra till systemeffekter. Detta då ansökan bedöms utgå ifrån kompetensbehov 
i regionen och vara väl förankrad i ett brett partnerskap med flera olika lärosäten och 
representanter för näringslivet. Ansökan bedöms vidare vara väl genomarbetad. 

2020-05-03
Beslutsdatum

2020-00628

4 (5)Diarienummer

Page 4 of 10
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Beslutet kan inte överklagas.

Frågor besvaras av ansvarig handläggare Jonny Paulsson, jonny.paulsson@vinnova.se

Verket för innovationssystem, Vinnova

Beslut i ärendet har fattats av Enhetschef Elisabet Nielsen och föredragande har varit Jonny 
Paulsson.

2020-05-03
Beslutsdatum

2020-00628

5 (5)Diarienummer

Page 5 of 10
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  1 (5) 
 
 Vinnovas allmänna villkor för bidrag – 2020 
 EN PROJEKTPART Dnr: 2018-05237 
 
 

   
Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlys-
ningstext och gäller för bidrag till projekt med en ensam part. 
 
I Vinnovas beslut och system m.m. använder vi begreppen ”Projektpart” och 
”Koordinator”. När det bara finns en part motsvarar begreppen ”Bidragsmottagare”. 

 
 
 

   
Definitioner 
 

 Bidragsmottagare – Den som enligt beslutet får bidrag från Vinnova.  
 
Projektbeskrivning – beskrivning av projektet, inklusive tidplan och budget, som 
också är en del av ansökan.  
 
Projektparts godkännande – åtagande av Bidragsmottagaren att genomföra 
projektet i enlighet med beslutet. Blankett tillhandahålls av Vinnova.  
 
Stödnivå – Vinnovas bidrag uttryckt i procent av Bidragsmottagarens 
stödberättigande kostnader. Maximal stödnivå framgår av beslutet. 
 
 

§ 1 Genomförande 
av projektet 

 Bidragsmottagaren ska genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess 
villkor och Projektbeskrivningen. Ändringar förutsätter Vinnovas godkännande. 
 
1.1 Regulatoriska krav m.m. 
Bidragsmottagaren ska vid genomförande av projektet   
• följa etiska principer och god forskningssed samt uppfylla regulatoriska krav, 

och 
• följa tillämpliga lagar och regler. 

  
1.2 Projektparts godkännande 
Bidragsmottagaren ska underteckna Projektparts godkännande.  
 
1.3 Projektreferat 
Bidragsmottagaren ska tillhandahålla Vinnova projektreferat för publicering på 
Vinnovas hemsida. Projektreferat är en kortare beskrivning av projektet och ska 
utformas enligt Vinnovas anvisningar. Projektreferat får inte innehålla någon 
konfidentiell information. Vinnova har rätt att göra ändringar i projektreferat. 
 
1. 4 Rapportering och uppföljning 
Rapportering och uppföljning ska ske i enlighet med Vinnovas beslut och 
anvisningar. 
 
Bidragsmottagaren ska även efter att projektet upphört tillhandahålla uppgifter i 
enlighet med Vinnovas anvisningar och förfrågningar, dock högst tre gånger inom 
tio (10) år från dagen då slutrapporten ska vara inlämnad. 
 
1.5 Övriga åtaganden  
Det åligger Bidragsmottagaren  
• att förvara Projektparts godkännande i original, 
• att omedelbart underrätta Vinnova 

- om projektet försenas eller riskerar att försenas, liksom om det framkommer 
en risk att projektet inte kommer att motsvara rimligt ställda förväntningar, 

Page 6 of 10
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  2 (5) 
 
 Vinnovas allmänna villkor för bidrag – 2020 
 EN PROJEKTPART Dnr: 2018-05237 
 

- om omständigheter av betydelse som kan påverka projektets genomförande 
eller dess finansiering (t.ex. ytterligare offentligt/EU-stöd, förutsättningarna 
för nyttjande av projektresultatet minskar), 

- om eget obestånd (se § 5), 
- om ändring av firma, firmatecknare eller adress, samt 
- om ändring av Bidragsmottagarens status (t.ex. från SMF till stort företag). 

 
Bidragsmottagaren är ansvarig för projektledaren. Projektledaren ska i förhållande 
till Vinnova vara behörig att företräda Bidragsmottagaren avseende projektet. Byte 
av projektledare kräver Vinnovas godkännande. 
 

§ 2 Under- 
leverantör 

 

 Bidragsmottagaren får endast anlita underleverantör i enlighet med vad som framgår 
av Projektbeskrivningen. Bidragsmottagaren ansvarar för sin underleverantör såsom 
för sig själv.  
 

§ 3 Byte av 
bidragsmottagare  

 Rätten till bidrag får inte överlåtas utan Vinnovas godkännande.  
 
 

§ 4 Ändrade förutsättningar  Bidragsmottagaren får inte utan Vinnovas godkännande bedriva projektet om 
förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet minskat i väsentlig omfattning. 
Detta gäller också om det uppkommer tekniska, ekonomiska eller andra 
omständigheter som har väsentlig inverkan på projektets genomförande. 
 

§ 5 Obestånd1  Om Bidragsmottagaren under projektet kommer på obestånd ska denne omedelbart 
informera Vinnova om situationen. 
 

§ 6 Finansiella 
bestämmelser 

 6.1 Stödberättigande kostnader 
Stödberättigande kostnader är de kostnader som Bidragsmottagarens bidrags-belopp 
beräknas på.  
 
För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den  
• vara faktisk och kunna styrkas, 
• ha uppkommit hos Bidragsmottagaren, 
• ha uppkommit under den projekttid som framgår av beslutet,  
• vara bokförd och fastställd i enlighet med Bidragsmottagarens vanliga 

redovisningsprinciper och god redovisningssed och 
• vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet,  
• vara i enlighet med Bidragsmottagarens interna policys och riktlinjer, särskilt 

med avseende på miljö- och klimatpåverkan. 
 

För att kostnader ska vara stödberättigande ska de i Bidragsmottagarens redovisning 
vara särskiljbara från organisationens övriga transaktioner och vara rapporterade till 
Vinnova senast i slutrapporten. 
 
Vinnovas guide till stödberättigande kostnader ska följas2. Vilka kostnader som är 
stödberättigande beror på vilken stödgrund bidrag beviljas enligt. Nedan följer de 
kostnadsslag som kan vara stödberättigande   

1. personalkostnader i den omfattning som de arbetar i projektet, dock med 
den begränsning som framgår nedan, 

2. kostnader för utrustning, mark och byggnader i den utsträckning och under 
den tid som de används för projektet,  

3. kostnader för konsulter och licenser m.m., dock med den begränsning som 
framgår nedan, 

                                                           
1 Ang. obestånd se 1 kap. 2 § andra stycket konkurslagen (1987:672).  
2 Guide till stödberättigande kostnader finns på Vinnovas hemsida. 
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4. övriga direkta kostnader samt   
5. indirekta kostnader i den omfattning som framgår nedan. 
 

Generella begräsningar och undantag 
Stödberättigande personalkostnader hos Bidragsmottagare som inte är universitet 
eller högskola får beräknas till en genomsnittlig kostnad om högst 800 kr per 
timme.   
 
Kostnader för revisorsintyg enligt § 8.2 nedan utgör en stödberättigande kostnad 
upp till 30 000 kr.  

Universitet och högskola, får göra påslag för indirekta kostnader enligt den 
fullkostnadsprincip som de tillämpar. Universitet och högskola behöver i sin 
bokföring bara särredovisa kostnader motsvarande bidragsbeloppet. 
 
Övriga Bidragsmottagare får göra påslag för faktiska indirekta kostnader,  dock 
högst med 30 % på sina stödberättigande personalkostnader. 

Från stödberättigande kostnader undantas kostnader hos Bidragsmottagare som är 
på obestånd.  

När Vinnova har krav på att utländsk organisation ska ha filial eller driftställe i 
Sverige för att kunna vara Bidragsmottagare, ska kostnaderna hos 
Bidragsmottagaren vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet för att 
vara stödberättigande. 

6.2 Utbetalning 
En förutsättning för första utbetalning av bidrag är att Startrapport samt kopia av 
Projektparts godkännande har inkommit i tid och att eventuell efterfrågad 
komplettering inkommit. 
 
Förutom att genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor och 
Projektbeskrivningen, förutsätts för fortsatt utbetalning att rapport inkommit i  tid 
och att eventuell efterfrågad komplettering inkommit. 
 
Om Bidragsmottagaren är på obestånd har Vinnova rätt att ändra förutsättningarna 
för utbetalning.  
 
Om medel inte kan utbetalas under det kalenderår som de fördelats på av skäl 
hänförliga till Bidragsmottagaren, förlorar Bidragsmottagaren rätt till dessa medel. 
Dock kan Vinnova besluta att omfördela medlen till kommande kalenderår. 
 
6.3 Återbetalning 
Bidragsmottagare som erhållit mer medel än vad denne har rätt till enligt beslutet är 
återbetalningsskyldig för sådant belopp till Vinnova. Om maximal stödnivå ger lägre 
belopp än maximalt bidragsbelopp avgör stödnivån hur mycket en Bidragsmottagare 
har rätt till. Om maximal stödnivå ger högre belopp än maximalt bidragsbelopp avgör 
maximalt bidragsbelopp hur mycket en Bidragsmottagare har rätt till.   
 
Vid godkännande av slutrapport meddelar Vinnova Bidragsmottagaren om 
återbetalningsskyldighet föreligger och med vilket belopp. Återbetalning ska ske 
senast 30 dagar från Vinnovas meddelande.  
 
Återbetalningsskyldighet enligt ovan föreligger även om projektet avbryts.  
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6.4 Kvittning  
Vinnova har rätt att kvitta en fordran mot Bidragsmottagaren i ett annat projekt mot 
ej utbetalda medel till Bidragsmottagaren i detta projekt. 

   
§ 7 Nyttiggörande av 

resultat och spridning 
m.m. 

 
 
 
 
 
 

 

 

7.1 Nyttiggörande av resultat 
Bidragsmottagare ska nyttiggöra projektresultat i enlighet med plan för 
nyttiggörande. Med nyttiggörande avses att projektresultat kommer till användning 
t.ex. genom kommersialisering, licensiering eller offentliggörande.  
 
Bidragsmottagare får inte överlåta eller upplåta projektresultat, eller på annat sätt 
vidta någon åtgärd, som medför att det blir fråga om indirekt statligt stöd. 
 
Vinnova gör inte anspråk på äganderätt till projektresultat. 
 
7.2 Angivande av Vinnova som finansiär  
Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska 
Bidragsmottagaren ange att arbetet utförts med stöd från Vinnova (på engelska 
återges namnet med Sweden´s Innovation Agency). Med offentliggörande avses t.ex. 
publicering oavsett medium och muntliga presentationer. 
 
7.3 Vinnovas rätt att sprida information från projektet  
Vinnova har rätt att mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter från projektet 
samt även rätt att i övrigt sprida information från och om projektet, dock under 
förutsättning att uppgifter som omfattas av sekretess inte röjs. 
 

§ 8 Granskning  8.1 Granskning 
Vinnova eller person/-er som Vinnova utsett, t.ex. kvalificerad revisor eller utvärde-
rare, har rätt att granska projektet och ta del av handlingar som kan lämna 
upplysningar om ekonomiska, tekniska eller andra förhållanden i projektet. 
Bidragsmottagaren ska då, på egen bekostnad, ställa allt erforderligt material till 
förfogande. Denna rätt gäller under projekttiden och i tio (10) år efter sista 
utbetalning. 
 
8.2 Revisorsintyg   
Om Bidragsmottagarens maximala bidragsbelopp enligt beslutet uppgår till tre (3) 
miljoner kronor eller mer ska revisorsintyg bifogas slutrapporten. Universitet och 
högskolor är undantagna från skyldigheten att inkomma med revisorsintyg.  
 
Oavsett ovanstående ska revisorsintyg bifogas rapport om det framgår av beslut eller 
särskilda villkor. 
 
Intyget ska utformas enligt Vinnovas anvisningar3. Granskningen ska utföras av 
kvalificerad revisor.  
För kommun, landsting, statliga myndigheter, accepteras också revisorsintyg från 
kommunal yrkesrevisor eller internrevisor.   
 

   
§ 9 Sanktioner  Vinnova får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om 

1. den som sökt om eller mottagit bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller 
på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt 
belopp, 

2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och 
mottagaren borde ha insett detta, eller 

                                                           
3 Anvisningar och mall finns tillgängliga på Vinnovas hemsida 
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3. villkoren för bidraget inte uppfylls. 
 
Bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 
punkterna 1–3 ovan föreligger. Vinnova kommer att efter särskilt beslut helt eller 
delvis kräva tillbaka stödet jämte ränta enligt räntelagen (1975:635). 
 
Om bidraget utgör olagligt statsstöd kommer Vinnova att återkräva bidraget jämte 
ränta från utbetalningsdagen i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler. 
 

   
§ 10 Ändringar och tillägg  Ändringar eller tillägg till Vinnovas beslut ska  vara skriftliga för att gälla.  

 
Vinnova har rätt att fatta beslut om ändring eller tillägg till Bidragsmottagarens 
fördel. 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Anders Knape, ordförande 

Till: 
Kommunstyrelseordförande  
Regionsstyrelseordförande  

Kopia till: 
Kommundirektörer  
Regiondirektörer 

 

Skrivelse från Sveriges Kommuner och Regioners ordförande 
Anders Knape  
Varje dag och varje vecka innebär en hård prövning för oss alla i Sverige, på olika 
sätt. Vårdens och omsorgens medarbetare gör ett enastående arbete för att vårda och ta 
hand om de sjuka och de som behöver omsorg. Lärare och annan personal i 
grundskolor och förskolor är trygghet och vardag för alla våra barn och ungdomar. 
Företagare kämpar för att klara sina verksamheter med kraftigt minskad efterfrågan – 
oavsett om det är industriprodukter, teaterföreställningar eller frisörtjänster. Och för er 
som har ansvaret att fatta beslut i kommuner och regioner är det en väldigt tuff tid.  

Igår har vi publicerat en ny skatteunderlagsprognos. Vi är i ett läge där lönesumman i 
Sverige faller för första gången sedan 1990-talskrisen. Det innebär i och för sig inte att 
skatteunderlaget minskar, eftersom inkomstskatten även baseras på pensioner, 
arbetslöshetsförsäkringar och föräldraförsäkringar. De 15 miljarder kronor som 
regeringen har avsatt i generella statsbidrag till kommuner och regioner riskerar dock 
att inte ens täcka det kraftiga bortfall av skatteintäkter, i synnerhet om 
distanseringsrekommendationerna förlängs och fortsätter även efter sommaren. 
Förutom intäktsbortfall, ser vi vecka för vecka att intäkterna för exempelvis 
kollektivtrafik – mer än en miljard kronor mindre varje månad – tandvård, 
patientavgifter, små flygplatser och kultur- och fritidstaxor. Dessutom vet vi att 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd är nära kopplade till en stigande arbetslöshet – 
och därför riskerar att öka kraftigt de kommande månaderna. Regionerna har det 
särskilt besvärligt, många av dem ser också att de placeringar de har, som ska matcha 
pensionsskulderna, tappar i värde.  

Något som diskuteras är förstås om de särskilda satsningar som regeringen gjort nu 
kommer att räcka. Vi ser positivt på att det kommit satsningar på en rad olika områden 
till stöd och hjälp för olika samhällssektorer. Budskapet från såväl statsministern som 
olika statsråd har varit tydliga: Pengar kommer inte att vara ett problem, staten lämnar 
ingen i sticket och alla extraordinära kostnader kopplade till coronapandemin i hälso- 
och sjukvården ska staten stå för. Den förordning som regeringen har beslutat om när 
det gäller ersättningen till kommuners och regioners rätt till ersättning för just hälso- 
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och sjukvård är mot den bakgrunden ett orosmoln. Vi gör nu allt vi kan för att ta reda 
på vad det innebär att ersättning ska betalas ut i mån av medel, att behoven ska 
fördelas till dem som har störst behov och att pengarna inte ska kunna betalas ut 
förrän en bit in på nästa år. Vi försöker verkligen få till förändringar i förordningen.  

Som ni vet söker vi kontinuerligt påverka regeringen och de statliga myndigheterna 
för att få till stånd förändringar som måste till för att underlätta för era verksamheter. 
Vi har nått en hel del framgångar för att få till snabba förändringar och löften om 
resurstillskott. Sjuklöneansvaret, förändringar i flera av de överenskommelser vi 
tecknat med staten inom vårdområdet och ett antal reformer som vi ser inte är möjliga 
att genomföra i år, som regeringen nu också skjuter på framtiden. Tillskottet på 15 
miljarder kronor i vårändringsbudgeten är förstås också ett resultat av att vi 
gemensamt gjort det mycket tydligt för regeringen vilka behov vi har i och efter krisen 
och vilken viktig roll kommuner och regioner spelar när det gäller bibehållen 
sysselsättning och därmed skattekraft.  

Inom en del kommunala och regionala verksamheter minskar kostnaderna också. 
Tyvärr är det i första hand ett tecken på att förebyggande och planerad vård och 
socialtjänst inte kan utföras idag. Det kommande året kommer innebära stora 
utmaningar för att hantera den så kallade vård- eller socialomsorgsskuld, som nu 
byggs upp och som är en direkt konsekvens av coronapandemin.  

Vi fortsätter att diskutera fler nödvändiga satsningar med regeringen. Vi ser behoven 
växa i arbetsmarknadspolitiken, vi har pekat på betydelsen av att företagshälsovården 
kan förstärkas och vi är just nu i intensiva diskussion om de enorma intäktsbortfall 
som kollektivtrafiken drabbas av. Bland mycket annat.  

På samma sätt fortsätter vi att arbeta gentemot de statliga myndigheterna. På många 
områden fungerar samverkan mellan myndigheterna väl, medan det på en del andra 
ibland ges olika besked och tillämpningen kan spreta. Det är en viktig roll för SKR att 
– med signaler från er – hela tiden påpeka sådan diskrepans för den statliga nivån.  

Låt mig också upprepa det jag alltid betonar: SKR:s kansli finns till stöd för er i 
kommuner och regioner. Om ni har behov av stöd och rådgivning eller frågor, tveka 
inte att ta kontakt.  
 

Vänligen 
 

 
Anders Knape 
Ordförande SKR 
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Vombverket rustas upp för 1,4 mdr 
Se sid 18–20

Å R E T  I  K O R T H E T

God respons  
för Klimatsäkert 
vatten 

Ett år präglat av

Hållbarhet

i flera dimensioner

samarbete

Vi ställer upp för varandra 

Se sid 24–25

Innehåll
  3   Året i korthet

  4   Om Sydvatten

  6   VD har ordet

  8   Sydvattens uppdrag

10   Strategiska planen

12   Samarbete med andra

14   Opinionsbildning och påverkan

16   Ringsjöverket

17   Utredning ny anläggning

18   Vombverket

21   Säkerhet

22   Forskning och Tänk H2O!

24   Medarbetare och organisation

26   Hållbarhet i flera dimensioner

30   Nyckeltal

FOTOGRAFER Bertil Hagberg sida 26. Hjalmar Arvidson sida 35. Lars Owesson sida 8, 14, 20. Egle Kelpseine sida 21.  
Torsten Rathjen sida 21, 22. Ulrika Vendelbo sida 17,18,19,46, 47. Åsa Siller: sida 6,46,  47.
FORMGIVNING The big plan kommunikationsbyrå    TEXT Plank Public Relations   TRYCK Exakta Malmö

Ekonomisk  
redovisning
33  Förvaltningsberättelse

38   Resultaträkning

38   Balansräkning

39   Kassaflödesanalys

40   Noter

46  Styrelse och ledning

Läs mer på sid 12–13

Läs mer på sid 26–29

Läs mer på sid 14–15

Nästan 1 000  
gymnasieelever utbildades  

i vattenkunskap 

Se sid 22
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Sydvatten producerar dricksvatten åt nästan en miljon 
skåningar. Vi är en viktig kugge i en av Sveriges största 
regioner, för utan vatten fungerar inte samhället.

Om Sydvatten

Produktion av dricksvatten är ett samhällskritiskt  
uppdrag som måste präglas av långsiktighet, affärs
mässighet och samhällsnytta. Därför bedriver  
Syd  vatten egen forskning om hur vattenkvaliteten 
påverkas av förändringar i klimatet. Vi utbildar barn 
och vuxna om vattnets betydelse och vi arbetar för ett 
starkt samarbete mellan våra 17 delägarkommuner. 
Våra investeringar planeras på 10–20 års sikt för att 
även framtidens skåningar ska ha tillgång till ett gott 
och friskt dricksvatten. 

Vi är en av de största aktörerna i vår bransch och 
deltar därför i nationella expertgrupper och bransch
forum. Vi har också tagit initiativ kring klimatsäkert 
vatten där vi samarbetar med lokala, regionala och 
nationella aktörer. Det är viktigt för oss att alla i sam
hället förstår vad vatten faktiskt är värt.

VERKSAMHET
Varje dag producerar Sydvatten dricksvatten åt nära 
en miljon invånare i västra Skåne. Det gör oss till en av 
Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten 
äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken 
Ringsjöverket och Vombverket samt huvudlednings
systemet för distribution av dricksvatten.

Bolaget grundades 1966 och ägs gemensamt av  
17 kommuner i västra Skåne. Genom samarbetet  

i Sydvatten kan delägarkommunerna garantera sina 
invån are, skolor, sjukhus och företag en säker, håll  bar 
och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.  
Bolagets styrelse består av representanter från  
delägarkommunerna.

ÄGARE
AKTIEFÖRDELNING

Bjuv 1,73 %
Burlöv 1,91 %
Båstad 1,54 %
Eslöv 3,69 %
Helsingborg 15,08 %
Höganäs 2,89 %
Kävlinge 3,21 %
Landskrona 4,85 %
Lomma 2,30 %
Lund 12,67 %
Malmö 33,53 %
Skurup 1,73 %
Staffanstorp 2,54 %
Svalöv 1,61 %
Svedala 2,31 %
Vellinge 3,93 %
Ängelholm 4,48 %

Pumpstation

Reservoar

Vattenverk

Råvattentunnel/-ledning

Dricksvattenledning

Planerad dricksvattenledning

Interkommunalt bolag
Bildat 2009
200 anställda

NSVA

Kommunägt aktiebolag
Bildat 1966
100 anställda

Sydvatten

Kommunalförbund
Bildat 2008
400 anställda

VA SYD

Helsingborg

VellingeSvedala

Ängelholm

Staffanstorp

Skurup

Kävlinge

Höganäs

Lomma

Eslöv
Burlöv

Lund

Malmö

Svalöv

Bjuv

Landskrona

Båstad

Åstorp

Perstorp

Cirklarna visar vilka kommuner som ingår i  
Syd vatten, VA SYD respektive NSVA. De fem  
kommuner som är medlemmar i VA SYD är också 
delägare i Sydvatten. Av delägarna i NSVA är  
kommunerna Åstorp och Perstorp inte delägare  
i Sydvatten.
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I skrivande stund är världen inte sig lik. Vi befinner 
oss någonstans i de första kapitlen av coronakrisen 
och stora delar av samhällsfunktionerna och närings
livet går på halvfart eller har stängt ner. Det förefaller, 
hur otroligt det än kan låta, som att vi kan stå inför en 
global ekonomisk kollaps. På Sydvatten gör vi allt vi 
kan för att förbereda oss för värsta tänkbara scenarier. 
Vi har en stark inställning till vårt uppdrag och en lika 
stark ambition att klara det. 

TILLBAKA TILL NORMALLÄGET
Även om framtiden är oviss kan vi se tillbaka på 
ett 2019 då läget normaliserades efter det mycket 
turbulenta 2018 då den extrema torkan satte vår 
verksamhet på prov. Under året som gick var vatten
förbrukningssiffrorna tillbaka på det som vi uppfattar 
som normala nivåer jämfört med 2018 då vi slog alla 
rekord. På årsbasis var förbrukningen 2 miljoner 
kubikmeter (2,5 procent) lägre än 2018, trots en 
befolkningstillväxt på 1,5 procent. Maxdygnsförbruk
ningen var i fjol 2 889 liter per sekund  jämfört med 
3 307 under 2018, och maxtimförbrukningen var 
3 342 (3 687) liter per sekund. Sådana variationer på 
10–15 procent mellan enskilda år är ett nytt fenomen 
som vi aldrig sett tidigare. 

Nya uttagsrätter medges utan någon egentlig analys 
av de sammantagna uttagsrätternas effekt. Det finns 
ingen helhetssyn på användningen av våra vatten
resurser, vilket har resulterat i överutnyttjanden på 
flera håll i landet. Vi behöver göra vattenbudgetar för 
samtliga avrinningsområden, inkluderat både yt och 
grundvatten. 

Utifrån dessa ska sedan vattenanvändningen planeras 
så att vi skapar en långsiktigt hållbar vattenanvänd
ning i hela landet. I arbetet har vi involverat och 
intervjuat ett stort antal aktörer såsom myndighe
ter, beslutsfattare, branschorganisationer, forskare 
och företag. Vi konstaterade en mycket hög grad 
av insikt och samsyn i vad som behöver göras. Vårt 
engagemang i frågorna fortsätter och förhoppnings
vis tar andra frågorna vidare i sina led för att uppnå 
önskvärda resultat.

FOKUS PÅ FORSKNING OCH SÄKERHET
Ett annat långsiktigt engagemang är satsningen på 
forskningsstationen vid Bolmen och det pedagogiska 
arbete med Tänk H2O! som vi också bedriver där. 
Vi är övertygade om att den kunskap vi kan bygga 
om Bolmens framtid i ett förändrat klimat och med 
förändrat ekosystem gynnar Skånes och andras 
dricksvattenförsörjning påtagligt och långsiktigt. 

Säkerhetsfrågorna tar allt större plats. Säkerhets
skyddslagen ställer nya krav samtidigt som vi upplever 
att hoten mot våra verksamheter ökar. I stort bygger 
vi vårt säkerhetsarbete kring tre begrepp: fysisk  
säkerhet, personsäkerhet och informationssäker
het. Den senare är särskilt aktuell då vi infört den 
så kallade digitala arbetsplatsen som ger helt nya 
förutsättningar till säkerhetsklassning av information 
och därmed väsentligt högre informationssäkerhet. 
Den fysiska säkerheten bygger vi ut genom skalskydd 
av olika slag. Det gäller både våra huvudanläggningar 
och alla yttre anläggningar inom den stora geografi 
där vi opererar.

STORA INVESTERINGAR I VOMB
Hela Sveriges VAverksamhet står inför mycket stora 
investeringar. Det är inte bara ett gammalt lednings

VD har ordet
nät som behöver förnyas, utan många vattenverk och 
avloppsreningsverk har gjort sitt och behöver bytas 
ut eller totalrenoveras, tillföras ytterligare kapacitet 
och ny reningsteknik. Svenskt Vatten har beräknat be
hovet till 25 miljarder kronor per år under många år 
framöver. Investeringsvolymen för hela landet ligger i 
dag kring 12 miljarder, det vill säga ungefär hälften av 
behovet. 

Delägarkommunerna i Sydvatten ligger kring 20 mil
jarder kronor transformerat till riksnivå. Det är knap
past behoven som är högre i vår region – däremot 
tycks insikterna om nödvändiga investeringar vara 
bättre. Sydvattens tioåriga investeringsportfölj är 3 
miljarder kronor. De närmaste fyra åren är koncentre
rade till Vombverket med ny kapacitet på 500 liter per 
sekund (linje fyra), desinficering med UVljus samt en 
ny utgående ledning med reservoar som huvuddelar
na. Dessutom byggs hela flödesmodellen om genom 
att pumpstationer och reservoarer moderniseras och 
anpassas till den nya funktionen. Under 2019 låg 
fokus på förberedande arbeten med nya lednings
dragningar och ventilutbyten – arbeten som är en 
förutsättning för de nya anläggningsdelarna. Vi var 
förberedda på att dessa arbeten skulle bli komplicera
de, då vi måste upprätthålla full drift i anläggningen 
samtidigt som vi gör omfattande ingrepp i den. För
väntningarna bekräftades med råge. Det är mycket 
komplicerat och riskfyllt att genomföra stora ingrepp 
i en gammal anläggning under pågående drift. 

De som har deltagit i dessa arbeten, vilka är många, 
ska ha ett stort erkännande för ytterst gedigen 
planering, riskanalys och lyckat genomförande. Jag 
är mycket stolt över att Sydvatten har så kompetenta 
och ambitiösa medarbetare, vilket också känns tryggt 
när framtiden just nu är oviss. 

Jörgen Johansson, VD
Mars 2020

Inom Sydvatten har vi konstaterat att planerings
förutsättningarna måste ändras så att vi möter den 
allmänt ökande variationen med större marginaler 
för att skapa och upprätthålla hållbara vattentjänster 
långsiktigt. Vi ser större och snabbare variationer i 
våra vattentäkter och det gäller både vattentillgången 
och kvaliteten. Det senare kräver ökade marginaler 
i produktionskapacitet, liksom förmåga att hantera 
förändringar i ekosystemet med delvis förändrad 
mikrobiologi och vilka beredningseffekter dessa ger.

INITIATIV TILL KLIMATSÄKERT VATTEN
För att lyfta frågorna i flera och större perspektiv 
genomförde vi arbetet Klimatsäkert vatten under 
året. Resultaten presenterades i en rapport och vid 
ett seminarium i Almedalen. Ett av huvudsyftena var 
att lyfta vattenförekomsterna såsom en gemensam 
vattenresurs och behovet av en aktiv förvaltning av 
dessa resurser. 

Vattendirektivet talar enbart om kvaliteten och vi 
menar att själva resursen, kvantiteten, måste lyftas in i 
förvaltningsarbetet, bland annat eftersom utnyttjan
det av vattenresurserna saknar planeringsmoment. 

S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019           7
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Rent vatten nu  
och i framtiden

Varje dag använder nästan en miljon skåningar vårt 
vatten. Det rinner ur kranar, kokar i kastruller, fyller 
skurhinkar och tvättar kläder. Det används i vården,  
i skolorna, i kök och i alla delar av näringslivet.

Utan vatten skulle samhället inte fungera. Därför är 
vårt uppdrag så viktigt. Sydvatten producerar rent 
och gott dricksvatten åt alla som bor eller jobbar i 
västra Skåne. Vi hämtar vatten från sjöar i Skåne och 
Småland, renar det och transporterar det till våra 
delägarkommuner. 

När skåningarna blir fler behövs mer vatten. Vi 
forskar om hur vi kan lösa den utmaningen på ett 
hållbart sätt. Vi analyserar hur förändringar i miljön 
och omvärlden påverkar oss. Och vi bygger ut våra 
anläggningar så att de ska klara framtidens krav. Hela 
tiden med kommande generationer i fokus. Därför 
utbildar vi också ungdomar i vattnets värde.

Vi arbetar för att det vatten som behövs i samhället 
ska användas så effektivt och smart som möjligt och 
ser till att nästan en miljon skåningar får rent och gott 
vatten ur kranen. Varje dag, dygnet runt.

UTAN VATTEN SKULLE SAMHÄLLET INTE 
FUNGERA. DÄRFÖR ÄR VÅRT UPPDRAG 
SÅ VIKTIGT.
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VERKSAMHETSIDÈ

Sydvatten säkerställer en högkvalitativ dricks
vattenförsörjning till delägarkommuner och  
kundkommuner.

Strategisk idé
Sydvatten svarar för samordning av strategiska 
perspektiv, kompetens och finansiella resurser. 
Sydvattens verksamhet ska med ett starkt ägar och 
medborgarfokus resultera i högre samhällsvärden.

VISION

Sydvatten ska vara en förebild inom vattensektorn 
och som värdeskapande samhällsaktör.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kvalitet och säkerhet
Sydvattens delägare och kunder ska erhålla en säker 
dricksvattenförsörjning med mycket hög kvalitet och 
leveranssäkerhet. 

Kvaliteten på såväl dricksvattnet som organisation 
och anläggningar ska vara på hög nationell nivå.

Miljö
Ordinarie produktion och distribution ska ske  
fossilfritt. 

Kontinuerligt sträva efter ett energioptimalt  
försörjningssystem. 

Verka för en effektiv, smart och långsiktigt hållbar 
vattenförvaltning i samhället som helhet. 

Restprodukter från vattenproduktion ska återföras  
i kretsloppet.

Ekonomi
Priset till delägarkommunerna ska upplevas rimligt 
och motiverat. Prissättningen ska vara långsiktig. 

Balansposten obeskattade reserver ska under  
normala omständigheter motsvara minst 8 och  
högst 12 procent av de samlade materiella anlägg
ningstillgångarna.

Den strategiska planen för 2018–2022 är Sydvattens 
viktigaste styrdokument. Planen pekar ut riktningen 
för bolaget såväl under kommande år som med ett 
tidsperspektiv på 10–20 år. Eftersom Sydvattens 
uppdrag är samhällskritiskt måste besluten om drift 
och investeringar präglas av stor noggrannhet och 
långsiktighet. 

Planen definierar den strategiska inriktningen inom 
sex områden: Säkerhet och kvalitet, Kompetens, 
Miljö, Ekonomi, Externa engagemang och högre 
samhällsvärden samt Affärsutveckling och lång
siktiga strukturfrågor. För varje område har specifika 
åtgärder och inriktningar beslutats – från tekniska 
investeringar till hållbarhetsfrågor, opinionsbildning, 
med mera. 

Hörnstenarna i planen är frågor om säkerhet, håll
barhet och redundans. Uppdraget är att bygga ett 
system för dricksvattenförsörjning som står emot 
yttre hot och kan anpassas till en växande befolkning 

eller till att fler kommuner väljer att ansluta sig. Den 
dubblerade råvattenledningen mellan Bolmen och 
Ringsjöverket är ett exempel på hur en ökad redun
dans kan byggas in i systemet. De omfattande reno
verings och utbyggnadsprojekten vid Vombverket 
är ett annat, där ett av syftena är att kunna använda 
vatten från Bolmen även vid Vombverket. I planen 
förs också resonemang om hur olika aktörer kan sam
verka för att dra nytta av varandra och optimera hela 
försörjningskedjan. 

En viktig del i den strategiska planen är förmågan 
att kunna förutse och hantera förändringar. Därför 
inleddes under året ett arbete med att utvärdera om 
en avsaltningsanläggning kan vara ett alternativ som 
den tredje regionala produktionsanläggningen i Syd
vattens verksamhetsområde. Planen definierar också 
behov och åtgärder när det gäller kompetensförsörj
ning och utbildning – två viktiga frågor då Sydvatten 
genomför stora ombyggnadsprojekt under full drift 
de närmaste åren.

Långsiktighet  
präglar strategin
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Gott samarbete skapar värde för alla inblandade. Det 
var utgångspunkten redan när Sydvatten bildades 
1966 av fem kommuner i regionen. Under alla år 
därefter har Sydvatten sökt ett nära samarbete med 
andra aktörer inom och utanför den egna branschen 
och även i andra delar av landet. Sydvattens ambition 
är att vara en ledande nationell aktör i frågor som rör 
dricksvatten, för att på så sätt kunna ta del av aktuell 
forskning och debatt kring vattenfrågorna. 

Tillsammans med delägarkommunernas VAorgani
sationer arrangeras återkommande så kallat tekniskt 
samråd, där viktiga frågor om vattenförsörjningen 
diskuteras. VAorganisationerna sköter vattendistri
butionen från den brytpunkt där ansvaret övergår från 
Sydvatten till kommunen. Därför är det viktigt att 
aktörerna har ett nära och dagligt samarbete kring till 
exempel planerat underhåll och driftstörningar. Kon
sumenter och företag förväntar sig en säker leverans 
av gott dricksvatten och är mindre intresserade av hur 
försörjningskedjan ser ut bakåt.

En fråga som på senare år fått allt större utrymme i de 
tekniska samråden är den höga vattenkonsumtionen 
under vissa årstider. Det har resulterat i en rad åtgär
der, bland annat en gemensam strategi för att hantera 

Samarbete  
ger kunskap och 
erfarenhet

högflödessituationer samt kontakter med storför
brukare som kommuner och näringsliv för att diskutera 
möjliga vattenbesparingar. Under våren 2019 gick 
Sydvatten ut med en informationskampanj om hur 
hushållen kan spara vatten. Kampanjens filmer visades 
bland annat i sociala medier och på Skånetrafikens tåg. 

Sydvatten ser ett värde av att ingå i nationella och 
internationella initiativ för att utbyta kunskap och 
erfarenheter.  Ett sådant samarbete inleddes 2018 och 
omfattar Sydvatten, Norrvatten, Stockholm Vatten & 
Avfall och Göteborgs Kretslopp och Vatten. Arbets
namnet är Hållbar vattenanvändning och projektet tar 
sin utgångspunkt i att vattenproducenter i storstads
områden ställs inför likartade utmaningar. Tillsammans 
identifierar de fyra organisationerna budskap och 
kommunikationsaktiviteter för både kommuner och 
medborgare om behovet av att använda dricksvatten på 
ett sparsamt sätt. På så vis ska produktionstoppar eller 
störningar kunna undvikas under kommande vårar och 
somrar. Genom att hitta gemensamma förhållningssätt 
finns det både tid och pengar att spara. Förhoppning
en är att vattenfrågan kommer upp på den nationella 
agendan så att människor i hela landet blir medvetna 
om värdet av att spara på vattnet.

Under våren 2019 gick Sydvatten ut med en informationskampanj  
om hur hushållen kan spara vatten. Korta filmer publicerades i sociala 
medier och visades på Pågatågen.
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Stort genomslag  
för Klimatsäkert  
vatten

RAPPORTENS FÖRSLAG KAN SAMMANFATTAS  
I TRE NIVÅER: 

På nationell nivå föreslås:
•  Att det skapas en sammanhållen vattenpolitik  

i ett departement.
•  Att de nationella myndigheterna får reviderade 

instruktioner kring sitt uppdrag inom vatten.  
•  Att en utpekad myndighet får funktionen att  

ansvara för ”Sveriges vattenbudget” som inne
håller uppgifter om Sveriges samlade vatten
tillgångar nu och i framtiden.

På regional nivå föreslås:
•  Att en regional planeringsfunktion som följer vatt

nets naturliga rörelse införs. Denna planerar för 
samtliga vattenresurser inom avrinningsområdet 
med planeringsunderlag från den nya funktionen 
”Sveriges vattenbudget”. 

•  Att det finns en transparent och känd planering/
prioritering mellan olika vattenanvändare (stad, in
dustri, lantbruk, natur) i ett avrinningsområde vid 
normaltillstånd och olika typer av klimatscenarier.

•  Att en ny avgift för uttag av vatten införs som 
finansierar den nya planeringsfunktionen på 
avrinningsområdesnivå och samtidigt verkar som 
styrmedel för en effektivare vattenanvändning. 

På kommunal nivå föreslås:
•  Att det ställs krav på mellankommunal samverkan 

när det gäller VAfrågor.
•  Att kommunerna får ett förtydligat ansvar men 

samtidigt utökade möjligheter att hantera skyfalls
problem i urban miljö.

•  Att kommunernas lösningar för skyfallsproble
matik finansieras via införande av en ny avgift i 
VAtaxan, en s.k. klimatsäkringsavgift.

Den extrema torkan under våren och sommaren 
2018 visade att Sverige inte var tillräckligt rustat när 
det gäller vattenförsörjningen. Därför tog Sydvatten 
tillsammans med LRF och Länsstyrelsen Skåne initi
ativ till ett projekt om framtidens vattenförsörjning. 
Rapporten Klimatsäkert vatten presenterades vid ett 
uppmärksammat och mycket uppskattat seminarium 
under Almedalsveckan 2019.

Utgångspunkten för arbetet med rapporten var att 
det finns många viktiga intressenter (lantbruk, dricks
vattenproduktion, industrier, naturvärden, vatten
kraft etc.) kring ett och samma vattensystem. I dag 
gör många intressen anspråk på samma vattenresurs 
och ställs mot varandra. Det har blivit allt tydligare att 
det saknas ett helhetsgrepp om vattenfrågan. I pro
blembilden ingår också avsaknad av förutsättningar 
att åtgärda översvämningsproblematik som orsakats 
av skyfall. Ett 30tal aktörer som representerade ett 
mycket brett samhällsintresse intervjuades i arbetet. 

Efter att rapporten presenterats har Sydvatten och de 
övriga aktörerna tagit en aktiv roll i att sprida inne
hållet så att det diskuteras i relevanta forum. Detta 
arbete fortsätter under 2020.

I Almedalen diskuterades förslag på lösningar för en håll-
bar vattenförvaltning med följande beslutsfattare: Lands-
hövding Anneli Hulthén, Kristina Yngwe riksdagsledamot 
och ordf Miljö- och jordbruksutskottet, Jakob Granit, GD 
Havs- och vattenmyndigheten, Lena Söderberg, GD SGU, 
samt Annika Sohlström, GD Livsmedelsverket.

Debattartikel med anknytning till seminariet i Almedalen 
publicerades i Dagens Samhälle.
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Efter sex års arbete togs den nya råvattenledningen 
mellan Äktaboden och Ringsjöholm i drift i maj 
2019. Ledningen innebär klart förbättrad kapacitet 
och redundans eftersom det nu finns två separata 
ledningar från Bolmentunnelns slut till Ringsjö
verket. Det gör verksamheten mindre känslig för 
avbrott. Dessutom är ledningen en förutsättning för 
planerna att leda Bolmenvatten även till Vombverket. 
Ledningen är 25 km lång, korsar 20 vattendrag och 
10 vägar och är med sina 490 miljoner kronor Syd
vattens näst största projekt genom tiderna. Arbetet 
har krävt ett stort antal myndighetsprövningar och 
projektet genomfördes i nära dialog med de cirka  
60 berörda markägarna. Eftersom ledningen har 
självfall minskar behovet av att pumpa vatten och  
elkostnaden sjönk därför med cirka 3 miljoner kronor 
under 2019.

Ringsjöverket togs i drift 1963. Vattnet hämtas från 
Bolmen, med Ringsjön som reservvattentäkt om det 
av någon anledning inte skulle gå att hämta vattnet 
från Bolmen. Verket har uppgraderats löpande och 
nås via Bolmentunneln av cirka 1 400 liter råvatten 
per sekund.

Under 2019 inleddes arbetet med att anlägga två nya 
långsamfilter. Arbetet tidigarelades jämfört med plan, 
som ett resultat av den extrema torkan under våren 
och sommaren 2018. Vid hög belastning blir lång
samfiltrena en begränsning och utbyggnaden ökar 
därför kapaciteten. Dessutom ger fler filter en bättre 
redundans vid underhållsarbete. De två nya filtren 
beräknas vara i drift under våren 2020.

Det nya laboratoriet vid Ringsjöverket färdigställdes 
under året och all utrustning finns på plats för att 
möjliggöra ackreditering för vissa mikrobiologiska 
analyser. Under det närmaste året prövas förmågan 
att uppfylla kvalitetskraven gällande kompetens,  
rutiner och metoder. Därefter kan laboratoriet 
ackrediteras.

Ny råvatten ledning 
stärker Ringsjöverket

3
MED SÅ MÅNGA MILJONER  
KRONOR SJÖNK ELKOSTNADEN 
PÅ RINGSJÖVERKET UNDER 2019.

Sydvatten har de senaste åren diskuterat behovet 
av en framtida tredje anläggning för dricksvatten
produktion i Skåne. Syftet har varit att öka re dun  
dansen och kapaciteten i produktionen och därmed 
minska sårbarheten i det regionala försörjnings
systemet.  

Olika alternativ i Skåne har studerats, men slutsatsen 
är att det inte finns någon enskild vattenförekomst 
som har sådan kapacitet att den kan jämföras med de 
två befintliga produktionssystemen. Därför är ett  
alternativ som utreds att bygga en avsaltnings
anläggning, medan ett annat är att bygga en 
an läggning som tar tillvara sötvattenresursen och 
producerar dricksvatten av avloppsvatten.  
De olika alternativen utvärderas och de första 
slutsats erna väntas under 2020.

Utredning om  
tredje anläggning
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Verket kompletteras nu med en produktionslinje som ska  
stå klar våren 2023 och ha en kapacitet om 500 liter per sekund.  
Den ger ökad kapacitet i högproduktionstider och extra  
kapacitet för framtiden.

Vombverket togs i drift redan 1948 och har sedan 
dess försörjt ett allt större område med dricksvatten.  
I dag produceras 1 000 liter/sekund till fler än 
400 000 invånare i sydvästra Skåne. Verket har byggts 
om och till i många omgångar under åren, men står 
nu inför den största förändringen någonsin.

Med en investeringsbudget på 1 400 miljoner ska 
Vombverket rustas upp och byggas ut under de  
kommande tio åren. Det är ett mycket komplext 
arbete eftersom alla förändringsprojekt ska ske under 
full drift. Arbetet måste planeras minutiöst, bland  
annat eftersom omfattande grävarbeten ska ske där 
det i dag ligger nedgrävda kablar och ledningar. 

Projekten innehåller allt från rena underhållsarbeten 
till att framtidssäkra verket och öka dess kapacitet. 
Verket kompletteras nu med en produktionslinje 
som ska stå klar våren 2023 och ha en kapacitet om 
500 liter per sekund. Den ger ökad kapacitet i hög
produktionstider och extra kapacitet för framtiden. 
Dessutom underlättas framtida underhållsarbeten på 
de äldre anläggningarna. 

En tredje ledning från Vombverket planeras för att 
distribuera dricksvatten till Malmö med omnejd, men 
också för att underlätta underhåll av de befintliga an
läggningarna. Vid underhållsarbete måste en av led
ningarna stängas av, vilket får stora konsekvenser om 
det enbart finns två ledningar. Samtidigt med bygget 
av den nya ledningen utökas reservoaren på Romele
åsen. Projektering pågår parallellt med ledningsrätts
process, arkeologi och andra tillståndsansökningar.

Planering och projektering pågår av en UVanlägg
ning. Anläggningen byggs för att skapa en mikro
biologisk barriär som ökar kvalitet och säkerhet. 
Utmaningen är att få UVanläggningen på plats utan 
att störa befintlig verksamhet, trots trånga utrymmen 
och behov av att flytta många ledningar i marken.

Även elanläggningar och reservkraft på Vomb verket 
rustas upp. Fyra nya reservkraftverk har anlagts under 
året och kommer att kunna tas i bruk i maj 2020. 
Elmatningen på verket byggs om och anpassas för 
att även klara framtida utbyggnader. Upphandlingen 
överklagades vilket försenade projektet med nästan 
ett år, men under 2019 har arbeten skett tillsammans 
med den från början upphandlade entreprenören. 

Vombverket är en stor konsument av elenergi och 
2018 initierades en utredning om att anlägga en 
solcellspark i anslutning till verket. Utredningen 
visar på såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar 
genom att 40 procent av Vombverkets elförbruk
ning på årsbasis kan ersättas med egenproducerad 
el. Följaktligen fattades ett beslut i budget 2020 om 
att genomföra projektet och anläggningen ska enligt 
planen vara i drift 2023.

Projekt för  
1,4 miljarder  
förändrar  
Vombverket
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Under 2019 genomfördes därför en rad förändringar 
och initiativ på säkerhetsområdet. Avdelningen för  
säkerhet och kvalitet fick ett smalare och mer fokuse
rat uppdrag inom säkerhetsområdet. 

Året präglades också av implementeringen av den nya 
säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft våren 
2019. En metodik har tagits fram och strategier och 
planer har utarbetades för att anpassa verksamheten 
till den nya lagstiftningen gällande informations
säkerhet, fysisk säkerhet och personsäkerhet.  

Sydvatten agerar i en komplex miljö som ställer höga 
säkerhetskrav också inom ITområdet. Därför har 
ITfrågorna lyfts ut och en ITavdelning inrättats med 
två nya tjänster: En ITchef och en systemförvaltare. 
Det omfattande utvecklingsarbete som bedrivs inom 
projektet den Digitala arbetsplatsen påverkar samtliga 
medarbetare i bolaget och kommer att fortgå under 
2020. Projektet ger informationssäkerhet och bättre 

digitala samarbetsformer, men också ett förbättrat 
skydd mot intrångsförsök. Skydd mot hackerattacker 
och andra intrångsförsök kommer att vara en priorite
rad uppgift under lång tid framöver.

Ett annat stort digitalt utvecklingsprojekt är bytet 
av styrsystem i bolaget. Arbetet beräknas ta fyra 
till fem år och vara avslutat 2023. Huvudfokus 
ligger på höjd driftsäkerhet, parallellt med höjd 
informations säkerhet, vilket också kan kopplas till den 
NISlag som ställer krav på informationssäkerhet och 
incident rapportering. Sydvattens verksamhet om
fattas av säkerhetsskyddslagen som har motsvarande 
krav som NISlagen.

I början av 2019 genomfördes en gemensam kris
övning med VA SYD. Vid övningen deltog även 
representanter från bland annat kontrollmyndigheter, 
NSVA, MSB och Livsmedelsverket.

Den omfattande säkerhetsanalys som bolaget genomförde under  
2018 visade att säkerhets- och kvalitetsarbetet behövde intensifieras. 
Detta blir också påtagligt utifrån den hotbild som framkommit i för-
svarsberedningens arbete där man konstaterar att dricksvatten är  
avgörande för att upprätthålla förmågan inom totalförsvaret.

Stora  
förändringar  
på säkerhets- 
området

Ett långsiktigt projekt handlar om att ställa om 
produktionen vid Vombverket så att Bolmen ersätter 
Vombsjön som huvudkälla för råvatten. Bedöm
ningen är att Vombsjön på sikt inte räcker till som 
råvatten källa, inte minst eftersom många andra in
tressen finns runt sjön vilket begränsar möjlig heterna 
till ökade vattenuttag. Efter förändringen blir Vomb
sjön reservtäkt vilket ökar redundansen.

I juni 2017 köpte Sydvatten omkring 900 hektar 
mark runt Vombverket. Bolaget har även för avsikt att 
förvärva halva Vombsjön från Malmö stad och på så 
sätt få större påverkansmöjlighet på sjöns utveckling. 
Fiskets betydelse för sjön kommer att undersökas och 
under utredningstiden kommer det yrkesfiske som 
bedrivs att fortsätta. 

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om en utvidgning 
av befintligt djurskyddsområde i Vombs fure. Beslutet 
innebär att stora delar av Sydvattens nyförvärvade 
fastighet ingår i ett djurskyddsområde till skydd för 
kronhjortsstammen. Sydvatten bedömde att ett 

1000
LITER VATTEN / SEKUND 
PRODUCERAR VOMBVERKET.

utvidgat djurskyddsområde inte var förenligt med 
dricksvattenintresset och överklagade därför beslutet 
till Mark och miljödomstolen i Växjö som i decem
ber 2019 avslog Sydvattens överklagan. Med hänsyn 
till det starka dricksvattenintresset överklagade  
bolaget ärendet till Mark och miljö överdomstolen 
men fick dessvärre inte prövnings tillstånd. Syd
vatten kommer att fortsätta arbeta för att stärka 
dricksvatten intresset på olika sätt. Goda lösningar 
kommer att hittas för att stängsla in dammarna, bygga 
viss övervakning och samtidigt arbeta för samexistens 
med övriga intressen.

Inom Kävlingeåns vattenråd drivs projektet Fokus 
Vombsjön som syftar till att föra samman aktörer  
i avrinningsområdet kring sjön och tillsammans 
arbeta för en bättre vattenkvalitet och en friskare 
sjö. Vombsjön har ett stort värde ur flera perspektiv: 
rekreation, fiske, fågelliv, dricksvatten etc. Projektet 
drivs av en arbetsgrupp inom ramen för Kävlingeåns 
vattenråd med representanter från till sjön angräns
ande kommuner samt andra intressenter. Olika 
arbetsområden har tagits fram utifrån identifierade 
utmaningar med Vombsjön.

De stora förändringsarbetena vid Vombverket kom
mer att vara Sydvattens största projekt under flera år. 
Tillsammans gör projekten att Vombverket blir väl 
rustat för ytterligare befolkningsökning och en  
viktig pusselbit i Sydvattens säkra och redundanta 
försörjningssystem. 
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Forsknings stationen  
– ett nätverk  
av möjligheter

BOLMENFONDEN
Sydvattens Bolmenfond har till syfte att ge bidrag  
till åtgärder eller aktiviteter som förbättrar vatten
kvaliteten i Bolmen. Under 2019 delades medel ut till 
”Mötesplats Godsmagasinet för nysvenskar, Ljungby 
kommun”, ett hållbarhetsprojekt om nedskräpning, 
vattnets betydelse och en skräpplockardag. 

Tänk H2O! är ett utbildningsinitiativ för att väcka 
intresse för vattenfrågor och vattenrelaterade 
utbildningar bland gymnasieelever. Under två dagar 
får eleverna en djupdykning i vattenfrågor och rör sig 
mellan tio olika stationer som belyser de tvärveten
skapliga aspekterna av vatten. Utbildningen leds av 
medarbetare från Sydvatten, tidigare Vildmarksgym
nasiet i Hylte kommun och Lunds universitet. Under 
visning och matlagning sker i huvudsak utomhus i 
nära kontakt med den natur som undersöks. 

Utbildningen ges som stipendier till lärare som söker 
och gäller för minst 90 elever. Stipendiet är öppet för 
alla skolor i Sydvattens delägarkommuner samt för 
kommunerna kring Bolmen. Efter sex år med Tänk 
H2O! har nästan 4 500 gymnasieelever och deras 
lärare utbildats till vattenambassadörer vid Bolmen. 

Forskningsstation Bolmen invigdes 2017 och bedriver avancerad 
akademisk forskning samt utbildning i vattenrelaterade frågor. 
Sydvatten är huvudman för forskningsstationen, medan Sweden 
Water Research (SWR) ansvarar för den vetenskapliga verksam-
heten. SWR är ett forskningsbolag som ägs gemensamt av Syd-
vatten, NSVA och VA SYD.

SWEDEN WATER RESEARCH
SWR forskar om vatten och utvecklar nya effektiva 
lösningar för att mäta vattentjänstbranschens fram
tida utmaningar. Bolaget ägs av NSVA, Sydvatten 
och VA SYD och finansieras genom att varje delägare 
avsätter minst en procent av sin omsättning till SWR. 
Läs mer på swedenwaterresearch.se

Forskningsstationen är öppen för alla svenska läro
säten och kan ta emot både forskargrupper och 
enskilda forskare. Stationen är också en del av det 
svenska forskningssamarbetet SITES som binder 
samman mark och vattenforskare i Sverige och 
utomlands. 

Vid forskningsstationen undersöks hur ett sjö   
eko system påverkas av klimat, väder, fiske, mark
användning och många andra faktorer. Målsätt
ningen är att förstå vad som krävs för att kunna 
garantera att Bolmen förblir sydvästra Skånes 
viktigaste vattentäkt. Forskningsstationen driver 
egna projekt men möjlig gör också andras forskning. 
Sveriges Lantbruks universitet bedriver forskning 
om ålen i Bolmen och Biologiska institutionen vid 
Lunds universitet samt Avdelningen för miljö och 
biovetenskap vid Högskolan i Halmstad har förlagt 
en del av sin verksamhet till forskningsstationen. 
Två doktorander från Lunds universitet respektive 
Sweden Water Research använder Bolmen som ut
gångspunkt för sina avhandlingar och även magister 
och kandidatstudier genomförs. 

Stationens egen forskning har fokuserat på brunifie
ringen av Bolmens ekosystem genom experimentella 
framtidsstudier som undersökt påverkan på vatten
kemi och planktonsammansättning. Det handlar om 
att bättre förstå varför vatten blir brunare och hur 
det hänger ihop med bland annat klimateffekter och 
markanvändningen runt sjön. 

SITES AquaNet ansökte under året om att få bli en 
del av EUforskningsnätverket Aquacosm och fick i 
slutet av året ett positivt gensvar. Aquacosm består 
av 18 europeiska mesokosmanläggningar från 
subarktisk miljö till medelhavsmiljö och represen
terar europeiska akvatiska ekosystem. Målet för 
Aquacosm är att erbjuda möjligheten till forskning 
och samverkan inom akvatiska system inom Europa. 
Sites AquaNet kan bidra med ett standardiserat 
mesokosmsystem i hela Sverige.

Under 2019 byggdes stationen ut med ytterligare en 
våning för att ge mer plats åt personal, laborationer, 
instrument och undervisning. Det planerades också 
för en internationell vattenkonferens om brunifie
ring och klimatpåverkan som skulle ägt rum i juni 
2020. På grund av den globala coronapandemin 
fattades dock beslut om att skjuta fram konferensen 
till nästa år.
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De många och stora utvecklingsprojekten under 
kommande år ställer höga krav på Sydvattens för
måga till kompetensutveckling och nyrekry teringar. 
Arbetet börjar inifrån – genom att säkerställa att 
medarbetarna trivs och vill stanna kvar undviks 
tidskrävande och kostsamma rekryteringar. Positiva 
medarbetare som känner att de själva utvecklas är  
de bästa ambassadörerna för att hitta nya intresserade 
kandidater. Rekryteringsprocessen har setts över  
för att ge stort utrymme åt värderingar och högre 
syfte. På så sätt attraheras medarbetare med stort 
engagemang.

Under 2019 rekryterades 18 nya medarbetare, varav 
merparten var ersättningsrekryteringar. Bland roller
na fanns hållbarhetschef, produktionschef, ekonomi 
och finanschef samt medarbetare inom underhåll, 
projektledning och utredning. Bolaget har i dag 100 
(93) medarbetare. 

Under året gjordes ett omfattande arbete med att  
utveckla bolagets arbetsgivarvarumärke. En helt ny 
karriär och rekryteringssida lanserades på webb
platsen, med målet att levandegöra Sydvatten som 
företag. Medarbetare och roller lyfts fram genom  

Ökat fokus  
på värderingar

intervjuer och det går enkelt att se vilka avdelningar 
och lediga tjänster som finns i bolaget. Sydvatten 
ökade också satsningarna på att synas på mässor och i 
sociala medier för att lyfta fram de många fördelarna 
med att arbeta i VAbranschen. Erbjudandet är kon
kurrenskraftigt sett till lön, förmåner och möjlighet 
till balans i livet. Många upplever också att det är att
raktivt att arbeta i den offentliga sektorn, bland annat 
på grund av långsiktig stabilitet och möjligheten att 
bidra till samhället.

Som ett led i arbetet med att vara en attraktiv och 
bra arbetsgivare genomfördes under hösten en 
medarbetarundersökning i samarbete med det 
oberoende konsultföretaget Great Place to Work. 
Undersökningen hjälper till att förstå vad det är som 
driver engagemanget hos medarbetarna och hur de 
upplever Sydvatten som arbetsgivare. Genom att fort
sätta att utveckla bolagets styrkor, och ta tag i de saker 
som behöver förbättras, skapas en bättre arbetsplats 
för alla.

Det genomsnittliga förtroendeindexet hamnade på 
72 (73) procent och tilliten till ledarskapet på 70 (71) 
procent. Generellt låg samtliga resultat nära fjolårets 
siffor, även om det syntes en minskning i trivsel med 
kollegor från 77 till 72 procent. Påståendet ”Allt 
sammantaget, skulle jag säga att det här är en mycket 
bra arbetsplats” höll 78 (82) procent av medarbe
tarna med om. Alla medarbetare har fått möjlighet 
att genom workshops ge ännu mer input kring de 
ovan nämnda områdena. Tre områden framträder 
med förbättringspotential: tydlighet, tillgänglighet 
och ledarskap. Därefter har en workshop för samtliga 
ledare på Sydvatten genomförts i syfte att utveckla det 
tillitsbaserade ledarskapet. 

Arbetet kommer att hållas levande genom att samt
liga ledare arbetar vidare inom de områden som 
identifierats. En kulturkartläggning påbörjas hösten 
2020. Genom denna har Sydvatten möjlighet att 
kunna bli ett så kallat certifierat Great Place to Work, 
vilket stärker bolagets attraktionskraft som arbets
givare för att kunna attrahera den kompetens som 
behövs i framtiden.

”Vatten har alltid varit ett  
intressant ämnesområde för mig, 
nu är det dessutom ett hett ämne 
i samhällsdebatten, vilket gör det 
hela än mer spännande.”
MARIANNE FRANKE  
LABORATORIECHEF 

78%
AV MEDARBETARNA HÅLLER MED OM 
ATT ”ALLT SAMMANTAGET, SKULLE JAG 
SÄGA ATT DET HÄR ÄR EN MYCKET BRA 
ARBETSPLATS”.

”Jag känner mig stolt över att  
vara med och bidra till en hälso- 
sammare värld. På Sydvatten  
jobbar man faktiskt med något 
som är bra för människa och  
miljö.”
MATTIAS CARLSSON 
DRIFTTEKNIKER
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Hållbarhet  
i flera dimensioner

Sommaren 2018 förstod alla i Sverige vad klimat-
förändringarna kan betyda i framtiden. Den ex-
trema torkan under våren och sommaren gav stora 
konsekvenser för lantbrukare, företag, offentliga 
organisationer och privatpersoner. Plötsligt blev 
det uppenbart att det inte längre går att se till-
gången till rent vatten som en självklarhet. 

Hållbarhetsfrågorna löper som en röd tråd genom 
Sydvattens arbete. Under lång tid har vi planerat 
för en vattenförsörjning som har låg påverkan på 
miljö och klimat, som sker på ett socialt hållbart 
sätt och som drivs på ett ekonomiskt sunt sätt. 

2018
ÅRET DÅ DET BLEV UPPENBART ATT  DET INTE LÄNGRE GÅR ATT SE TILL-GÅNGEN TILL RENT VATTEN SOM EN SJÄLVKLARHET.

För oss handlar hållbarhet både om att se över 
vår befintliga verksamhet och att planera för en 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt god verk-
samhet på 20–30 års sikt. De investe ringar vi gör 
i dag måste ta hänsyn till förväntad samhälls-
utveckling och framtida krav. Det är ett mycket 
komplext och mycket viktigt arbete där vi tar 
hjälp både av egen forskning och av nationella 
och globala hållbarhetsinitiativ. 
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Under 2019 fortsatte arbetet med att intensifiera  
och tydliggöra Sydvattens hållbarhetsarbete. En 
hållbarhetschef anställdes med uppdrag att bära och 
utveckla hållbarhetsfrågorna samt att konkretisera 
och implementera den hållbarhetsplan som antogs  
av Sydvattens styrelse i december 2018. 

Hållbarhetsplanen utgår från de globala hållbarhets
målen samt Sydvattens strategiska plan. Under året 

har ett omfattande arbete genomförts med att ännu 
tydligare integrera de båda dokumenten, för att  
belysa den tydliga kopplingen mellan hållbarhets
arbetet och övriga strategiska frågor. Sydvattens 
huvuduppgift – Säker produktion och leverans – bidrar 
tydligt till mål 6 men också till bland annat mål 3 Hälsa 
och välbefinnande och mål 9 Hållbar industri och 
infrastruktur. 

Genom lysningen gav dock också insikten att den  
viktiga  huvud uppgiften behöver ske på ett mer hållbart 
sätt, för att säkerställa att bolaget ska kunna fortsätta 
med sin huvuduppgift i all framtid. Det räcker inte med 
att enbart bidra till ett mål – bidraget måste också ske 
på ett hållbart sätt. Bolagets potentiella negativa på  
verkan har därför sorterats utifrån de globala hållbar
hetsmålen och förbättringsinsatser har identifierats. 

I ett nästa steg görs en prioritering av de olika identi
fierade insatserna så det viktigaste görs först. Tydliga 
nyckeltal sätts upp för att kunna följa och utvärdera 
effekten av arbetet. Det pågår också förberedelser för 
att kunna redovisa Sydvattens hållbarhetsarbete enligt 
det regelverk om transparent hållbarhets redovisning 
som finns i årsredovisningslagen och som bolaget 
kommer att omfattas av inom några år. Ambitionen 
är att regelbundet uppdatera genom lysning av verk
samheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv för att på så 
sätt hela tiden skjuta fram posi tionerna med sikte att 
framtidssäkra verksamheten. 

Ny struktur för 
hållbarhetsarbetet

SÄKER PRODUKTION OCH LEVERANS
I vår huvuduppgift ingår den dagliga driften, men 
också alla projekt som syftar till att förbättra redun
dansen samt det omfattande kvalitets och säkerhets
arbete som bedrivs.   

HÅLLBAR VATTENANVÄNDNING
För en smart och hållbar vattenanvändning i sam  
hället behöver vi verka både uppströms och ned
ströms. I vårt uppströmsarbete ryms till exempel 
Forskningsstation Bolmen samt arbetet med  
initiativet Klimatsäkert vatten. I vårt nedströms  
arbete hittar vi främst kunskapshöjande insatser som 
kommunikations och utbildningsinsatser, till  
exempel Tänk H2O!. 

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV RESURSER 
Klimatfrågan är en given prioritet och hållbarhets
planen har en målbild om klimatneutralitet till 2030. 
Ett arbete pågår med att hitta ett system för att mäta 
bolagets klimatavtryck och en inledande beräkning 
gjordes under året. Det är dock viktigt att inte enbart 
titta på klimatneutralitet utan även effektivisering. 
Energi och resurseffektiv verksamhet är prioriterade 
insatser liksom en miljöeffektiv avsättning av restpro
dukter från produktion. I bolagets projektintensiva 
verksamhet är hållbar upphandling högt prioriterat 

och nödvändigt för en framtidssäkrad verksamhet. 
Fokus i arbetet kommer att ligga på entreprenörs
delen samtidigt som en metod tas fram för att få in 
hållbarhetsaspekter i alla led, från mindre inköp till 
större upphandlingar. 

ROBUST EKONOMI
En hållbar ekonomi är avgörande för Sydvattens verk
samhet. Det innebär stabila finanser som möjliggör 
en långsiktighet vid utvecklingen av verksamheten 
och att vi klarar av att fullfölja vårt uppdrag oavsett 
konjunktur, med en rimlighet och långsiktighet i 
prissättningen. En förutsättning för att uppnå en 
hållbar ekonomi är att kombinera affärsmässighet 
med samhällsnytta, för att på så sätt minimera Syd
vattens negativa påverkan på samhällets och naturens 
resurser, samtidigt som vi maximerar vårt bidrag till 
samhällets utveckling.

KOMPETENS OCH MEDARBETARSKAP
Verksamheten blir alltmer komplex varför kompe
tensförsörjning blir en förutsättning för att kunna 
utföra huvuduppdraget och därmed en viktig håll
barhetsfråga. Det handlar såväl om utveckling av 
intern kompetens och medarbetarskap som att skapa 
attraktionskraft för nya medarbetare. 

Sydvattens viktigaste uppgift är att leverera säkert och rent 
dricksvatten. Det ligger väl i linje med många av FN:s globala 
hållbarhetsmål och då inte minst mål 6 Rent vatten och sanitet 
för alla. Utmaningen för bolaget är att se till att detta inte sker 
på bekostnad av de andra globala hållbarhetsmålen och att det 
negativa avtrycket från verksamheten blir så litet som möjligt.

Förutsättningar för
huvuduppgiften 
utifrån ett hållbarhets 
perspektiv.

SÄKER PRODUKTION OCH LEVERANS
Likvärdig, pålitlig, redundant och långsiktig dricksvattenförsörjning.
Högkvalitativt vatten till alla, alltid.

HUVUDUPPGIFT
Positiv hållbarhets 
påverkan.

HÅLLBAR VATTEN-
ANVÄNDNING

Uppströms och ned
strömsarbete för att:
• säkra och utveckla  
 våra källor.
• minska och effek 
 tivisera vattenan 
 vändning.

EFFEKTIV ANVÄND-
NING AV RESURSER

• Effektiv och klimat 
 neutral produktion  
 och verksamhet.
• Restprodukter åter  
 förs i kretsloppet.
• Hållbar upphandling.

ROBUST EKONOMI

• Stabila finanser.
• Långsiktig pris
   sättning.

KOMPETENS OCH 
MEDARBETARSKAP

• Utveckiling av  
 medarbetare.
• Attrahera ny  
 kompetens.
• Trygg och hälsosam  
 arbetsmiljö.

Vatten är centralt för uppfyllande av FN:s globala håll-
barhetsmål, hela världens agenda för hållbar utveckling.
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Viktade nyckeltal. För att få en 
övergripande och överskådlig bild 
av utvecklingen i verksamheten 
jämförs nyckeltal inom följande 
områden: produktion, distribution, 
säkerhet, miljö, personal och 
ekonomi. Inom samtliga områden 
har en rad nyckeltal valts ut 
och värderats på en skala 1–4. 
Nyckeltalen har sedan viktats och 
sammanställts per område.

Mycket god uthållighet God uthållighet Mindre god uthållighet Dålig uthållighet

Sydvatten totalt Mycket god 

uthållighet

God 

uthållighet

Mindre god 

uthållighet

Dålig 

uthållighet2019 2018 2017 2016 2015

PRODUKTION
Elanvändning totalt (kWh/m3) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 <=0,2 0,2-0,5 0,5-1 >1
Vattenkvalitet, kemiskt (otjänliga prov) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-1 1-2 >2
Vattenkvalitet, kemiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,0 0,0 0,0 0,7 2,2 <=0,1 0,1-2,5 2,5-5 >5
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (otjänliga) (%) 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0 - - >0
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,0 0,0 1,3 0,6 0,6 <=0,1 0,1-1 1-2 >2

DISTRIBUTION
Elanvändning totalt, (kWh/m3) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 <=0,02 0,02-0,03 0,03-0,04 >0,04
Läckor på huvudvattenledning (antal/100 km ledning) 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 <=0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 >2,5
Förluster (%) 2,1 2,2 1,9 1,4 1,0 <=2,5 2,5-5 5-7,5 >7,5
Förluster (liter/dygn/meter ledning) 13,8 15,0 12,0 9,0 6,7 <=10 10-30 30-50 >50
Vattenkvalitet, kemiskt (otjänliga prov) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-1 1-2 >2
Vattenkvalitet, kemiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-2,5 2,5-5 >5
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (otjänliga) (%) 0,0 0,2 0,1 0,4 0,0 0 - - >0
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,4 0,5 0,0 0,8 0,2 <=0,1 0,1-1 1-2 >2

SÄKERHET
Säkerhetsnivå enligt Norrvattens och Sydvattens modell 4,0 4,0 4,0 3,8 3,5 >=4,2 4,2-3,2 3,2-2,5 <2,5
Reservoarkapacitet (timmar) 7,9 7,8 8,0 7,8 7,9 >=9 9-6 6-3 <3
Reservvatten (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100-90 90-80 <80
Reservkraft (andel av normal vattenleverans som kan upprätthållas, %) 91,5 86,9 100,0 92,8 78,5 100 100-80 80-60 <60

MILJÖ
Miljöklassade fordon (andel av totala antalet fordon, %) 20,9 18,4 15,2 16,7 17,2 >=50 50-35 35-20 <20
Återvinning av restprodukt (andel av total produktion, %) 74,5 76,7 82,1 79,1 75,5 100 100-80 80-60 <60
Användning av förnybar energi (andel av total energianvändning, %) 100,0 18,5 18,8 17,4 14,1 >=50 50-35 35-20 <20

PERSONAL
Utbildning (antal timmar/anställd) 12,0 20 17 11 16 40-30 30-20 20-10 <10 >60
Personalomsättning (andel av totalt antal anställda, %) 3,0 10,0 6,0 7,0 5,0 <3 3-5 5-10 >10
Sjukfrånvaro (%) 3,2 1,5 3,3 4,0 2,8 <=3 3-5 5-7 >7
Årsarbetsindex (faktisk arbetstid/normal arbetstid, %) 98,0 99 99 99 100 98–102 95–98

102–105
90–95

105–110
<90->110

Olycksfall, ej tillbud (antal) 3,0 5 5 3 10 0 - - >1
Nöjd medarbetarindex (%) ny modell från 2017 72,0 73 68 78 78 >60 40-60 30-40 0-30

EKONOMI
Drift- och underhållskostnad, produktion (kr/m3) 1,00 0,97 0,92 0,91 0,92 <=1 1-3 >3 -
Drift- och underhållskostnad, distribution (kr/m3) 0,30 0,32 0,26 0,25 0,26 <=1 1-3 >3 -
Rörlig kostnad (kr/m3) 0,59 0,61 0,54 0,54 0,54 <=1 1-3 >3 -
Lånefinansiering i % av anläggningar 69,0 69 66 62 60 <50 50-65 65-80 >80
Självfinansieringsgrad 0,3 0,1 0,2 0,4 0,7 >1 1-0,8 0,8-0,6 <0,6

European Benchmarking Cooperation, EBC, är 
ett ickevinstdrivande initiativ som syftar till att 
förbättra vattentjänsterna i Europa. Sydvatten 
deltar sedan 2012 i syfte att stärka omvärldsbe
vakningen, utvidga kontaktnätet i branschen och 
för att mätas kvalitativt mot andra vattenaktörer. 

Genom att jämföra data med andra aktörer 
ökar Sydvattens insikter och kunskap om den 
egna verksamheten. De medverkande aktör
erna arbetar alla utan vinstintresse, vilket gör 
kunskapsdelningen extra öppen och värdefull. 
Deltagandet i EBC hjälper Sydvatten i ambitionen 
att vara bland de främsta i branschen.

 2019 års workshop ägde rum i Helsingfors med 
det regionala VAbolaget HSY som värd. Bolaget 

har flera likheter med Sydvatten och tillhanda
håller tjänster inom vattenförsörjning och avfalls
hantering åt medlemskommunernas (Helsingfors, 
Esbo, Grankulla och Vanda) ca 1 miljon invånare. 

Ett av årets teman var storskalig produktion, 
där årets värd berättade om pågående nationella 
diskussioner kring omstrukturering av landets 
vattensektor. Finland har idag över 300 kommuner 
och, i likhet med Sverige, tusentals vattenverk. 

De olika förslagen som diskuteras kretsar 
kring huruvida det vore fördelaktigt att landets 
VAförsörjning skulle skötas av färre aktörer. 
Nederländerna har gjort denna resa och en repre
sentant gav intressanta perspektiv på fördelar och 
utmaningar med storskalig vattenproduktion. 

Nyckeltalen sammanfattar och skapar en tydlig bild av 
Sydvattens samlade verksamhet. Bakom flera av talen 
ligger ett stort antal parametrar som vägts samman 
med olika fördelningsnycklar. Modellen är ett viktigt 
kommunikationsverktyg, och ger goda möjligheter 
till att följa upp, värdera, prioritera och i viss mån styra 
verksamheten. Tabellerna här intill ger en översikt av 
bolagets samtliga områden och deras respektive utveck
ling under femårsperioden 2015–2019. Sydvatten har 
över åren visat på en god uthållighet totalt sett.

Nyckeltalen för produktionen håller en fortsatt hög 
nivå med mycket god uthållighet för flertalet vatten
kvalitetsparametrar. När det gäller distributionen ser 
nyckeltalen bättre ut jämfört föregående år, vilket till 
stor del beror på en förbättring av mikrobiologiska 
resultat. Under 2019 bedömdes alla analyserade prover 
vara tjänliga. 2018 bedömdes fyra prover som mikro
biologiskt otjänliga. Men dessa prov visade sig senare 
inte tillhöra Sydvattens distributionsnät, något som  
det har satts in åtgärder för att förhindra.

EKONOMI

PRODUKTION

MILJÖ

SÄKERHET

DISTRIBUTION

PERSONAL

Medelvärde

2015 3,32

2016 2,90

2017 3,17

2018 3,13

2019 3,46

Nyckeltal

INTERNATIONELLT UTBYTE GER VIKTIGA INSIKTER

SYDVATTENS HELA ÅRLIGA BEHOV 
TÄCKS AV FÖRNYBAR EL.

Säkerhetsnivån håller en stabil nivå jämfört med föregå
ende år. Reservkraften utgör en högre andel av produk
tionskapaciteten än föregående år. En ny reservkraftsan
läggning byggs vid Vombverket och beräknas vara 
klar under 2020. För nyckeltalen inom området miljö 
observeras en tydlig förbättring. Från och med 2019 
täcks Syd vattens hela årliga behov av förnybar el i form 
av vatten, vind  och solkraft. Andelen miljöklassade 
fordon har också ökat, vilket innebär att uthålligheten 
inom området miljö totalt sett förbättrats jämfört med 
föregående år.

Nyckeltalen för ekonomi och personal ligger fortsatt på 
en stabil och hög nivå. Nöjd medarbetarindex är i stort 
sett oförändrat och personalomsättningen är lägre än 
tidigare år. Sammantaget tyder detta på att Sydvatten 
är en bra arbetsplats. Sjukfrånvaron ökar något då ett 
par av medarbetarna varit långtidssjukskrivna under 
året. Olycksfallen minskar och skadorna har endast varit 
smärre personskador.
  
Självfinansieringsgraden är något högre än i fjol på 
grund av ökade avskrivningar efter att stora investe
ringsvolymer aktiverats. Detta nyckeltal förväntas vara 
på en låg nivå under kommande år som präglas av stora 
investeringar. Övriga ekonomiska nyckeltal visar på små 
förändringar jämfört med tidigare år. 
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Styrelsen och verkställande direktören i Sydvatten 
AB, 5561009837, med säte i Skåne län, Malmö 
kommun, avger härmed årsredovisning för räken
skapsåret 20190101– 20191231.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Sydvattens uppdrag är att bereda och distribuera 
dricksvatten med jämn och hög kvalitet till ägar
kommunerna. För detta ändamål utnyttjar bolaget de 
legaliserade uttagsrätterna i råvattentäkterna Bolmen, 
Vombsjön och Ringsjön. Sydvattens vattendomar i 
sjöarna utgör för bolaget betydande värden. Bolaget 
äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och 
Vombverket samt huvudledningssystemet för distri
bution av dricksvatten.

Vattendistributionen till kommunerna uppgick till 
76,8 (78,8) miljoner kubikmeter. Invånare och 
verksamheter i Sydvattens delägarkommuner har 
under året erhållit en säker dricksvattenleverans av 
god kvalitet.

2019 var vädermässigt ett normalt år jämfört med 
2018 års extrema torka. Vattennivåerna i råvatten
täkterna återhämtade sig under våren och grund
vattennivåerna var i december på normala eller något 
under normala nivåer inom Sydvattens verksamhets
områden. Kvaliteten på råvattnet från Bolmen var 
högre än 2018.

STRATEGISKA FRAMTIDSFRÅGOR
Sydvattens övergripande strategi är att skapa ett lång
siktigt säkert, redundant och hållbart dricksvatten
försörjningssystem. Sydvatten bedriver ett aktivt 
arbete för att skydda befintliga råvattenresurser.  

För Bolmen pågår sedan 2012 en process för att skapa 
ett vattenskyddsområde, som föreslås omfatta sjöns 
södra delar med omgivande avrinningsområde.  
Fastställande av vattenskyddsområdet förväntas 
under 2020. Vid Vombsjön pågår en revidering av 
vattenskyddsområdet.

I juni 2017 köpte Sydvatten omkring 900 hektar 
mark runt Vombverket och avser att förvärva halva 
Vombsjön från Malmö stad för att få större påverkans
möjlighet på sjöns utveckling. Fiskets betydelse för 
sjön kommer att undersökas och under utrednings
tiden fortsätter det yrkesfiske som bedrivs.
 
Frågan har uppkommit om avsaltning kan vara ett 
alternativ för ett långsiktigt redundant försörjnings
system. Bolaget har därför under året på styrelsens 
uppdrag inlett en förstudie om möjligheten och vill
koren för att anlägga en avsaltningsanläggning som 
en tredje regional produktionsanläggning i Skåne.   
Centralt för Sydvattens strategi för att uppnå redun
dans och kapacitetsökning på sikt är att möjliggöra 
användning av råvatten från Bolmen vid Vombverket. 

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Vattnet är vår  
viktigaste resurs

20192018201720162015

76,8
VATTENDISTRIBUTIONEN  
TILL KOMMUNERNA I MILJONER 
KUBIKMETER.
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Detta projekt kommer att pågå under en tioårs
period. För att höja kapacitet och säkerhet i dricks
vattenförsörjningen på kort sikt byggs Vombverket ut 
med ytterligare en fjärde produktionslinje. Utgående 
vatten förses med en UVanläggning som en utökad 
mikrobiologisk barriär. Parallellt sker en omfattande 
renovering och ombyggnad.

VAbranschens utmaningar och förutsättningar 
påvisar stor variation mellan kommunerna. Svenskt 
Vattens hållbarhetsindex åskådliggör tydligt kommu
nernas svårigheter där handlingsplaner krävs i flera 
tidsperspektiv. Det kommunala samarbetet är starkt i 
Sydvatten med planerade investeringar för 3 miljarder 
på 10 år, motsvarande en avgiftshöjning med cirka 
50 kronor per hushåll och år. 

Bolaget har gjort en sammanställning av delägarkom
munernas investeringsvolymer inom VA i relation till 
Sydvatten de närmaste åren. Sydvattens andel är drygt 
20 procent av den totala investeringsvolymen. Del
ägarkommunernas och Sydvattens totala investeringar 
de närmaste åren ligger strax under den nivå Svenskt 
Vatten anger som branschens investeringsbehov.

Sydvatten har en stark långsiktig balansräkning och 
är välkonsoliderat för att klara påfrestningar utan att 
behöva begära stöd hos ägarna. Bolaget har en ända
målsenlig finanspolicy och god långsiktig styrning 
av finans och verksamhet. Räntekostnaden är den 
variabel som är mest osäker i beräkningarna. Under 
den närmaste 5årsperioden med stora komplice
rade projekt behöver bolaget säkerställa en optimal 
organisation med redundans också när det gäller 
uthållighet och personalresurser. Många av projekten 
ska genomföras under full drift vilket ställer mycket 
höga krav på hela organisationen. 

Sydvatten och Norrvatten påbörjade en benchmar
king 2007 som också blev förebilden för Svenskt 
Vattens hållbarhetsindex. Vid jämförelse mellan 
enskilda kommuner och de regionaltekniska lös
ningarna framgår att de senare är lönsammare både 
när det gäller kvalitet och effektivitet, med betydligt 
lägre värden exempelvis när det gäller drift och 
elkostnader, andelen otjänliga prov och tjänliga prov 
med anmärkning. Sydvattensystemet skulle kunna 
bli ännu effektivare med ett bättre fokus på helheten 
från täkt till kran. Den politiska viljan kring de olika 
VAorganisationerna skulle även idag kunna bidra till 
systemoptimeringar och en ökad tillit mellan orga
nisationerna, vilket skulle ge en ökad effektivitet och 
gemensam styrka.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET 
Under året har hållbarhetsarbetet förstärkts i 
enlighet med den hållbarhetsplan som antogs i 
december 2018. Syftet med hållbarhetsplanen är att 
ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan i den egna 
verksamheten och med partners, både kopplat till 
kärnverksamheten och till bolagets roll i samhället. 
En hållbarhetschef rekryterades under året för att 
driva detta arbete. Klimatfrågan har en given prioritet 
och hållbarhetsplanen har satt mål om klimatneu
tralitet till 2030. Bolaget ska också arbeta för en 
smartare vattenanvändning genom att öka kunskap 
om vattnets värde och på sikt nå beteendeförändring
ar i samhället. Tillgången till rent vatten finns med 
i alla de 17 globala målen. Det är en lokal, nationell 
och global angelägenhet att förstå vattnets värde i ett 
större perspektiv. 

Projektet Klimatsäkert vatten avslutades med att 
projektrapporten presenterades vid ett seminarium i 
Almedalen. Rapporten ger ett holistiskt perspektiv på 
de behov och utmaningar som finns i vattenresurs
frågan och föreslår lösningar på såväl kommunal 
och regional som nationell nivå. Mottagandet från 
deltagande myndigheter och organisationer var 
positivt. Projektet har bidragit till ett ökat intresse för 
vattenresursfrågan på nationell nivå och även i kon
kreta initiativ för utvecklad planering och förvaltning 
av landets samlade vattenresurser.

Sydvatten är en stor konsument av elenergi. Den ut
redning som initierades 2018 om att anlägga en sol
cellspark vid Vombverket visar på såväl miljö mässiga 
som ekonomiska fördelar genom att 40 procent av 
Vombverkets elförbrukning på årsbasis kan ersättas 
med egenproducerad el. Följaktligen fattades ett be
slut i budget 2020 och långtidsplan för 2021–2029 
om att genomföra projektet. Anläggningen ska enligt 
planen vara i drift 2023. Den nya råvattenledningen 
som togs i bruk 2019 har resulterat i minskad energi
förbrukning med 3 500 megawattimmar. 

Sydvattens Bolmenfond har delat ut medel till 
”Mötesplats Godsmagasinet för nysvenskar, Ljungby 
kommun” hållbarhetsprojekt om nedskräpning, 
vattnets betydelse och skräpplockardag. Fondens 
syfte är att ge bidrag till åtgärder eller aktiviteter som 
förbättrar vattenkvaliteten i Bolmen.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Sydvatten äger forskningsbolaget Sweden Water 
Research AB tillsammans med NSVA och VA SYD. 
Aktieägarna ska varje räkenskapsår proportionerligt 

finansiera ett maximalt belopp enligt fördelnings
nyckel i aktieägaravtalet. Under 2019 uppgick Syd
vattens andel till 4 594 kkr.

Sweden Water Research AB gjorde ett underskott 
2019 då flera projekt avslutats. Ägarna till Sweden 
Water Research AB har haft ett avtal om eventualför
pliktelse. Avvikelser mot de avtalade procent satserna 
har reglerats genom minskning eller ökning av 
eventualförpliktelsen hos respektive aktieägare. Vid 
ingången av året kvarstod en eventualförpliktelse för 
Sydvattens del om 753 kkr av vilken 638 kkr utnyttjas 
för att täcka årets underskott. Avtalet avseende even
tualförpliktelse löpte ut 20191231.

Forskningsstationen vid Bolmen driver egna projekt 
och möjliggör andras forskning. Den är öppen för 
alla svenska lärosäten och kan ta emot både enskilda 
forskare och forskargrupper. Bland annat har Sweden 
Water Research en doktorand som undersöker hyd
rologin i Bolmen samt en doktorand som undersöker 
brunifiering och klimatförändringar. AquaNet för 
studier kring brunifiering ingår i Sites som numera 
ingår i ett europeiskt nätverk. Forskningsstationen 
besöks årligen av närmare 1 000 gymnasieelever 
och deras lärare genom det pedagogiska projektet 
Tänk H2O!. I juni 2020 planeras en internationell 
konferens vid stationen på tema vattenforskning och 
utomhuspedagogik. Region Halland är medarrangör.

Inom Kävlingeåns vattenråd drivs projektet Fokus 
Vombsjön som syftar till att föra samman aktörer i  

avrinningsområdet kring sjön och tillsammans arbeta 
för en bättre vattenkvalitet och en friskare sjö. Vombsjön 
har ett stort värde ur flera perspektiv: rekreation, fiske, 
fågelliv, dricksvatten etc. Olika arbetsområden har tagits 
fram utifrån identifierade utmaningar med Vombsjön.

DOMSTOLSÄRENDEN
I september beslutade styrelsen att inleda ett skiljeför
farande gentemot Sydkraft Hydropower AB avseende 
utbetalda ersättningar för kraftförluster för perioden 
1987 till 2007. Beslutet är en konsekvens av den dom 
i Mark och miljööverdomstolen som slutgiltigt fast
ställdes 2018 avseende ersättningar för kraftförluster 
för perioden efter 2007. 

Länsstyrelsen i Skåne föreslår en utvidgning av be
fintligt djurskyddsområde i Vombs fure. Förslaget 
innebär att hela Sydvattens nyförvärvade fastighet 
kommer ingå i ett djurskyddsområde till skydd för 
kronhjortsstammen. Sydvattens bedömning är att 
ett utvidgat djurskyddsområde inte är förenligt med 
dricksvattenintresset. Mark och miljödomstolen i 
Växjö avslog i december Sydvattens överklagan. Med 
hänsyn till det starka dricksvattenintresset har bolaget 
överklagat ärendet till Mark och miljööverdomstolen.

2018 hävde Sydvatten ett entreprenadavtal med  
Siemens avseende skalskyddsprojekt vid anläggning
arna. Efter att skiljedomsförfarande inletts under  
hösten 2019 nådde parterna en förlikning som 
innebar att Siemens ersatte Sydvatten med 6 miljoner 
kronor, varav 3,3 redovisas som intäkt för 2019. 
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INVESTERINGAR OCH UPPHANDLINGAR
Investeringsvolymen för året uppgick till  
230 (228) miljoner.

Byggnationen av en andra råvattenledning mellan 
Äktaboden och Ringsjöholm avslutades och led
ningen togs i drift i maj. Ledningen innebär en klart 
förbättrad kapacitet och redundans och är en förut
sättning för att på sikt kunna förse Vombverket med 
råvatten från Bolmen. Dessutom minskar behovet 
att pumpa vatten till Ringsjöholm, vilket ger en lägre 
elförbrukning. Elkostnaden under året minskade 
med cirka 3 miljoner kronor på grund av den nya 
ledningen. Planering och byggnation har pågått i sex 
år med en total budget om 490 miljoner, vilket gör 
ledningen till det största projekt Sydvatten genom
fört sedan byggnationen av Bolmentunneln. 

Byggnationen av två nya långsamfilter vid Ringsjö
verket påbörjades under året och tas enligt plan i  
drift under våren 2020. Detta tillför Ringsjöverket 
ytterligare produktionskapacitet och en större  
reservoarvolym. 

Stora delar av Vombverket byggdes på 1940–50 
talet. Inom en tioårsperiod planeras investeringar för 
motsvarande 1 400 miljoner kronor vid verket. I de 
första etapperna ska leveranssäkerheten stärkas ge
nom byggandet av en UVanläggning samt en tredje 
utgående ledning till högreservoaren i Ugglarp. Där 
byggs även en ny högreservoar. Detta ger förutom 
ökad kapacitet och säkerhet även förutsättningar för 
underhållsarbeten på gamla anläggningar. Under 
året har entreprenadarbeten utförts för att förbereda 
dessa projekt kombinerat med underhållsarbeten 
på de äldre anläggningsdelarna. Arbetet är mycket 
komplext då produktion ska upprätthållas under hela 
projekttiden. Även elanläggningar och reservkraft på 
Vombverket rustas upp. Fyra nya reservkraftverk har 
anlagts under året och kan tas i bruk i maj 2020.

Redan 2017 inleddes arbetet med att projektera 
och förbereda upphandling av ett nytt styrsystem. 
Projektet innebär att styr och övervakningssystem 
moderniseras vilket ger stora fördelar ur såväl drifts 
som säkerhetssynpunkt. Projektet pågår under drygt 
fem år och påverkar hela verksamheten då bytet sker 
under pågående drift. 

Inom ramen för Sydvattens arbete med likvärdig för
sörjningsstruktur för ägarkommunerna anlades en ny 
vattenledning för att säkerställa vattenförsörjningen 
till Svalöv. 

Finansieringen av investeringarna sker delvis genom 
lån. Under året refinansierades 495 miljoner av 
befintlig lånestock och ytterligare 135 miljoner 
nyupplånades. Ett lån om 100 miljoner är upphandlat 
men inte utbetalt då investeringsvolymen blev lägre 
än budgeterat. För att sänka framtida ränta i portföl
jen löstes en ränteswap, vilket sänker räntekostnaden 
med 1,4 miljoner per år de kommande åren. 

Samverkan mellan kommuner och VAorganisationer 
fortgår för att undvika vattenbrist eller överbelastning 
på vattenförsörjningssystemet vid högförbrukning. 
Inom ramen för Tekniskt samråd samarbetar Syd vatten 
tillsammans med VA SYD kring en gemensam hydrau
lisk modell som kommer att ge förbättrade möjligheter 
till optimering och effektivisering av ledningsnätet, 
till exempel av energianvändning, underhållsplane
ring samt reservoarhantering. Det ger en förbättrad 
för måga att hantera läckor och förbrukningstoppar. 
Arbetet är i linje med den strategiska planen där sam
arbetet med delägarkommunerna ska utvecklas för 
bättre helhetssyn i försörjningssystemet. 

SÄKERHET OCH KVALITET
Den omfattande säkerhetsanalys som genomförts 
visar att säkerhets och kvalitetsarbetet behöver 
intensifieras. Detta blir också påtagligt utifrån den 
hotbild som framkommit i försvarsberedningens 
arbete där dricksvatten konstateras vara avgörande för 
att upprätthålla förmågan inom totalförsvaret. Som 
en konsekvens förstärks avdelningen kompetens
mässigt inom säkerhetsområdet medan bredden på 
upp dragen för avdelningen minskats. 

Året präglades av implementeringen av den nya  
säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft  
våren 2019. Framtagande av en metodik och 
utarbetande av strategier och planer anpassad till 
lagstiftningen har varit i fokus gällande informations
säkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV 
FÖRETAGETS VINST ELLER FÖRLUST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital,  
kronor 1 114 172, disponeras enligt följande:

Belopp i kr

Balanserade vinstmedel 1 114 172

Årets resultat -

Summa 1 114 172

Balanseras i ny räkning 1 114 172

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter.

EGET KAPITAL

2019 2018

Specifikation av bundet och fritt eget kapital:

Aktiekapital 449 322 449 322

Reservfond 58 58

Totalt bundet eget kapital 449 380 449 380

Balanserat resultat 1 114 1 114

Årets resultat 0 0

Totalt fritt eget kapital 1 114 1 114

Totalt eget kapital 450 494 450 494

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, 
RESULTAT OCH STÄLLNING (MNKR)

2019 2018 2017 2016 2015

Ur resultaträkningen mnkr

Rörelsens intäkter 327 326 316 299 277

Rörelsens kostnader 204 161 183 176 166

Planmässiga avskrivningar 69 62 65 65 63

Finansiella kostnader 36 56 34 34 32

Resultat efter finansnetto 16 47 35 24 15

Ur balansräkningen mnkr

Anläggningstillgångar, 
totalt anskaffningsvärde 4 243 4 012 3 571 3 278 3 132

Investeringar 234 228 293 148 93

Eget kapital inklusive 
obeskattade reserver 770 754 700 666 642

Leveranser

Vattenleverans (mn m³) 76,8 78,8 75,7 77,4 75,3

varav Ringsjöverket 46,3 47,6 46,5 45,5 45,0

varav Vombverket 30,4 31,2 29,2 31,9 30,3

Nyckeltal

Soliditet % 24,9 25,8 22,8 24,4 31,0

Genomsnittligt vattenpris 
till delägare (kr/m³) 4,01 3,89 3,94 3,69 3,49

Sydvatten agerar i en komplex miljö vilket ställer höga 
säkerhetskrav också inom ITområdet. Därför har 
ITfrågorna lyfts ut och en ITavdelning har inrättats 
med två nya tjänster; en ITchef och en systemförval
tare. Det omfattande utvecklingsarbete som bedrivs 
inom projektet den Digitala arbetsplatsen påverkar 
samtliga medarbetare och fortgår under 2020. 

Ombyggnaden av laboratoriet vid Ringsjöverket är 
gjord och utrustningen som möjliggör ackreditering 
för vissa mikrobiologiska analyser är på plats. Nu kvar
står att uppfylla kvalitetskraven gällande kompetens, 
rutiner och metoder vilka prövas under ett år. 
 
I början av 2019 genomfördes en gemensam kris
övning med VA SYD. Vid övningen deltog även 
representanter från bland annat kontrollmyndigheter, 
NSVA, MSB och Livsmedelsverket.

EN KUNSKAPANDE ORGANISATION
Sydvatten har en ambitiös strategisk plan för att 
utveckla den egna verksamheten och påverka hela 
samhället inom vattenområdet. Detta görs genom 
att investera i anläggningar och teknik, men också 
genom påverkansarbete och forskning. Som en följd 
av detta har organisationen förstärkts under året 
med fler projektledare och olika specialistfunktioner. 
Medelantalet anställda uppgick 2019 till 100 (93) 
medarbetare fördelade på 29 (26) kvinnor och 71 
(67) män. 

Sydvatten arbetar aktivt för att kunna attrahera och 
behålla kompetenta medarbetare. Bolaget deltar 
därför på arbetsmarknadsmässor såsom Arkad, 
Branschdagen och Wdagen på Lunds Tekniska 
Högskola. Ett långsiktigt arbete bedrivs i det peda
gogiska projektet Tänk H2O! Projektet riktar sig 
till gymnasie elever i syfte att öka deras medvetenhet 
och kunskap om vattnets värde samt öka intresset 
för VAbranschen. Under året deltog närmare 1 000 
ungdomar och lärare under tio kurstillfällen på de 
tvådagarsinternat som genomfördes vid forsknings
stationen vid Bolmen. 

Under året genomfördes en medarbetarundersök
ning med mycket hög svarsfrekvens. Resultatet visade 
att medarbetarna överlag är mycket nöjda med Syd
vatten som arbetsplats. Att Sydvatten är en attraktiv 
arbetsgivare märks också vid rekrytering. Antalet väl 
kvalificerade sökande är relativt stort och ökar trots 
att konkurrensen från privat sektor är hård för vissa 
yrkeskategorier.
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Not 2019 2018

Rörelsens intäkter

Vattenförsäljning 304 895 306 278

Aktiverat arbete för egen räkning 13 194 8 637

Övriga rörelseintäkter 8 601 11 278

Summa rörelsens intäkter 326 690 326 193

Rörelsens kostnader 2

Driftkostnader -56 774 -15 746

Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -60 383 -62 725

Personalkostnader 6 -87 244 -81 018

Avskrivning av materiella tillgångar -69 965 -62 456

Övriga rörelsekostnader -18 -1 100

Rörelseresultat 52 306 103 148

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 16 330

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -35 750 -72 011

Resultat efter finansiella poster 16 557 47 467

Bokslutsdispositioner 9 -15 940 -47 384

Resultat före skatt 617 83

Skatt på årets resultat 10 -617 -83

Årets resultat 0 0

BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 449 322 449 322

Reservfond 58 58

Summa bundet eget kapital 449 380 449 380

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 21 1 114 1 114

Summa fritt eget kapital 1 114 1 114

Summa eget kapital 450 494 450 494

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 22 319 948 304 008

Summa obeskattade reserver 319 948 304 008

Avsättningar

Avsättningar till pensioner 23 18 876 19 231

Summa avsättningar 18 876 19 231

Långfristiga skulder 24

Skulder till kreditinstitut 1 873 000 1 738 000

Summa långfristiga skulder 1 873 000 1 738 000

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 229 0

Leverantörsskulder 52 429 49 443

Övriga kortfristiga skulder 8 822 10 190

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 93 087 89 968

Summa kortfristiga skulder 154 567 149 601

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 816 885 2 661 334

BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 11

Byggnader och mark 12 284 886 246 430

Ledningar och tunnel 13 1 843 500 1 444 075

Maskiner och andra 
tekniska anläggningar

14 277 608 247 134

Inventarier 15 39 489 14 482

Pågående nyanläggningar 16 251 053 580 363

Summa materiella anläggningstillgångar 2 696 536 2 532 484

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 17 17 17

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 17

Summa anläggningstillgångar 2 696 553 2 532 501

Omsättningstillgångar

Varulager

Kemikalielager 1 007 771

Förråd 3 371 3 553

Summa varulager 4 378 4 324

Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran 0 374

Kundfordringar 88 214 42 012

Övriga fordringar 3 806 2 267

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

18 6 036 3 509

Summa kortfristiga fodringar 98 056 48 162

Kassa och bank 19 17 898 76 347

Summa omsättningstillgångar 120 332 128 459

SUMMA TILLGÅNGAR 2 816 885 2 661 334

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

 Not 2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 52 305 103 148

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 69 965 62 456

Vinst vid försäljning av inventarier -49 -425

Förlust vid utrangering av inventarier 3 1 095

Avsättning pension -355 -792

Omklassificering pågående projekt - 1 486

    Övrigt - 151 862

121 869 318 830

Erhållen ränta 1 16 330

Erlagd ränta -35 750 -69 278

Betald inkomstskatt -13 -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 86 107 265 856

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-) / Minskning (+) av varulager -53 303

Ökning(-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -50 268 -21 140

Ökning(+) / Minskning (-) av rörelseskulder 4 736 -17 789

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 522 227 230

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -234 017 -229 847

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 45 800

Kassaflöde från investeringsverksamheten -233 972 -229 047

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 6 920

Upptagna lån 630 000 30 000

Amortering av lån -495 000 -150 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 135 000 -113 080

Årets kassaflöde -58 450 -114 897

Likvida medel vid årets början 76 348 191 244

Likvida medel vid årets slut 17 898 76 347
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Noter
NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp i Tkr om inget annat anges. Belopp inom parentes 
anger föregående års värde.

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2012:1. 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företaget tilläm
par K3 från 2014.

Värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff
ningsvärden om inget annat anges. Fordringar har upptagits till 
de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäkter 
Nettoomsättningen omfattar i huvudsak intäkter från bolagets 
delägarkommuner. Intäkterna avseende fasta kostnader för 
vattenleveranser fördelas mellan delägarna efter folkmängden 
i respektive kommun. Intäkter avseende rörliga kostnader för 
vattenleveranser redovisas i takt med att de intjänas. Ränte
intäkterna redovisas i takt med att de intjänas.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade värdeminskningar och eventuella 
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar delas upp på 
betydande komponenter. Komponentavskrivning tillämpas en
ligt K3. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Fordon 5 år, Inventarier i snitt 5–15 år, Maskiner i snitt 10–25 
år, Brunnsgallerier i snitt 25 år, Ledningar 50–80 år, Tunnel 
100 år, Byggnader 20–50 år, Markanläggningar 20 år, Mark 
avskrivs ej. Avskrivningstider för ledningar följer den rekom
mendation som är framtagen av Svensk Vatten Utveckling.

Låneutgifter 
Låneutgifter (ränta) bokförs som finansiell kostnad. 

Finansiella instrument 
Ränteswappar används i säkringssyfte för att uppnå önskad rän
tebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i balansräk
ningen under avtalets löptid. Intäkter och kostnader hänförliga 
till derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader.

Bolaget vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. 
Bolaget har därför ingått avtal om ränteswappar. Genom 
ränte swapparna betalar bolaget en fast ränta och erhåller 3M 
Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med 
bolagets målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över 
tiden. Som en del av bolagets ränteriskhantering ingår även att 
säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säk
ringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil 
räntekostnad över tiden.

Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 
operationella, som operationella leasingavtal. Operationella  

leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasing
perioden. Väsentliga leasingavtal redovisas under not 5.

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och  
verkligt värde (återanskaffningsvärdet).

Avsättningar 
Som avsättningar redovisas sådana förpliktelser som är hän
förliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som 
på balans dagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

Utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till ba
lansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelseford
ringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar 
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro 
och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Bolaget 
har olika pensionssystem, det finns både förmånsbestämda 
och premiebestämda pensioner. Redovisning sker i takt med 
intjänandet. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar 
till anställda. 

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen. Aktuell skatt avser inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räken
skapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt 
beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räken
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. 

Obeskattade reserver, bokslutsdispositioner 
Skattelagarna ger bolaget möjlighet att skjuta upp skattebetal
ning genom avsättning till obeskattade reserver. De obeskattade 
reserv erna redovisas som en särskild post i balansräkningen.  
I resultaträkningen redovisas avsättning till eller upplösningar 
av obeskattade reserver under bokslutsdispositioner. De obe
skattade reserverna består till 20,6 % av uppskjuten skatteskuld 
och 79,4 % av eget kapital. 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) får 
medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om 
vissa villkor är uppfyllda. Styrelsen har utarbetat och antagit en 
investeringsplan, enligt angivna villkor, som minst motsvarar de 
obeskattade reservernas storlek.

Pensions- och övriga sociala kostnader

2019 2018

Pensionskostnader för styrelse och VD 1 028 1 011

Pensionskostnader för övriga anställda 10 004 8 961

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 17 003 15 499

Summa 28 035 25 471

Av pensionskostnaderna avser 1 028 (1 011) bolagets VD.

Vid uppsägning från bolagets sida har bolagets verkställande direktör 
12 månaders uppsägningstid. Utöver detta har verkställande direktören rätt 
till ett avgångsvederlag motsvarande ersättningar för 12 månaders anställning.

NOT 7 – RÄNTEINTÄKTER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019 2018

Ränteintäkter, övriga 1 22

Statkraft - 16 308

Summa 1 16 330

NOT 8 – RÄNTEKOSTNADER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019 2018

Räntekostnader, övriga 22 745 31 308

Borgensavgifter 4 826 4 558

Lösen av ränteswap 8 178 35 968

Övriga finansiella kostnader 1 177

Summa 35 750 72 011

NOT 9 – BOKSLUTSDISPOSITIONER

2019 2018

Förändrad överavskrivning -15 940 -47 384

Summa -15 940 -47 384

NOT 2 – RÖRELSENS KOSTNADER

2019 2018

Drift och underhåll 152 161 148 610

Elkostnad för driften 24 853 28 541

Kemikaliekostnader för driften 21 357 20 770

Transitering 6 049 5 813

Omföring kraftförluster - -43 144

204 420 160 590

Avskrivningar 69 965 62 456

Summa 274 385 223 046

NOT 3 – ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING 
TILL REVISORER

2019 2018

Revisionsuppdrag (Ernst & Young AB) 100 199

Andra uppdrag 558 358

Summa 658 557

Revisionsuppdrag (Malmö stad) 100 72

Andra uppdrag - -

Summa 100 72

NOT 4 – LEASINGAVTAL

2019 2018

Totala leasingkostnader 2 013 1 422

Summa 2 013 1 422

NOT 5 – OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

2019 2018

Framtida minimileasingavtal som skall erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år 924 -

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 3 696 -

Förfaller till betalning senare än 5 år 1 027 -

Under året kostnadsförda leasingavgifter 762 -

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av två 
leasade dumpers och en sandskimmer på Vombverket.
Leasingavtalen är finansiella men redovisas som operationella.
Leasingavtalen löper på 7 år. Leasingavgifter baseras på anskaffningsvärdet och 
en ränta motsvarande Stibor 1 M + 1,00%.
Vid leasingperiodens slut är restvärdet 10% av anskaffningsvärdet.

NOT 6 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

2019 2018

Män 71 67

Kvinnor 29 26

Totalt 100 93

Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade 
till en normal arbetstid.

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2019 2018

Andel kvinnor

Styrelsen 3 4

Övriga ledande befattningshavare 4 3

Totalt 7 7

Andel män

Styrelsen 9 9

Övriga ledande befattningshavare 5 4

Totalt 14 13

Löner och andra ersättningar

2019 2018

Styrelsen och verkställande direktör 2 857 2 747

Övriga anställda 52 594 47 415

Summa 55 451 50 162
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NOT 26 – UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019 2018

Upplupen löne- och semesterlöneskuld 3 439 3 139

Upplupna sociala avgifter 2 581 2 305

Upplupna räntekostnader 1 525 2 247

Förfakturerad vattenförsäljning 67 773 62 646

Avräkning högspänning 1 921 2 138

Transiteringskostnader 3 176 3 009

Övriga poster 12 672 14 484

Summa 93 087 89 968

NOT 27 – STÄLLDA SÄKERHETER 
OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2019 2018

För koncernföretag, intresseföretag 
och gemensamt styrda företag

Kapitaltäckningsgaranti 500 500

Eventualförpliktelse - 753

Sydvatten AB har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research 
AB ingått avtal om kapitaltäckningsgaranti, varmed aktieägarna förbinder sig 
att säkerställa att SWR:s egna kapital vid varje tillfälle uppgick till minst det 
registrerade aktiekapitalet. 
Garantin är begränsad till totalt 1 500 tkr. Sydvattens andel utgör 1/3.

Sydvatten AB hade tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research 
AB ingått avtal om eventualförpliktelse enligt aktieägaravtal.
Avtalet om eventualförpliktelse löpte ut 2019-12-31

NOT 28 – VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut har inträffat.

NOT 20 – ANTAL AKTIER

2019 2018

Antal aktier 4 493 224 4 493 224

Kvotvärde 100 100

NOT 21 – DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust. Styrelsen föreslår att fritt 
eget kapital, kronor 1 114 172 disponeras enligt följande:

2019 2018

Balanseras i ny räkning 1 114 1 114

Summa 1 114 1 114

NOT 22 – ACKUMULERADE ÖVERAVSKRIVNINGAR

2019 2018

Maskiner och andra tekniska anläggningar 319 948 304 008

Summa 319 948 304 008

Av obeskattade reserver är 65 909 (62 626) uppskjuten skatteskuld.

NOT 23 – AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER 
OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

2019 2018

Pensionskostnad

Belopp vid årets ingång 19 231 20 022

Årets avsättningar (skuldförändring) -355 -791

Summa avsättningar 18 876 19 231

NOT 15 – INVENTARIER

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 78 201 81 880

Nyanskaffningar 31 374 1 747

Avyttringar och utrangeringar -752 -5 426

Vid årets slut 108 823 78 201

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -63 719 -63 929

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar/försäljningar

679 4 509

Årets avskrivning -6 294 -4 299

Vid årets slut -69 334 -63 719

Redovisat värde vid årets slut 39 489 14 482

NOT 16 – PÅGÅENDE INVESTERINGAR

2019 2018

Vid årets början 580 363 395 425

Årets investeringar 229 848 226 970

Omklassificeringar (kostnadsfört) -133 -3 112

Årets anskaffningar/omklassificering -559 025 -38 920

Redovisat värde vid årets slut 251 053 580 363

NOT 11 – ÅRETS TOTALA INVESTERINGAR

2019 2018

Samhällekonomiskt lönsamma investeringar 191 716 427 210

Tvingande enligt lag/regler 834 1 789

Företagsekonomiskt lönsamma investeringar 19 007 2 344

Företagsekonomiskt lönsamma underhåll 22 821 17 018

Summa 234 378 448 361

Aktiverad kostnad.
I investeringar 2019 ingår aktiverad arbetskostnad med 13 194 (8 637) tkr.

NOT 12 – BYGGNADER OCH MARK

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 544 019 541 377

Nyanskaffningar 47 941 3 123

Avyttringar och utrangeringar -83 -481

Vid årets slut 591 877 544 019

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -297 589 -286 732

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

- 407

Årets avskrivning -9 402 -11 264

Vid årets slut -306 991 -297 589

Redovisat värde vid årets slut 284 886 246 430

Taxeringsvärde 9 456 19 743

Varav mark 2 468 2 974

En fastighet blev under året omklassificerad till 820 Specialenhet

NOT 10 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2019 2018

Aktuell skattekostnad 617 83

Summa 617 83

Avstämning av effektiv skatt

2019 2018

Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 617 83

Skatt enligt 
gällande skattesats 132 21,4% 18

Ej avdragsgilla kostnader 364 66

Skatt hänförlig till tidigare år 122 -

Ej skattepliktiga intäkter -1 -1

Redovisad effektiv skatt -617 -83

Differens - -

NOT 13 – LEDNINGAR OCH TUNNEL

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 050 031 1 805 621

Nyanskaffningar 431 654 244 410

Vid årets slut 2 481 685 2 050 031

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -605 956 -577 928

Årets avskrivningar -32 229 -28 028

Vid årets slut -638 185 -605 956

Redovisat värde vid årets slut 1 843 500 1 444 075

NOT 14 – MASKINER OCH ANDRA 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 759 820 746 837

Nyanskaffningar 52 515 14 143

Avyttringar och utrangeringar -25 -1 160

Vid årets slut 812 310 759 820

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -512 686 -494 502

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

25 955

Omklassificeringar - 29 425

Årets avskrivning -22 041 -48 564

Vid årets slut -534 702 -512 686

Redovisat värde vid årets slut 277 608 247 134

NOT 17 – ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Sweden Water Research AB
Org.nr. 556945-8945, Säte: Lund

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 17 17

Redovisat värde vid årets slut 17 17

Delägare: Sydvatten 1/3, NSVA 1/3, VA SYD 1/3

NOT 18 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2019 2018

Övriga upplupna intäkter 79 1 389

Förutbetalda försäkringspremier 1 010 675

Förutbetalda hyreskostnader 928 818

Övriga förutbetalda kostnader 4 019 627

Summa 6 036 3 509

NOT 19 – KASSA & BANK

2019 2018

Banktillgodohavande 17 898 76 347

Summa 17 898 76 347

Sydvattens kontokredit på 80 000 (80 000) är utnyttjad med 0 tkr (0).

NOT 24 – LÅNGFRISTIGA SKULDER

2019 2018

Skulder som förfaller inom 
ett år från balansdagen

300 000    495 000

Skulder som förfaller mellan 
två till fem år från balansdagen

1 268 000    788 000

Skulder som förfaller senare 
än fem år från balansdagen

305 000    455 000

Summa skulder till kreditinstitut 1 873 000 1 738 000

Upplåning har skett mot borgen från delägarkommunerna. Samtliga lån är amor-
teringsfria. Lån med förfallotidpunkt inom ett år har betraktats som långfristigt 
eftersom lånet kommer att refinansieras under året.

NOT 25 – FINANSIELLA INSTRUMENT 
OCH RISKHANTERING

Derivat och finansiell riskhantering

2019 2018

Nominellt 
värde

Marknads-
värde

Nominellt 
värde

Marknads-
värde

Derivat för vilka 
säkringsredovis-
ning tillämpas

Ränteswappar 1 422 000 -24 135 912 000 -34 553

1 422 000 -24 135 912 000 -34 553

Marknadsvärdet för ränteswappar baseras på förmedlande kreditinstituts 
värdering, vars rimlighet prövas genom en diskontering av beräknade framtida 
kassaflöden enligt kontraktets villkor och förfallodagar och med utgångspunkt i 
marknadsräntan för liknande instrument på balansdagen.
I det nominella värdet ingår en ränteswap om 175 Mkr med startdatum  
2021-12-20.
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Underskrifter
Malmö den 13 mars 2020

Ilmar Reepalu Jonas Jacobsson Gjörtler

Styrelseordförande Vice ordförande

Håkan Fäldt Yvonne Köhler Olsson

Rolf Hansson Anna Ingers

Fanny Johansson Christer Larsson

Johan Andersson Elvir Mesanovic

Erik Stoy Johan Bolinder

Jörgen Johansson

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning 
har avgivits den 23 mars 2020

Thomas Hallberg

Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Vår granskningsrapport har avgivits den 23 mars 2020

Åke Christiansson Franzisca Larsson

Lekmannarevisor Lekmannarevisorssuppleant

Gransknings-
rapport
Granskningsrapport för år 2019
Vi har granskat Sydvatten AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska om bolagets verksamhet sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av 
års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
prövning och bedömning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer 
därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Vi åberopar bifogad 
rapport.

Malmö den 23 mars 2020

Åke Christiansson   Franziska Larsson
Lekmannarevisor   Lekmannarevisorssuppleant1

Revisions-
berättelse
Till bolagsstämman i Sydvatten AB, org.nr 556100-9837

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sydvatten AB för räkenskaps-
året 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Sydvatten ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sydvatten AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god re-
visionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfatt-
ning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Sydvatten AB för räkenskapsåret 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Sydvatten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bo-
lagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställan-
de direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-

ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 23 mars 2020
Ernst & Young AB 

Thomas Hallberg 
Auktoriserad revisor 

1 Lekmannarevisor Cecilia Lindell har avsagt sig sitt uppdrag, se proto-
koll från kommunfullmäktige i Helsingborg 17 december 2019, § 204.
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Ledningsgrupp

Personalrepresentanter

Styrelsen består av representanter från samtliga ägarkommuner.

Lars Rosén
Ekonomi- och finanschef

Mikael Henriksson

Jörgen Johansson
VD

Linda Parkefelt

Åsa Håkansson
Teknisk chef

Håkan Bengtsson
IT-chef

Karolin Wennerbeck
Produktionschef 

Vombverket

Lars Månsson Peter Bengtsson

Stefan Johnsson
Säkerhets- och 
kvalitetschef

Marie Nordkvist
Kommunikationschef

Per Johansson 
Produktionschef 

Ringsjöverket

Petra Ekberg
HR-chef

Ilmar Reepalu
Ordförande, Malmö

Claes Hedlund
Suppleant, Lomma

Jonas Jacobsson Gjörtler
Vice ordförande, Helsingborg

Håkan Fäldt, Ledamot
Ledamot, Malmö

Nils Holmqvist
Suppleant, Burlöv

Yvonne Köhler-Olsson
Ledamot, Malmö

Rolf Hansson
Ledamot, Malmö

Helena Grahn
Suppleant, Malmö

Bulent Özturk
Suppleant, Malmö

Björn Eisner
Suppleant, Helsingborg

Robin Holmberg
Suppleant, Ängelholm

Anette Åkesson
Suppleant, Båstad

Erik Stoy
Ledamot, Svedala

Johan Bolinder
Ledamot, Skurup

Christer Larsson
Ledamot, Lund

Fanny Johansson
Ledamot, Lund

Johan Andersson
Ledamot, Eslöv

Elvir Mesanovic
Ledamot, Landskrona

Staffan Linde
Suppleant, Staffanstorp

Anna Ingers
Ledamot, Helsingborg

Martin von Gertten
Suppleant, Vellinge

Styrelse och ledning 

Stefan Svalö
Suppleant, Bjuv

Pia Almström
Suppleant, Kävlinge

Rolf Elmér
Adjungerad, Lund

Angelie Fröjd
Adjungerad, Svalöv

Anders Melin
Suppleant, Höganäs

Catharina Malmborg
Suppleant, Eslöv

Roy Wernberg
Suppleant, Landskrona

275



4 8          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019

Sydvatten AB
Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö

Tel 010515 10 00 | Org nr 5561009837
info@sydvatten.se | www.sydvatten.se

Varje dag producerar  
vi vatten åt nästan  

en miljon skåningar

Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vatten

verken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudlednings

systemet för distributionen av dricksvatten. Genom sam 

arbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna  

garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en  

säker, hållbar och kostnads effektiv dricksvattenförsörjning.

Delägarkommuner

Bjuv | Burlöv | Båstad | Eslöv | Helsingborg | Höganäs |  

Kävlinge | Landskrona | Lomma | Lund | Malmö | Skurup | 

Staffanstorp | Svalöv | Svedala | Vellinge | Ängelholm

Det gör oss till en viktig kugge i en av Sveriges största regioner.
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