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Upphandlingsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: Dnr  

  

 1 (1) 

 

Godkännande av dagordning 

 

Ärendebeskrivning 

Godkännande av dagordningen. Information om jäv.  

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta 

att godkänna dagordningen 

 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 
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Samrådsmöte 

 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingsnämnden samrådde om ”hur nämnden kan bli mer 
delaktig” i avdelningens arbete. 

• Delegationsordning 
• Avbrytande av upphandlingar 
• Utskick av beslutshandlingar avseende upphandlingsbeslut 

till nämndens ledamöter 
• Kvalitetssäkra förfrågningsunderlagen genom en oberoende 

granskning  
• Indikationer antal avbrytande upphandlingar i 

verksamhetsplan 2020. Vilka grunder sker avbrytandet på 
och hur kan det minskas? 

 

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta 

att godkänna informationen 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 

 

 
 
 

 

 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-24   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2020.122
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Utbildningsinsats inom Kvalificerad 3D-
printtekniker 

 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingsavdelningen genomför Kvalificerad 3D-
printtekniker för Campus, kommunledningsförvaltningen och 
det är en helt ny utbildning. Fokusområde för denna 
upphandling är riktad till de som har färdigheter inom:  

 3D-printning, dess möjligheter och begränsningar  
 Processen för 3D-printning  
 Olika teknologier för 3D-printning och dess 

användningsområden  
 Materialkunskap för 3D-printning – polymera material, 

metaller, biomaterial samt olika metoder för efterbehandling  
 Materialval utifrån ett hållbarhetsperspektiv  
 Produktutvecklingsprocessen, optimering och konstruktion  
 Prototyp- och serietillverkning inom 3D-printning  
 3D-scanning  
 Produktionsekonomi och underhåll  
 Arbetsmiljö och säkerhet.  

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta  

att anta Resurs Applikation Process System i Skåne AB 
gällande utbildningsinsats inom kvalificerad 3D-printtekniker 
för perioden 1 augusti 2020 – 31 augusti 2022 med möjlighet till 
1 + 1 års förlängning. 

 

 

Carina Adanko Mattias Hultqvist 
Utbildningsansvarig Upphandlingschef 

 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-02   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2020.101
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Bakgrund 

Upphandlingsavdelningen genomförde upphandling 
Utbildningsinsats inom Kvalificerad 3D-printtekniker 
UHN.2020.43 för Campus, kommunledningsförvaltningen. 
Upphandlingen avbröts 9 april 2020, § 159 på grund av att inga 
anbud inkom. 

Underlag till upphandlingen upprättats av 
upphandlingsavdelningen i samarbete med ansvarig inom 
området på Campus. 
 

Tänkt avtalsperiod 
1 juni 2020 – 31 augusti 2022  med möjlighet till 1 + 1  års 
förlängning. 
 

Upphandlingsform 
Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt 
lagen om offentlig upphandling. Inbjudan skickades ut till  
- Plushögskolan 556495-5853, 
- Resurs Applikation Process System i Skåne AB 556498-3988 
- Smida technology AB 559160-3385  
- Poolia Sverige AB 556426-7655 

Sista anbudsdag 15 maj 2020. 

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är bästa förhållande 
mellan pris och kvalitet. Det som bedöms är bland annat: 
Arbetslivserfarenhet, referenser och kursupplägg för respektive 
kurs. Anbudsgivaren får ett avdrag/påslag på jämförelsetalet. 
 
Utredning 
Anbud har inkommit från följande anbudslämnare, med angivet 
anbudspris: 

 Resurs Applikation Process System i Skåne AB 556498-
3988, 5 400 744 SEK 

 Inget anbud inkom från Plushögskolan. 

Smida technology AB och Poolia Sverige AB avböjde att lämna   
anbud. 

Utvärdering av anbuden har gjorts av upphandlingsavdelningen 
tillsammans med berörd personal, se bifogat 
utvärderingsprotokoll. 

6



 3 (3) 

Eftersom endast ett anbud inkommit har utvärderingen mellan 
anbudsgivare inte genomförts 

 

Resurs Applikation Process System i Skåne AB innehar det 
anbud som har lägst jämförelsetal, 5 400 744. 

 

Företagsbeskrivning föreslagen leverantör 
Resurs Applikation Process System i Skåne AB med kunder i 
Sverige, Danmark, Norge och Finland. Resurs Applikation 
Process System i Skåne AB utvecklar människor, processer och 
tjänster inom produktutveckling och additiv tillverkning för att 
öka kundens lönsamhet. Resurs Applikation Process System i 
Skåne AB säljer 3D-skrivare och relaterade mjukvaror, erbjuder 
tjänster som 3D-moddeling, 3D-skanning och 
tillverkningstjänster samt utbildning inom nämnda områden. 
Omsättning 4 652 KSEK och 2 anställda. 
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Möbler 2017 

 

Ärendebeskrivning 

Avtalet Möbler 2017 omfattar: 

C. Möbler för vård och omsorg 
D. Möbler för konor och arbete 
F. Arkiv 
H. Arbetsstolar 
I. Hemnära miljöer 
J. Säker förvaring 
M. Madrasser 

Värnamo kommun har anslutit sig till detta ramavtal Uc 
2018/234  

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta  

 

att förlänga avtalet för Möbler 2017 enligt bilaga 1 för perioden 
1 november 2020 – 31 oktober 2022.  

 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-22   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2018.205
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Utredning 
Ramavtalet Möbler 2017 innehåller ett brett sortiment av möbler 
till offentlig förvaltning som täcker största delen av vårt 
möbelbehov. Sortimentet innefattar allt från giftfri inredning till 
förskola till trygg förvaring av handlingar, möbler för ett 
modernt hållbart kontor och trivsamma uteplatser och väntrum. 
Avtalet kommer inkludera en möbelkatalog där sortiment med 
högt miljö- och hållbarhetsfokus kommer att hittas. 

Beslut fattades 31 oktober 2018 av förvaltningschefen. 
Upphandlingschefens delegation rymmer inte beslut över 
2 096 000kr under avtalstiden.  

Med bakgrund av ovanstående lämnas därför ärendet om 
avtalsförlängning till upphandlingsnämnden.  
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Hemtjänst enligt LOV 

 

Ärendebeskrivning 

MKEF (Mångkulturell kunskap ekonomisk förening) är 
godkänd leverantör i valfrihetssystemet enligt LOV i 
hemtjänsten sedan september 2013.   

IVO har inte beviljat nytt tillstånd för MKEF (Mångkulturell 
kunskap ekonomisk förening) att bedriva verksamheten vidare. 
Detta strider mot kraven i vårt avtal med MKEF (Mångkulturell 
kunskap ekonomisk förening).   

Enligt punkt 2. Avtalstid i tecknat avtal, är parterna fria att säga 
upp avtalet i förtid med iakttagande av tre månaders 
uppsägningstid. 

Avtalet med MKEF (Mångkulturell kunskap ekonomisk 
förening) kommer att upphöra den 30 september 2020. 

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta  

 

att avtalet sägs upp den 1 juli 2020 med MKEF (Mångkulturell 
kunskap ekonomisk förening). 

 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-22   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2019.85
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Nytt bostadsområde Mossle 

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Värnamo stad 
och är cirka 19,5 hektar stort.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för etablering av ett nytt 
bostadsområde med olika bostadstyper och upplåtelseformer i 
stadsdelen Mossle, söder om Värnamo sjukhus. Planen 
möjliggör byggnation av 250 - 300 bostäder, byggnation av en 
vårdcentral eller dylik vårdinrättning samt en förskola med sex 
avdelningar 

Nytt bostadsområde Mossle omfattar ledningar och kablar för 
fjärrvärme och bredband med tillhörande anordningar, gator 
med vägutrustning, skyltning, servicevägar, dagvattendiken, 
dagvattendammar och bullervall/skyddsvall. 

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta  

 

att anta Mark och Miljö i Ljungby Aktiebolag som 
generalentreprenör för Nytt bostadsområde Mossle till en 
kostnad av 22 447 500 SEK exklusive mervärdesskatt. 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-22   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2020.72
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Bakgrund 
Upphandlingsavdelningen genomför upphandling av Nytt 
bostadsområde Mossle för tekniska förvaltningen  

Underlag till upphandlingen upprättats av 
upphandlingsavdelningen i samarbete med ansvarig inom 
området på tekniska förvaltningen. 
 

Tänkt avtalsstart 
1 oktober 2020. 
 

Upphandlingsform 
Upphandlingen genomförs som en förenklat förfarande enligt 
lagen om offentlig upphandling. Upphandlingen har annonserats 
enligt fastställd rutin.  

Upphandlingsform är generalentreprenad  

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är lägst pris. 

Sista anbudsdag: 2020-06-18. 

Utredning 
Anbud har inkommit från följande anbudslämnare, med angivet 
anbudspris: 

 Allt i Mark och Anläggning i sydsverige AB 556531-
5164 , 22 990 000 SEK 

 Holst Entreprenad Aktiebolag 556423-5355, 23 938 297 
SEK 

 Långhults Marktjänst Aktiebolag 556310-1863, 
34 162 417 SEK 

 Mark och Miljö i Ljungby Aktiebolag 556465-0595, 
22 447 500 SEK 

 Peab Anläggning AB 556568-6721, 23 257 000 SEK 
 Sandahls Entreprenad AB 556378-5525, 24 600 000 

SEK 
 Älmby Entreprenad Aktiebolag 556146-5336, 23 965 

000 SEK 
 

 

Utvärdering av anbuden har gjorts av upphandlingsavdelningen 
tillsammans med berörd personal, se bifogat 
utvärderingsprotokoll. 

Mark och Miljö i Ljungby Aktiebolag innehar det anbud som 
har lägst jämförelsetal, 22 447 500. 
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Företagsbeskrivning föreslagen leverantör 
Mark och Miljö i Ljungby Aktiebolag ingår i koncernen Mattias 
Refond Förvaltning AB. Mark och Miljö i Ljungby Aktiebolag 
har sitt säte i Ljungby och har 40 anställda. 
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Nytt bostadsområde Mossle, Värnamo
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Projektet syftar till att möjliggöra för etablering av ett nytt bostadsområde med olika bostadstyper 
och upplåtelseformer i stadsdelen Mossle, söder om Värnamo sjukhus. 

Planen möjliggör byggnation av 250-300 bostäder. 

Planen möjliggör även för byggnation av en vårdcentral eller dylik vårdinrättning samt en förskola 
med sex avdelningar. 

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Värnamo stad och är cirka 19,5 hektar stort.
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Värnamo kommun avser utbyggnad av nytt bostadsområde i Mossle, samt nya 
överföringsledningar för vatten- och avlopp västerut. För detta behöver ett antal rördrivningar 
genomföras. 
Entreprenaden omfattar rörkorsningar på fyra olika platser under Trafikverkets anläggningar 
med tillhörande arbeten: 

17



1. Väg 27 innefattande två foderrör av stål Dy 406 mm.

2. På/avfartsramp till väg 27 innefattande tre foderrör av 
stål Dy 406 mm.

3. Väg 558 innefattande ett foderrör av stål Dy 508 mm.

4. Järnvägsbanan mellan Halmstad – Nässjö (bandel 730) 
innefattande ett foderrör av stål Dy 1200 mm.

5. I mossmark innefattande mediarör för 
tryckavloppsvatten PE280.
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Inkomna anbud 

Resultat helt anbud 

Utvärderingsprotokoll

Nytt bostadsområde Mossle

Värnamo kommun Avtalsform
Avtal/Ramavtal/Enstaka köp

Diarienummer
UHN.2020.72

Utvärdering
Helt anbud

Namn
Nytt bostadsområde Mossle

Ansvarig upphandlare
Stefan Goodwin

Anbudsgivare Organisationsnr Inkommet Öppnat
  Allt i Mark och Anläggning i sydsverige
AB (147040)

556531-5164 2020-06-18 2020-06-22

  Holst Entreprenad Aktiebolag (147041) 556423-5355 2020-06-18 2020-06-22
  Långhults Marktjänst Aktiebolag
(147042)

556310-1863 2020-06-18 2020-06-22

  Mark och Miljö i Ljungby Aktiebolag
(147043)

556465-0595 2020-06-18 2020-06-22

  Peab Anläggning AB (147044) 556568-6721 2020-06-18 2020-06-22
  Sandahls Entreprenad AB (147045) 556378-5525 2020-06-18 2020-06-22
  Älmby Entreprenad Aktiebolag (147046) 556146-5336 2020-06-18 2020-06-22

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  Mark och Miljö i Ljungby Aktiebolag
(147043)

22 447 500,00 SEK 22 447 500,00 Ja

  Allt i Mark och Anläggning i sydsverige
AB (147040)

22 990 000,00 SEK 22 990 000,00 Nej

  Peab Anläggning AB (147044) 23 257 000,00 SEK 23 257 000,00 Nej
  Holst Entreprenad Aktiebolag (147041) 23 938 297,00 SEK 23 938 297,00 Nej
  Älmby Entreprenad Aktiebolag (147046) 23 965 000,00 SEK 23 965 000,00 Nej
  Sandahls Entreprenad AB (147045) 24 600 000,00 SEK 24 600 000,00 Nej
  Långhults Marktjänst Aktiebolag
(147042)

34 162 417,00 SEK 34 162 417,00 Nej

179756: 2020-06-22 07:57          1/1
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Rörtryckningar vid trafikplats Mossle 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun avser utbyggnad av nytt bostadsområde i 
Mossle, samt nya överföringsledningar för vatten- och avlopp 
västerut. För detta behöver ett antal rördrivningar genomföras.  

Objektet är beläget i Värnamo kommun, vid trafikplats Mossle 
där väg 27 korsar väg 558 

Entreprenaden omfattar rörkorsningar på fyra olika platser under 
Trafikverkets anläggningar med tillhörande arbeten: 
1. Väg 27 innefattande två foderrör av stål Dy 406 mm. 
2. På-/avfartsramp till väg 27 innefattande tre foderrör av stål Dy 406 

mm.  
3. Väg 558 innefattande ett foderrör av stål Dy 508 mm. 
4. Järnvägsbanan mellan Halmstad – Nässjö (bandel 730) 

innefattande ett foderrör av stål Dy 1200 mm. 
Styrd borrning: 
5. I mossmark innefattande mediarör för tryckavloppsvatten PE280. 
 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta  

att anta Styrud Ingenjörsfirma Aktiebolag som totalentreprenör 
för rörtryckningar vid trafikplats Mossle till en kostnad av 
12 120 860 SEK exklusive mervärdesskatt 

 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 

 

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-22   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2020.88
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Bakgrund 
Upphandlingsavdelningen genomför Rörtryckningar vid 
trafikplats Mossle för tekniska förvaltningen  

Underlag till upphandlingen upprättats av 
upphandlingsavdelningen i samarbete med ansvarig inom 
området på tekniska förvaltningen. 
 

Tänkt avtalsperiod 
17 augusti 2020 – 1 december 2020. 
 

Upphandlingsform 
Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande enligt lagen 
om offentlig upphandling. Upphandlingen har annonserats enligt 
fastställd rutin.  

Upphandlingsformen är en totalentreprenad. 

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är lägst pris 

 

Sista anbudsdag: 23 juni 2020. 

 

Utredning 
Anbud har inkommit från följande anbudslämnare, med angivet 
anbudspris: 

 Styrud Ingenjörsfirma Aktiebolag 556197-7926, 
12 120 860 SEK 
 

Utvärdering av anbuden har gjorts av upphandlingsavdelningen 
tillsammans med berörd personal, se bifogat 
utvärderingsprotokoll. 

 
Styrud Ingenjörsfirma Aktiebolag innehar det anbud som har 
lägst jämförelsetal, 12 120 860. 

 

Företagsbeskrivning föreslagen leverantör 
Styrud Ingenjörsfirma Aktiebolag har cirka 92 anställda med 
säte i Partille. Företaget arbetar med bland annat schaktfri 
ledningsbyggnad under Göta Älv.  Styrud Ingenjörsfirma 
Aktiebolag ingår i en koncern med 6 företag.   
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Inkomna anbud 

Resultat helt anbud 

Utvärderingsprotokoll

Rörtryckningar Mossle

Värnamo kommun Avtalsform
Avtal/Ramavtal/Enstaka köp

Diarienummer
UHN.2020.88

Utvärdering
Helt anbud

Namn
Rörtryckningar Mossle

Ansvarig upphandlare
Stefan Goodwin

Anbudsgivare Organisationsnr Inkommet Öppnat
  Styrud Ingenjörsfirma Aktiebolag
(147418)

556197-7926 2020-06-22 2020-06-24

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  Styrud Ingenjörsfirma Aktiebolag
(147418)

12 120 860,00 SEK 12 120 860,00 Ja

179756: 2020-06-24 08:01          1/1
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Transport och anläggningsmaskintjänster 

 

Ärendebeskrivning 

Upphandling transport- och anläggningsmaskintjänster 
UHN.2019.247 avbröts 28 maj 2020, § 2020/225 på grund av 
brister i förfrågningsunderlaget. Förvaltningsrätten i Jönköping 
har fått två ansökningar om överprövning. Mål nr. 3312-20 
UHN.2020.104 och 3313-20 UHN.2020.105. 

Värnamo kommun har tecknat ett avtal § Uc 2020/224 med 
Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB under 
överprövningsperioden 1 juni 2020 – 31 augusti 2020. 

För att säkra Värnamo kommuns behov av transport- och 
anläggningsmaskintjänster behöver avtalet under 
överprövningsperioden förlängas 1 september 2020 – 31 mars 
2021 med möjlighet till ömsesidig uppsägning om tre månader. 

 

 

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta 

att förlänga avtalet med Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB 
under överprövningsperioden 1 september 2020 – 31 mars 2021 
med möjlighet till ömsesidig uppsägning om tre månader. 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-24   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2016.14
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Dynamiskt inköpssystem gällande upphandling 
av bemanningstjänster av sjuksköterskor 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun inrättade ett dynamiskt inköpssystem (DIS) 
gällande bemanningstjänster av sjuksköterskor 14 januari 2019. 
Behovet som behöver tillgodoses är de luckor som uppstår inom 
den egna verksamheten  

Leverantörer kan löpande lämna anbudsansökan och beslut tas 
om tillträde till det dynamiska inköpssystemet. 

När behov uppstår ska en förnyad konkurrensutsättning ske. 
Upphandlingssystemet har brister och inköpssystemet har inte 
blivit vad Värnamo kommun tänkt. 

Värnamo kommun önskar avsluta det dynamiska 
inköpssystemet gällande bemanningstjänster av sjuksköterskor.  

Värnamo kommun får utvärdera hur framtida behov av 
bemanningstjänster av sjuksköterskor ska kunna täckas av de 
luckor som uppstår inom den egna verksamheten.  

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta 

att avsluta det dynamiska inköpssystemet (DIS) gällande 
upphandling av bemanningstjänster av sjuksköterskor.  

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 

 

 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-24   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2018.256
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Delegationsordning för upphandlingsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingsnämnden beslutade 19 februari 2020, § 13 att anta 
reviderad delegationsordning för upphandlingsnämnden. 

Upphandlingsavdelningen lämnar förslag på revidering av 
gällande delegationsordning.  

Upphandlingsnämnden behandlade ärendet 13 maj, § 44 

 

 

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta 

att anta reviderad delegationsordning för upphandlingsnämnden 

 

 

Mattias Hultqvist  
Upphandlingschef  

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-22   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2019.63
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Utredning 

Delegationsbeslut för upphandlingsnämnden avseende 
nämndspecifika ärenden: 

5.1 Upphandlingsbeslut vid inköp/upphandling av varor, tjänster 
och entreprenader intill ett beräknat totalbelopp upp till 
tröskelvärdet, för 2020 om högst 2 197.545 kronor per 
inköp/upphandling 

5.2 Upphandlingsbeslut vid inköp/ upphandlingar av varor, 
tjänster och entreprenader intill ett beräknat totalbelopp 
belopp under direktupphandlingsgränsen, för 2020 om högst 
615.312 kronor per, inköp/upphandling. 

5.3 Rätt att underteckna fullmakt/avropsanmälan där kommunen 
ansluter sig till gemensamma upphandlingar 

5.3.1 Rätt att underteckna/signera nedan där 
kommunen ansluter sig till gemensamma 
upphandlingar  

5.3.1.1 Fullmakt 
5.3.1.2 Avropsanmälan  
5.3.1.3 Bekräftelseanmälan 

5.6 Yttrande till domstol vid överklagande av 
upphandlingsbeslut 

5.6.1 Yttrande till domstol vid överklagande av 
upphandlingsbeslut som fattats på 
delegation  

5.6.2 Yttrande till domstol vid överklagande av 
upphandlingsbeslut som fattats av 
upphandlingsnämnden. 

5.7 Beslut om att avbryta upphandling 
5.7.1 Beslut om att avbryta upphandling där 

värdet är under tröskelvärdet, enligt 5.1 
5.7.2 Beslut om att avbryta upphandling där 

värdet är över tröskelvärdet där 
upphandlingsnämnden fattat beslut i 
upphandlingen.  

5.7.3 Beslut om att avbryta annonserad1 
upphandling  

5.8 Beslut om uppsägning eller hävning2 av avtal. 

 
1 Under upphandlingen kommer frågor som gör att vi bedömer det inte omöjligt att fortsätta upphandlingen 
utan att göra om den med justeringar som är av ”väsentlig” karaktär (detta är ganska svårt att avgöra från fall 
till fall). Vid mindre justeringar så görs detta givetvis under annonstiden om det kommer in frågor eller 
funderingar från anbudsgivare som gör att vi bedömer de göra underlagen tydligare.  
Då nämnden inte tagit beslut i upphandlingen så påverkar avbrytandet inte UN´s beslut. Givetvis är det sällan 
bra att avbryta en upphandling då den försenar inköpsprocessen, men ibland är ett avbrytande en bättre 
lösning än att hamna i en ÖP. 
2 Om motparten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott 
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Nytt: 

 Beslut om uppsägning av avtal i förtid enligt 
uppsägningstiden i tecknat avtal 

 Rätt att fatta beslut i upphandlingsform Förnyad 
konkurrensutsättning där beslut har fattats av 
upphandlingsnämnden
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
Antagen av upphandlingsnämnden 2020, § 56 
 
Gäller fr o m 2020-07-02 
________________________________________________________________ 
 
 
Delegationsordning för upphandlingsnämnden 
 
Gemensamma regler 
 
Upphandlingsnämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. 
Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i upphandlingsnämndens ställe. 
Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan nämnden och delegaten. Delegaten måste 
därför försäkra sig att det beslut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den 
allmänna inriktning som nämnden kan ha givit uttryck för. 
 
Nämnden kan när som helst återkalla delegationen även i ett särskilt ärende. Nämnden har rätt  
att ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i detta ärende – detta förutsätter dock att delegaten 
inte utövat sin delegationsrätt i ärendet. 
 
Det kan också förekomma att ett ärende oförmodat fått principiell vikt och det därför är påkallat 
att nämnden själv beslutar i ärendet. Nämnden har samma möjlighet att ingripa i 
vidaredelegation. 
 
Undantag 
 
I enlighet med 6 kap 38 § kommunallagen får delegerad beslutanderätt inte utövas i  
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 
 
Vidaredelegation 
 
I samband med antagandet av denna delegationsordning medges möjlighet till vidaredelegation. 
Rätten till vidaredelegation avser förvaltningschefen som får vidaredelegera till anställda. 
 
Enligt 7 kap 8 § kommunallagen skall beslut som fattas med stöd av vidaredelegation anmälas 
till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska fortlöpande anmälas till nämnden.  
Detta sker genom att delegationsbeslut anges på föredragningslistan – tas upp i protokollet –  
samt att delegationsbeslutet finns tillgängligt på berörd förvaltning. 
 
Delegationsbeslut anslås inte på kommunens anslagstavla. Besvärstiden för delegationsbeslut  
börjar från den dag då protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes anslås på 
anslagstavlan. 
 
Brådskande ärenden 
 
I enlighet med vad som framgår av delegationsordningen delegerar nämnden till ordföranden att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att upphandlingsnämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas sparsamt. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla uppgift om varför ärendet 
var brådskande. 
 
MBL – förhandling eller samråd 
 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen 
är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna följs innan beslut 
fattas. 
 
---- 
 
 
Med basbelopp avses för året gällande prisbasbelopp 
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1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 

Ärendegrupp Delegat Ersättare 

1.1 Ärenden som är så brådskande att 
nämndens beslut inte kan avvaktas 

ordförande 1:e v ordf 

1.2 Befullmäktigande av ombud att föra 
nämndens talan inför domstol 

ordförande 1:e v ordf 

1.3 Rätt att vid förfall för 
tjänstemannadelegater själv utöva den 
delegerade beslutanderätten eller 
vidaredelegera denna till annan anställd i 
kommunen. 

förvaltningschefen  

1.4 Rätt att tillfälligt delegera egen 
beslutanderätt 

förvaltningschefen  

1.5 Beslut om att vägra utlämnande av 
allmänna handlingar 

upphandlingschef kommunjurist 

   

3. EKONOMIÄRENDEN 

Ärendegrupp Delegat Ersättare 

3.1 Beslut om attestanter inom 
nämndens/styrelsens verksamhetsområde 

förvaltningschef bitr. kommundir. 

   

4. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

Ärendegrupp Delegat 

4.1 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (Art. 28)                                förvaltningschef 

4.2 Beslut att ta ut avgift för utlämnande av information på begäran 
(Art 12.5) 

förvaltningschef 

4.3 Beslut vägra informationsutlämning (Art 12.5)                             förvaltningschef 

4.4 Beslut om radering eller rättelse (Art. 16-17)                                personuppgiftssamordnare/                                      
kommunjurist 

4.5 Beslut om rätt till begränsning av behandling (Art.18)                                     personuppgiftssamordnare/                                      
kommunjurist 

4.6 Beslut om underrättelse till tredje man om rättelse, radering eller 
begränsning (Art. 19)                                 

personuppgiftssamordnare/                                      
kommunjurist 
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4.7 Beslut om rätt till dataportabilitet (Art. 20)                                   förvaltningschef i samråd 
med                                                                                                
informationssäkerhetssam
ordnare 

4.8 Beslut att ej längre behandla vissa personuppgifter                      
förvaltningschef efter enskilds invändningar (Art. 21) 

förvaltningschef 
kommunjurist 

4.9 Anmäla personuppgiftsincident till                                          
tillsynsmyndighet (Art. 33-34) 

personuppgiftssamordnare/                                      
kommunjurist 

  

5. NÄMNDSSPECIFIKA ÄRENDEN 

Ärendegrupp Delegat Ersättare 

5.1 Upphandlingsbeslut vid                
inköp/upphandling av varor, tjänster och 
entreprenader intill ett beräknat total- 
belopp upp till tröskelvärdet, för 2020 om 
högst 2 197.545 kronor per 
inköp/upphandling 

upphandlingschef bitr. kommundir. 

5.2 Upphandlingsbeslut vid inköp/ 
upphandlingar av varor, tjänster och 
entreprenader intill ett beräknat totalbelopp 
belopp under direktupphandlingsgränsen,   
för 2020 om högst 615.312 kronor per, 
inköp/upphandling. 

entreprenad-
upphandlare 

upphandlare 

5.3 Rätt att fatta beslut i upphandlingsform 
Förnyad konkurrensutsättning (FKU) där 
beslut har fattats av upphandlingsnämnden 

upphandlingschef 
 

upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef, 
upphandlare 

5.4 Rätt att underteckna/signera nedan där 
kommunen ansluter sig till gemensamma 
upphandlingar  

5.4.1 Fullmakt 
5.4.2 Avropsanmälan  
5.4.3 Bekräftelseanmälan 

 

upphandlingschef 
 

upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef, 
upphandlare 

 
 

5.5 Rätt att underteckna 
avtal/kontrakt/beställning där beslut har 
tagits i nämnd eller på delegation 

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef    

5.6 Rätt att ta beslut om förlängning av avtal 
vilka tidigare tagits i nämnd eller på 
delegation. 

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef 
entreprenadupphandlare 
upphandlare  
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5.7 Yttrande till domstol vid överklagande av 
upphandlingsbeslut som fattats på 
delegation. 

Upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef 

5.8 Yttrande till domstol vid överklagande av 
upphandlingsbeslut som fattats av 
upphandlingsnämnden. 

ordförande 1 vice ordförande 

5.9  Beslut om att avbryta annonserad 
upphandling 

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef 

5.10 Beslut om att avbryta upphandling där 
värdet är under tröskelvärdet, enligt 5.1 

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef 

5.11 Beslut om att avbryta upphandling där 
värdet är över tröskelvärdet och beslut fattats 
av upphandlingsnämnden. 

ordförande 1 vice ordförande 

5.12 Beslut om uppsägning eller hävning1 av 
avtal. 

ordförande 1 vice ordförande 

5.13 Beslut om uppsägning av avtal i förtid 
enligt uppsägningstiden i tecknat avtal. 

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef 

5.14 Rätt att teckna samverkansavtal i 
egenskap av inköpscentral i varje enskild 
upphandling. 

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef 

5.15 Rätt att uppdra åt konsult att genomföra 
upphandlingsuppdrag enligt lagen om offentlig 
upphandling. 

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef 

5.16 Rätt att besluta om tillträde till Dynamiskt 
inköpssystem som ger myndigheten eller 
enheten ett brett urval av möjliga anbud och   
på så sätt utnyttja konkurrensen på bästa sätt. 

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef 
entreprenadupphandlare 
upphandlare 

   

   

 
  

 
1 Om motparten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott, där erforderliga tillstånd saknas eller av andra skäl 
inte längre är möjligt för motparten upprätthålla sin del av avtalet. 
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VERKSTÄLLIGHETSBESLUT  
 
Övriga beslut än de ovan angivna är verkställighetsåtgärder som i princip är varje chefs ansvar. 
Nedan följer några exempel på verkställighetsbeslut. Det är beslut i sådana enkla ärenden där 
beslutet t ex direkt följer av författning eller avtal. 
 
1  Inköpsbeslut vid inköp av varor, tjänster och entreprenader för verksamhetens behov där 

avtal finns och inom befintlig budget 
2  Inköp av varor och tjänster när det saknas avtal och kostnaden är högst 25 000 kronor 
3  Utlämnande av allmän handling 
5 Beslut om mindre ändringar och tillägg i befintliga avtal inom ramen 
 för lagen om offentlig upphandling. 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av upphandlingsnämnden 19 februari 2020, § 13 

Gäller fr o m 2020-02-20
________________________________________________________________

Delegationsordning för upphandlingsnämnden

Gemensamma regler

Upphandlingsnämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. 
Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i upphandlingsnämndens ställe. 
Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan nämnden och delegaten. Delegaten måste 
därför försäkra sig att det beslut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den 
allmänna inriktning som nämnden kan ha givit uttryck för.

Nämnden kan när som helst återkalla delegationen även i ett särskilt ärende. Nämnden har rätt 
att ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i detta ärende – detta förutsätter dock att delegaten 
inte utövat sin delegationsrätt i ärendet.

Det kan också förekomma att ett ärende oförmodat fått principiell vikt och det därför är påkallat 
att nämnden själv beslutar i ärendet. Nämnden har samma möjlighet att ingripa i 
vidaredelegation.

Undantag

I enlighet med 6 kap 38 § kommunallagen får delegerad beslutanderätt inte utövas i 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt.

Vidaredelegation

I samband med antagandet av denna delegationsordning medges möjlighet till vidaredelegation.
Rätten till vidaredelegation avser förvaltningschefen som får vidaredelegera till anställda.

Enligt 7 kap 8 § kommunallagen skall beslut som fattas med stöd av vidaredelegation anmälas 
till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden.
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Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som har fattats med stöd av delegation ska fortlöpande anmälas till nämnden. 
Detta sker genom att delegationsbeslut anges på föredragningslistan – tas upp i protokollet – 
samt att delegationsbeslutet finns tillgängligt på berörd förvaltning.

Delegationsbeslut anslås inte på kommunens anslagstavla. Besvärstiden för delegationsbeslut 
börjar från den dag då protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes anslås på 
anslagstavlan.

Brådskande ärenden

I enlighet med vad som framgår av delegationsordningen delegerar nämnden till ordföranden att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att upphandlingsnämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas sparsamt. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla uppgift om varför ärendet
var brådskande.

MBL – förhandling eller samråd

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen 
är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna följs innan beslut 
fattas.

----

Med basbelopp avses för året gällande prisbasbelopp

36



3 (6)

1. ALLMÄNNA ÄRENDEN

Ärendegrupp Delegat Ersättare

1.1 Ärenden som är så brådskande att 
nämndens beslut inte kan avvaktas

ordförande 1:e v ordf

1.2 Befullmäktigande av ombud att föra 
nämndens talan inför domstol

ordförande 1:e v ordf

1.3 Rätt att vid förfall för 
tjänstemannadelegater själv utöva den 
delegerade beslutanderätten eller 
vidaredelegera denna till annan anställd i 
kommunen.

förvaltningschefen

1.4 Rätt att tillfälligt delegera egen 
beslutanderätt

förvaltningschefen

1.5 Beslut om att vägra utlämnande av 
allmänna handlingar

upphandlingschef kommunjurist

3. EKONOMIÄRENDEN

Ärendegrupp Delegat Ersättare

3.1 Beslut om attestanter inom 
nämndens/styrelsens verksamhetsområde

förvaltningschef bitr. kommundir.

4. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Ärendegrupp Delegat

4.1 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (Art. 28)                               förvaltningschef

4.2 Beslut att ta ut avgift för utlämnande av information på begäran 
(Art 12.5)

förvaltningschef

4.3 Beslut vägra informationsutlämning (Art 12.5)                            förvaltningschef

4.4 Beslut om radering eller rättelse (Art. 16-17)                               personuppgiftssamordnar
e/                                      
kommunjurist

4.5 Beslut om rätt till begränsning av behandling (Art.18)                                    personuppgiftssamordnar
e/                                      
kommunjurist
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4.6 Beslut om underrättelse till tredje man om rättelse, radering eller 
begränsning (Art. 19)                                

personuppgiftssamordnar
e/                                      
kommunjurist

4.7 Beslut om rätt till dataportabilitet (Art. 20)                                  förvaltningschef i samråd 
med                                                                                                
informationssäkerhetssa
mordnare

4.8 Beslut att ej längre behandla vissa personuppgifter                      
förvaltningschef efter enskilds invändningar (Art. 21)

förvaltningschef
kommunjurist

4.9 Anmäla personuppgiftsincident till                                         
tillsynsmyndighet (Art. 33-34)

personuppgiftssamordnar
e/                                      
kommunjurist

5. NÄMNDSSPECIFIKA ÄRENDEN

Ärendegrupp Delegat Ersättare

5.1 Upphandlingsbeslut vid                
inköp/upphandling av varor, tjänster 
och entreprenader intill ett beräknat 
totalbelopp upp till tröskelvärdet, för 
2019 om högst 2 096.000 kronor per 
inköp/upphandling

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef

5.2 Upphandlingsbeslut vid inköp/ 
upphandlingar av varor, tjänster och 
entreprenader intill ett beräknat 
totalbelopp belopp under 
direktupphandlingsgränsen, för 2019 
586.907 kronor per inköp/upphandling.

entreprenad-

upphandlare 

upphandlare

5.3 Rätt att underteckna 
fullmakt/avropsanmälan där 
kommunen ansluter sig till 
gemensamma upphandlingar.

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef

5.4 Rätt att underteckna 
avtal/kontrakt/beställning där beslut  
har tagits i nämnd eller på delegation

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef

5.5 Rätt att ta beslut om förlängning av 
avtal vilka tidigare tagits i nämnd eller 
på delegation.

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef 
entreprenadupphandlare 
upphandlare 

5.6  Upphandlingsledare/bitr 
upphandlingschef Yttrande till domstol 
vid överklagande av 
upphandlingsbeslut

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef
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5.7 Beslut om att avbryta upphandling, upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef

5.10 Beslut om hävning av avtal. ordförande 1:e v ordf

5.11 Rätt att teckna samverkansavtal i 
egenskap av inköpscentral i varje enskild 
upphandling.

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef

5.12 Rätt att uppdra åt konsult att 
genomföra upphandlingsuppdrag enligt 
lagen om offentlig upphandling.

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef

5.13 Rätt att besluta om tillträde till 
Dynamiskt inköpssystem som ger 
myndigheten eller enheten ett brett urval 
av anbud och på så sätt utnyttja 
konkurrensen på bästa sätt.

upphandlingschef upphandlingsledare/bitr. 
upphandlingschef 
entreprenadupphandlare 
upphandlare 
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VERKSTÄLLIGHETSBESLUT 

Övriga beslut än de ovan angivna är verkställighetsåtgärder som i princip är varje chefs ansvar. 
Nedan följer några exempel på verkställighetsbeslut. Det är beslut i sådana enkla ärenden där 
beslutet t ex direkt följer av författning eller avtal.

1 Inköpsbeslut vid inköp av varor, tjänster och entreprenader för verksamhetens behov där 
avtal finns och inom befintlig budget

2 Inköp av varor och tjänster när det saknas avtal och kostnaden är högst 25 000 kronor
3 Utlämnande av allmän handling
5 Beslut om mindre ändringar och tillägg i befintliga avtal inom ramen

för lagen om offentlig upphandling.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-24   

Upphandlingsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2020.11
  

  

 1 (1) 

Redovisning delegationsbeslut 2020 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsbeslut: 

 Ordförandes delegationsbeslut 2020/1 - 2020/3  

o Ett beslut avser avropsanmälan 
o Ett beslut avser uppsägning av avtal 
o Ett beslut avser upphandling 

 Upphandlingschefens delegationsbeslut § 2020/179 – 
2020/278 

o Beslut 2020/261 ej utnyttjat Tre beslut avser 
avbrytande av upphandlingar 

o 13 beslut avser avtal eller beställning 
o 11 beslut avser upphandling 
o 60 beslut avser avtalsförläningar 
o Två beslut avser avropsanmälan gemensamma 

upphandlingar 
o Ett beslut avser fullmakt för samverkansupphandling 
o Ett beslut avser avanmälan gemensam upphandling 
o Tre beslut avser nekande utlämning av allmän 

handling 
o Fem beslut avser fullmakt till extern 

upphandlingskonsult 
o Ett beslut avser tillträde till dynamiskt inköpssystem 

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelning föreslår upphandlingsnämnden besluta 

att godkänna redovisningen av upphandlarens och 
upphandlingschefens delegationsbeslut. 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 
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Delegeringsbeslut
Utskriven av: Maria KarlssonUtskriftsdatum: 2020-06-24

Diarieenhet: Upphandlingsförvaltningen

Beslutsfattare: Alla

Kategori: Alla

Beslutsinstans: Upphandlingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-07-01

Sekretess: Visas

Id Beskrivning Paragraf
Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare
Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig
687/2020 Avropsanmälan SKL kommentus Mattias Hultqvist §184/2020
2020-05-06 SKL Kommentus Mattias Hultqvist

UHN.2020.73 Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018 Upphandlingschef
Linnea Pettersson

688/2020 Beslut om avbrytande av upphandling Stefan Goodwin §183/2020
2020-05-06 På grund av pågående pandemi Stefan Goodwin

UHN.2020.58 Utbyte av allmänbelysning i korridorer, Hånger skola. Upphandlingschef
Linnea Pettersson

703/2020 Avtalsförlängning 200601-210531 Mattias Hultqvist §181/2020
2020-05-07 Ergoff Miljö AB ca 150 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2019.194 Avtal ergonomiprodukter Upphandlingschef
Maria Karlsson

704/2020 Avtalsförlängning 201001-210930 Mattias Hultqvist §180/2020
2020-05-07 Östras Bröd ca 1,1 miljoner kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2017.89 Upphandling av färskt bröd Upphandlingschef
Maria Karlsson

180228 Avtalsförlängning 210201-220131 Mattias Hultqvist §186/2020
2020-05-07 Ulås lamm och gris Ca 100 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2019.54 Avtal Livsmedel: Nöt- och fläskkött UHN.2018.119 Upphandlingschef
Maria Karlsson

702/2020 Uppdragsavtal Varnamo Kommun - Webstep Mattias Hultqvist §182/2020
2020-05-08 Webstep AB Ca 50 000kr Mattias Hultqvist

UHN.2020.71 Konsulttjänst för sökfunktion mellan Sitevision  och 
Evolution

Upphandlingschef

Maria Karlsson
716/2020 Delegationsbeslut Mattias Hultqvist §188/2020
2020-05-08 Assemblins El AB 47 000 kr Mattias Hultqvist

UHN.2020.59 Utbyte av befintligt Brandlarm till nytt automatisk Upphandlingschef
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brandlarm, Åkanten
Maria Karlsson

782/2020 Avtalsförlängning 200501-210430 Mattias Hultqvist §187/2020
2020-05-12 Slöjd-Detaljer i Skara AB ca 80 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.69 Avtal hobbymaterial Slöjd-detaljer i Skara AB Upphandlingschef
Maria Karlsson

766/2020 Delegationsbeslut Mattias Hultqvist §189/2020
2020-05-14 Finnvedens Säljkraft AB 140 700 kr Mattias Hultqvist

UHN.2020.78 Digitala kundmöten, Campus Upphandlingschef
Maria Karlsson

180628 Avtalsförlängning  200708-210707 Mattias Hultqvist §196/2020
2020-05-14 Axiell Sverige AB 368.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2020.77 Avtalsförlängning utlåningsautomater UHN.2011.48 Upphandlingschef
Susanne Feicht

778/2020 Avtalsförlängning 200701-210131 Mattias Hultqvist §197/2020
2020-05-15 Feralco Nordic AB 600.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2014.39 Fällningskemikalier till reningsverken
Gallrat pappershandlingar enligt UN 2018-08-13, § 61

Upphandlingschef

Susanne Feicht
779/2020 Avtalsförlängning 200901-210831 Mattias Hultqvist §195/2020
2020-05-15 Rekal Svenska AB 986.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2017.14 Maskindiskmedel Upphandlingschef
Susanne Feicht

780/2020 Avtalsförlängning  200901-210901 Mattias Hultqvist §193/2020
2020-05-15 Arla Foods AB 3.300.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.149 Avtal livsmedel mejeriprodukter UHN.2018.66 Upphandlingschef
Susanne Feicht

781/2020 Avtalsförlängning 201001-210930 Mattias Hultqvist §192/2020
2020-05-15 Bröderna Hansson  i Göteborg export Aktiebolag 

880.000/år
Mattias Hultqvist

UHN.2017.88 Färsk fisk Upphandlingschef
Susanne Feicht

771/2020 Delegationsbeslut Mattias Hultqvist §191/2020
2020-05-15 Assemblins El AB 49 900 kr Mattias Hultqvist

UHN.2020.74 Utbyte av allmänbelysning i korridorer, Hånger skola Upphandlingschef
Stefan Goodwin

775/2020 Avanmälan från samordnad upphandling 
Fastighetsförnödenheter 21-122

Mattias Hultqvist §198/2020

2020-05-18 HBV Husbyggnadsvaror Mattias Hultqvist

UHN.2020.79 Fastighetsförnödenheter 21-122 Upphandlingschef
Stefan Goodwin

790/2020 Beslut - utlämnande av handling Mattias Hultqvist §199/2020
2020-05-18 RosholmDell Advokatbyrå AB Mattias Hultqvist

UHN.2019.247 Transport- och anläggningsmaskintjänster Upphandlingschef
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Mattias Hultqvist
791/2020 Beslut - utlämnande av handling Mattias Hultqvist §200/2020
2020-05-18 RosholmDell Advokatbyrå AB Mattias Hultqvist

UHN.2019.247 Transport- och anläggningsmaskintjänster Upphandlingschef
Maria Karlsson

814/2020 Avtalsförlängning 200801-210131 Mattias Hultqvist §201/2020
2020-05-19 Kemira Oyj 400.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2016.55 Kemikalier, Polymer, till Reningsverket UH-2016-64 Upphandlingschef
Susanne Feicht

806/2020 Avtal 200518-201231 Mattias Hultqvist §212/2020
2020-05-20 Team Bemanning i Värnamo AB Mattias Hultqvist

UHN.2020.80 Avtal bemanning Upphandlingschef
Maria Karlsson

807/2020 Avtal 200518-201231 Mattias Hultqvist §211/2020
2020-05-20 K Bemanning AB Mattias Hultqvist

UHN.2020.80 Avtal bemanning Upphandlingschef
Maria Karlsson

808/2020 Avtal 200518-201231 Mattias Hultqvist §210/2020
2020-05-20 Aktiv Bemanning i Småland AB Mattias Hultqvist

UHN.2020.80 Avtal bemanning Upphandlingschef
Maria Karlsson

809/2020 Avtal 200518-201231 Mattias Hultqvist §209/2020
2020-05-20 Onepartnergroup Mattias Hultqvist

UHN.2020.80 Avtal bemanning Upphandlingschef
Maria Karlsson

810/2020 Avtal 200518-201231 Mattias Hultqvist §208/2020

2020-05-20 Puls Bemanning AB Mattias Hultqvist

UHN.2020.80 Avtal bemanning Upphandlingschef
Maria Karlsson

811/2020 Avtalsförlängning 200910-210909 Mattias Hultqvist §203/2020
2020-05-20 e-avrop 93.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2019.182 Avtal e-Avrop.com Upphandlingschef
Susanne Feicht

812/2020 Avtalsförlängning 200701-210630 Mattias Hultqvist §204/2020
2020-05-20 Infocaption 98.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2015.75 Programvaran SmartAss Upphandlingschef

Susanne Feicht
815/2020 Avtalsförlängning 201001-210930 Mattias Hultqvist §202/2020
2020-05-20 IDATA 380.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2017.64 Utskriftstjänster Upphandlingschef
Susanne Feicht

830/2020 Avtalsförlängning 201001-210930 Mattias Hultqvist §215/2020
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2020-05-25 Matbutiken 1.088.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2017.146 Varuhemsändning av dagligvaror till gruppbostäder Upphandlingschef
Susanne Feicht

831/2020 Avtalsförlängning 200621-210620 Mattias Hultqvist §213/2020
2020-05-25 Teachiq 149.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2019.155 Kunskapsmatrisen  för Barn och 
utbildningsförvaltningen

Upphandlingschef

Susanne Feicht
833/2020 Avtalsförlängning 200901-210831 Mattias Hultqvist §206/2020
2020-05-25 AM VA service 340.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.45 Inspektion av avloppsledningar Upphandlingschef
Susanne Feicht

838/2020 Avtalsförlängning 210201-220131 Mattias Hultqvist §185/2020
2020-05-25 Hamra Håkansgård Lantbruk AB ca 200 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2019.40 Avtal livsmedel: Nötkött UHN.2018.119 Upphandlingschef
Maria Karlsson

829/2020 Avtalsförlängning 201001-210930 Mattias Hultqvist §214/2020
2020-05-26 Stigs Café & Bageri 350 000/år Mattias Hultqvist

UHN.2016.18 Catering Upphandlingschef
Susanne Feicht

834/2020 Avtalsförlängning 201001-210930 Mattias Hultqvist §205/2020
2020-05-26 Bryggeridepån 390.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2017.85 Bryggeriprodukter Upphandlingschef
Susanne Feicht

820/2020 Avtalsförlängning 200826-210825 Mattias Hultqvist §218/2020
2020-05-26 BRP Systems AB 130.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2015.71 Kassasystem till simhallen UH-2015-105 Upphandlingschef
Susanne Feicht

822/2020 Avtalsförlängning 200911-210910 Mattias Hultqvist §217/2020
2020-05-26 Strålfors 186.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.123 VAN-operatör Upphandlingschef
Susanne Feicht

863/2020 AVTAL_INFOBRIC_EASE_V_rnamo_kommun_212000
-0555_2020-04-23

Mattias Hultqvist §230/2020

2020-05-26 Infobric AB Mattias Hultqvist

UHN.2020.96 System för kontroll av maskintjänster Upphandlingschef
Stefan Goodwin

827/2020 Avtalsförlängning 200601-220531 Mattias Hultqvist §190/2020
2020-05-26 Hypergene ca 1.900.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2016.65 Hypergene UH-2016.065 Upphandlingschef

Susanne Feicht
828/2020 Avtalsförlängning 200801-210731 Mattias Hultqvist §219/2020
2020-05-26 Mäster Grön 96.000/år Mattias Hultqvist
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UHN.2018.85 Avtal uteväxter för offentlig miljö samt rådgivning och 
utbildning

Upphandlingschef

Susanne Feicht
832/2020 Avtalsförlängning 200501-210430 Mattias Hultqvist §207/2020
2020-05-27 Textilhuset Swelogent AB 150.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.80 Avtal syslöjdsmaterial Textilhuset Swelogent Upphandlingschef
Susanne Feicht

835/2020 Avtalsförlängning 200901-210831 Mattias Hultqvist §194/2020
2020-05-27 Tvättbjörnarna Bergman & Son AB 20.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.70 Avtal tvätteritjänster 180901 - 190831 Upphandlingschef
Susanne Feicht

845/2020 Delegationsbeslut Mattias Hultqvist §222/2020
2020-05-27 Floattech Sweden AB  183 734 kr Mattias Hultqvist

UHN.2020.75 Bryggor till Eskilstorpsjön och Prostsjön Upphandlingschef
Linnea Pettersson

851/2020 Beställning_Värnamo_Kommun_2020-05-07 Mattias Hultqvist §220/2020
2020-05-27 Atea Mattias Hultqvist

UHN.2020.81 Licens SiteImprove Upphandlingschef
Maria Karlsson

853/2020 Avtalsförlängning 200501 - 210430 Mattias Hultqvist §221/2020
2020-05-27 Idé-Mode AB ca 150 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2017.144 Upphandling av stationskläder RTJ Upphandlingschef
Mattias Peterson

871/2020 Avtal Service och reparationer av bilar Mattias Hultqvist §223/2020
2020-05-28 Mekonomen Billivet Värnamo AB Mattias Hultqvist

UHN.2020.89 Avtal Service och reparationer av bilar Upphandlingschef
Mattias Peterson

855/2020 Beslut om avbrytande av upphandling Mattias Hultqvist §225/2020
2020-05-28 På grund av brister i upphandlingsdokumenten Mattias Hultqvist

UHN.2019.247 Transport- och anläggningsmaskintjänster Upphandlingschef
Stefan Goodwin

862/2020 Avtal 200601-200831 Mattias Hultqvist §224/2020
2020-05-29 Latbilcentralen Värnamo Ljunby Mattias Hultqvist

UHN.2016.14 Transport och anläggningsmaskintjänster Upphandlingschef
Mattias Hultqvist

875/2020 Avtalsförlängning 210111-220110 Mattias Hultqvist §228/2020
2020-06-01 Ljungby organisation och utvecklingskonsult - LOUK AB 

280.000/år
Mattias Hultqvist

UHN.2019.36 Kurser inom produktionsutveckling och verktygstekniker Upphandlingschef
Susanne Feicht

883/2020 Avtalsförlängning 201001 - 210331 Mattias Hultqvist §226/2020
2020-06-01 Textilia Tvätt & Textilservice AB , ca 1 900 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2015.142 Cirkulationstvätt arbetskläder för vård och omsorg Upphandlingschef
Mattias Peterson
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884/2020 Avtalsförlängning 201101-210430 Mattias Hultqvist §229/2020
2020-06-01 Swedbank Mattias Hultqvist

UHN.2014.82 Banktjänster 2012:2 Upphandlingschef
Susanne Feicht

885/2020 Delegationsbeslut Mattias Hultqvist §231/2020
2020-06-01 N. Malmqvist Värnamo Musik ca 375 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2019.186 Musikinstrument och tillbehör Upphandlingschef
Jeanette Green Hakeman

897/2020 Delegationsbeslut Mattias Hultqvist §232/2020
2020-06-01 SKL Kommentus/ OneMed Sverige AB Mattias Hultqvist

UHN.2020.99 Bristvaror till kommunala vård- och 
omsorgsverksamheter 

Upphandlingschef

Maria Karlsson
909/2020 Fullmakt enligt 5.12 i delegationsordningen Mattias Hultqvist §239/2020
2020-06-02 Ecenea Väst AB ca 3 750 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2020.94 Sand grus och bergmaterial Upphandlingschef
Mattias Hultqvist

902/2020 Beslut - utlämnande av handling Mattias Hultqvist §236/2020
2020-06-02 AB HALMSTADS BRANDSERVICE Mattias Hultqvist

UHN.2020.34 Brandskydd Upphandlingschef
Maria Karlsson

903/2020 Fullmakt enligt 5.12 i delegationsordningen Mattias Hultqvist §240/2020
2020-06-02 Ecenea Väst AB ca 850 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2019.180 Städ entreprenader Upphandlingschef
Mattias Hultqvist

904/2020 Fullmakt enligt 5.12 i delegationsordningen Mattias Hultqvist §241/2020
2020-06-02 Ecenea Väst AB ca 400 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.191 Service och reparationer av hissar. Upphandlingschef
Mattias Hultqvist

905/2020 Fullmakt enligt 5.12 i delegationsordningen Mattias Hultqvist §237/2020
2020-06-02 Ecenea Väst AB ca 2 000 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2020.92 Beläggning och beläggningsarbeten Upphandlingschef
Mattias Hultqvist

906/2020 Fullmakt enligt 5.12 I delegationsordningen Mattias Hultqvist §238/2020
2020-06-02 Ecenea Väst AB ca 4 000 000kr/år Mattias Hultqvist

UHN.2020.93 Snöröjning och halkbekämpning Upphandlingschef
Mattias Hultqvist

910/2020 Likalydande beslut avtalsförlänging 201201-210531 Mattias Hultqvist §242/2020
2020-06-03 Human Care, Comfort system, Caretec, Invacare Mattias Hultqvist

UHN.2016.84 Reglerbara sängar med tillbehör och tillbehör till privata 
sängar. RJL 2016/142

Upphandlingschef

Maria Karlsson
925/2020 Avtalsförlängning 210801-220731 Mattias Hultqvist §227/2020
2020-06-04 Celavi 200.000/år Mattias Hultqvist
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UHN.2019.36 Kurser inom produktionsutveckling och verktygstekniker Upphandlingschef
Susanne Feicht

926/2020 Avtalsförlängning 201101-211031 Mattias Hultqvist §216/2020
2020-06-04 Tunstall Nordic AB  75.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2011.42 Digital låssystem till Omsorgsförvaltningen UH-2011-25 
Digitala nycklar

Upphandlingschef

Susanne Feicht
929/2020 Avropsanmälan SKL kommentus   §1/2020
2020-06-05 SKL Kommentus Inköpscentral  

UHN.2020.103 Hyresmoduler 2018 Ordförande
Maria Karlsson

930/2020 Likalydande avtalsförlängning 191201-201130 Mattias Hultqvist §250/2020
2020-06-08 Region Jönköpings län Mattias Hultqvist

UHN.2016.94 Hygienhjälpmedel RJL 2016/141 Upphandlingschef
Maria Karlsson

932/2020 Likalydande avtalsförlängning 200901-210830 Mattias Hultqvist §251/2020
2020-06-08 Region Jönköpings län Mattias Hultqvist

UHN.2017.94 Kognitions- och kommunikationshjälpmedel RJL 
2016/1374

Upphandlingschef

Maria Karlsson
934/2020 Likalydande avtalsförlängning 200401-210331 Mattias Hultqvist §252/2020
2020-06-08 Region Jönköpings län Mattias Hultqvist

UHN.2017.32 Gånghjälpmedel RJL 2016/1743 Upphandlingschef
Maria Karlsson

938/2020 Avtalsförlängning 200801-210430 Mattias Hultqvist §246/2020
2020-06-08 Nordlo Jönköping AB, 1.200.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2012.130 Multifunktionsskrivare och serviceavtal Upphandlingschef
Susanne Feicht

939/2020 Avtalsförlängning 200901-210901 Mattias Hultqvist §247/2020
2020-06-08 AB Hembergs Trädgårdsprodukter 3.000.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.150 Avtal livsmedel potatis, frukt och grönsaker. Upphandlingschef
Susanne Feicht

940/2020 Avtalsförlängning 200701-211231 Mattias Hultqvist §245/2020
2020-06-08 Söderberg & Partners 83.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2015.127 Försäkringsförmedlartjänster Försäkringsmäklare Upphandlingschef
Susanne Feicht

941/2020 Avtalsförlängning 200401-210530 Mattias Hultqvist §244/2020
2020-06-08 Svenstigs Bil AB, 3.400.00/år Mattias Hultqvist

UHN.2019.68 Avtal service och reparationsarbeten för fodon av de 
fabrikat som Svenstigs Bil AB saluför

Upphandlingschef

Susanne Feicht
942/2020 Avtalsförlängning 200701-200831 Mattias Hultqvist §243/2020
2020-06-08 Roupez 318.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2013.134 Profilartiklar, Giveaways Upphandlingschef
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Susanne Feicht
943/2020 Avtalsförlängning 201101-211031 Mattias Hultqvist §235/2020
2020-06-08 Inexchange Factorum AB 277.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2011.107 E-faktura tjänster Inexchange avtalsid 02761 Upphandlingschef
Susanne Feicht

944/2020 Avtal 200518-201231 Mattias Hultqvist §234/2020
2020-06-08 Empleo Värnamo AB Mattias Hultqvist

UHN.2020.80 Avtal bemanning Upphandlingschef
Maria Karlsson

947/2020 Avtalsförlängning 200801-210731 Mattias Hultqvist §253/2020
2020-06-08 WSP Sverige AB 1.600.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.31 Utbildning av fastighetsingenjör Upphandlingschef
Susanne Feicht

950/2020 Fullmakt för samverkansupphandling kommunerna 
2020-06-03

Mattias Hultqvist §249/2020

2020-06-08 Region Jönköpings län Mattias Hultqvist

UHN.2020.98 Hjälpmedelsupphandlingar under 2020 - 2022 Upphandlingschef
Maria Karlsson

953/2020 Avtalsförlängning 201101-211031 Mattias Hultqvist §255/2020
2020-06-08 Bravida 10.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.240 Låsservice till omsorgsförvaltningen Upphandlingschef
Susanne Feicht

955/2020 Delegationsbeslut Mattias Hultqvist §256/2020
2020-06-08 GreeNest Form AB 1 240 000kr Mattias Hultqvist

UHN.2020.66 Bullerskydd vid Enehagen skola Upphandlingschef
Stefan Goodwin

965/2020 Avtalsförlängning 210101-211231 Mattias Hultqvist §248/2020
2020-06-09 Ernst & Young AB, 1.300.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2017.1 Revisionstjänster Upphandlingschef
Susanne Feicht

970/2020 Avtalsförlängning 201001-210930 Mattias Hultqvist §258/2020
2020-06-10 Expandia 4.700.00/år för alla avtal Mattias Hultqvist

UHN.2016.47 Upphandling; Tillfälliga förskolerlokaler på Västhorja fsk 
i Värnamo

Upphandlingschef

Susanne Feicht
971/2020 Avtalsförlängning 201001-210930 Mattias Hultqvist §259/2020
2020-06-10 Expandia 4.700.000/år för alla avtal Mattias Hultqvist

UHN.2016.36 Upphandling; Tillfälliga skollokaler på Gröndalsskolan i 
Värnamo

Upphandlingschef

Susanne Feicht
968/2020 Avtal 200701-220630 Mattias Hultqvist §233/2020
2020-06-10 Flintdolken i Värnamo Aktiebolag Mattias Hultqvist

UHN.2020.95 Avtal minnesgåva - smycken Upphandlingschef
Jeanette Green Hakeman
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969/2020 Avtalsförlängning 201001-210930 Mattias Hultqvist §254/2020
2020-06-15 Värnamo Persiennfabrik 500.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2017.113 Markiser och persienner Upphandlingschef
Susanne Feicht

972/2020 Uppsägning   §2/2020
2020-06-15 Viduct  

UHN.2018.209 Avtal Internetbaserad lösning Viaduct Edionet  191106 Ordförande
Mattias Hultqvist

973/2020 Avtalsförlängning 200801-210731 Mattias Hultqvist §260/2020
2020-06-15 BSV 900.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.31 Utbildning av fastighetsingenjör Upphandlingschef
Susanne Feicht

975/2020 Delegationsbeslut 14 om tillträde till dis till och med 
211231

Mattias Hultqvist §262/2020

2020-06-16 Abata Kommanditbolag Mattias Hultqvist

UHN.2018.187 Tillträde till dynamiskt inköpssystem gällande 
utbildningskonsulter till Campus i Värnamo kommun 

Upphandlingschef

Jeanette Green Hakeman
983/2020 Avtalsförlängning 201101-211031 Mattias Hultqvist §265/2020
2020-06-16 Inyett AB 56.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2017.151 IT-tjänster Inyett Upphandlingschef
Susanne Feicht

984/2020 Avtal 200518-201231 Mattias Hultqvist §264/2020
2020-06-16 Bemanningspoolen AB Mattias Hultqvist

UHN.2020.80 Avtal bemanning Upphandlingschef
Maria Karlsson

985/2020 Avtalsförlängning 201101-211031 Mattias Hultqvist §263/2020
2020-06-16 Bravida 890.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.120 Hantverkstjänster - EL Upphandlingschef
Susanne Feicht

986/2020 Avtalsförlängning 200501-201231 Mattias Hultqvist §257/2020
2020-06-16 Ricoh Sverige AB Mattias Hultqvist

UHN.2013.107 Beställningssystem till vaktmästeriets Interntryckeri  
5/2010

Upphandlingschef

Maria Karlsson
988/2020 Delegationsbeslut Mattias Hultqvist §266/2020
2020-06-17 Lagans Byggnads AB 940 000kroner Mattias Hultqvist

UHN.2020.87 Fönsterbyte på Gröndalskolan Upphandlingschef
Stefan Goodwin

989/2020 Delegationsbeslut Mattias Hultqvist §267/2020
2020-06-17 Värnamo Truckservice Aktiebolag 175 000kr Mattias Hultqvist

UHN.2020.61 Motviktstruck Upphandlingschef
Maria Karlsson

995/2020 Beslut om avbrytande. Mattias Hultqvist §270/2020
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2020-06-17 Inkomna anbud överstiger budgeterade medel. Mattias Hultqvist

UHN.2020.65 Ventilationsbyte vid Ekbackens förskola Upphandlingschef
Stefan Goodwin

1004/2020 Avtalsförlängning 201101-211031 Mattias Hultqvist §272/2020
2020-06-17 Bergsäker AB 307.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.247 Avtal riskanalys, besiktning och vibrationsmätning 
UHN.2018.159

Upphandlingschef

Susanne Feicht
1005/2020 Avtalsförlängning 201201-210430 Mattias Hultqvist §271/2020
2020-06-17 Bambora Mattias Hultqvist

UHN.2016.139 Kortterminaler Upphandlingschef
Susanne Feicht

1010/2020 Delegationsbeslut Mattias Hultqvist §273/2020
2020-06-17 EPIC, Teknikens hus i Växjö ekonomisk förening 212 

400/kursomgång
Mattias Hultqvist

UHN.2020.113 Verktygsteknik Upphandlingschef
Maria Karlsson

1012/2020 Delegationsbeslut 200901 - 221231 ev 24 månaders 
förlängning

  §3/2020

2020-06-17 Expandia Moduler AB 2 475 000kr  

UHN.2020.100 Förskolepaviljonger till Jannelunds förskola Ordförande
Maria Karlsson

1026/2020 Likalydande avtalsförlängning till 210228 Mattias Hultqvist §274/2020
2020-06-22 Handicare AB Etac Sverige AB via RJL Mattias Hultqvist

UHN.2016.170 Stationära lyftar, Mobila lyftar och lyftselar, RJL 
2016/2750 

Upphandlingschef

Maria Karlsson
1027/2020 Likalydande avtalsförlängning till 220413 Mattias Hultqvist §275/2020
2020-06-22 Region Jönköpings län Mattias Hultqvist

UHN.2018.92 Batterier och batteriladdare (HMC) RJL2018/237 Upphandlingschef
Maria Karlsson

1028/2020 Likalydande avtalsförlängning till 220430 Mattias Hultqvist §276/2020
2020-06-22 NordicCare Ortopedi & Rehab Region Jönköpings län Mattias Hultqvist

UHN.2017.20 Höftskyddsbyxor RJL 2017/2939 Upphandlingschef
Maria Karlsson

1033/2020 Avtalsförlängning 201101-211031 Mattias Hultqvist §277/2020
2020-06-22 Assemblin El 584.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.120 Hantverkstjänster - EL Upphandlingschef
Susanne Feicht

1034/2020 Avtalsförlängning 201101-211031 Mattias Hultqvist §269/2020
2020-06-22 Elajo Elservice 1.740.000/år Mattias Hultqvist

UHN.2018.120 Hantverkstjänster - EL Upphandlingschef
Susanne Feicht

1035/2020 Avtalsförlängning 201101-211031 Mattias Hultqvist §268/2020
2020-06-22 Würth 107.000/år Mattias Hultqvist
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UHN.2017.161 Fordonsrelaterade produkter Upphandlingschef
Susanne Feicht

1040/2020 Avtalsförlängning 210101-211231 LARMPASSNING 
AVTAL 78610SOS

Mattias Hultqvist §278/2020

2020-06-24 SOS Alarm 1.200.00/år Mattias Hultqvist

UHN.2015.11 Larmpassning (avtal 78610SOS) Upphandlingschef
Susanne Feicht
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Omsorgsförvaltningens delegationsbeslut 
avseende direktupphandling 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsbeslut för direktupphandlingar taget 
av omsorgsförvaltningens delegater.  

Porttelefon till särskilt boende på Rörstorpsgården, Linneberg, 
Forsgården och Soläng. 2020-05-15 

Sofie Starby, sektionschef     Bravida 47 725 kr 

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta 

att godkänna redovisningen av omsorgsförvaltningens 
delegationsbeslut avseende direktupphandlingar 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-25   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2019.261
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Information från upphandlingschefen 

 

Ärendebeskrivning 

Följande information lämnas vid sammanträdet av 
upphandlingschefen: 

1. Pågående upphandlingar 25 juni 2020 

a. Städentreprenad för Gummifabriken (VKIAB) i 

Värnamo. Värdet på upphandlingen beräknas till 

drygt 3 miljoner per år. 

2. Planerade projekt/upphandlingar 25 juni 2020. Pågående och 

planerade upphandlingar redovisas även på Värnamo 

kommuns hemsida, länk https://www.varnamo.se/naringsliv-

och-arbete/upphandling-och-inkop.html  

3. Överprövningar 

a. Profilartiklar 

b. Hantverkstjänster – Måleri 

c. Transport- och anläggningstjänster  

4. Convid-19 

 

 

Beslutsförslag 

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden 
besluta 

att godkänna informationen 

 

Mattias Hultqvist  
Upphandlingschef  

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-05   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2020.12
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Pågående och planerade upphandlingar 25 juni 2020 Aktiverad=    Påbörjad med endast kort omfattning klar

Period: 2020-06-25 - 2021-06-01 Annonserad=    Upphandlingen annonserad

Aktiva projekt Bearbetas=    I stort sett klar för annonsering

Rapporten skapad: 2020-06-25 Planerad=Planerad

Projektstart= Planerad

Utskickad= Riktad direktupphandling
UPPHANDLINGENS NAMN LÄNK DIARIE VÄRDE ANSVARIG STATUS
Banktjänster Upphandling UHN.2020.35 800 000,00 kr Mattias Hultqvist Aktiverad

Beläggning och beläggningsarbeten Upphandling UHN.2020.92 80 000 000,00 kr Stefan Goodwin Aktiverad

Förstudie. Optimeringsanalys av skrivare och kopiatorer. Upphandling UHN.2020.109 500 000,00 kr Linnea Pettersson Aktiverad

Inköpsanalyssystem Upphandling 400 000,00 kr Linnea Pettersson Aktiverad

Produktion av webbplats till Campus Upphandling UHN.2020.20 0,00 kr Hanna Gran Aktiverad

Sand grus och bergmaterial Upphandling UHN.2020.94 15 000 000,00 kr Stefan Goodwin Aktiverad

Service och reparationer av hissar Upphandling UHN.2018.191 1 600 000,00 kr Stefan Goodwin Aktiverad

Skrivare & kopiatorer Upphandling 0,00 kr Linnea Pettersson Aktiverad

Snöröjning och halkbekämpning Upphandling UHN.2020.93 16 000 000,00 kr Stefan Goodwin Aktiverad

Städ entreprenader Upphandling UHN.2019.180 3 400 000,00 kr Stefan Goodwin Aktiverad

Städkemikalier, papper, plast och städmaterial Upphandling UHN.2020.48 5 000 000,00 kr Mattias Peterson Aktiverad

Termisk sanering genom uppvärming på Värnamo tvätten Upphandling UHN.2019.18 18 000 000,00 kr Stefan Goodwin Aktiverad
Tillfälligt idrottstält-hall inkl. omklädning- dusch Gröndalsskolan
och Trälleborg. Upphandling UHN.2019.171 5 000 000,00 kr Stefan Goodwin Aktiverad

Transport- och anläggningsmaskiner Upphandling UHN.2020.91 0,00 kr Stefan Goodwin Aktiverad

Väglinjer Upphandling 4 000 000,00 kr Stefan Goodwin Aktiverad

Övergripande styrsystem Upphandling UHN.2020.52 600 000,00 kr Mattias Peterson Aktiverad

Boknings- och bidragssystem Upphandling UHN.2020.10 200 000,00 kr Linnea Pettersson Annonserad

Kommunikationsbyrå Upphandling UHN.2019.203 1 000 000,00 krJeanette Green Hakeman Annonserad

Partneringledare - BYGG Upphandling UHN.2020.55 1 600 000,00 kr Stefan Goodwin Annonserad

Renovering av Ohs reningsverk Upphandling UHN.2020.110 5 000 000,00 kr Stefan Goodwin Annonserad

Skolsköterska Upphandling UHN.2020.108 0,00 krJeanette Green Hakeman Annonserad

Slamtömnning-transport Upphandling UHN.2018.154 3 000 000,00 kr Stefan Goodwin Annonserad
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Städentreprenad för Gummifabriken (VKIAB) i Värnamo Upphandling UHN.2020.5 10 000 000,00 kr Mattias Hultqvist Annonserad

Upphandlingskonsulter Upphandling UHN.2020.67 3 500 000,00 kr Mattias Peterson Annonserad

GIS-system Upphandling 0,00 kr Malin Kulaweera Planerad

Kreidtkontrollssystem Upphandling 0,00 krJeanette Green Hakeman Planerad

Stödsystem för budget Upphandling 0,00 kr Malin Kulaweera Planerad

Trygghetstelefoner ordinärt boende Upphandling 0,00 kr Malin Kulaweera Planerad

Upphandlingssystem & avtalsdatabas Upphandling 600 000,00 kr Mattias Hultqvist Planerad

Webbaserad utbildning i livsmedelshygien Upphandling 0,00 kr Malin Kulaweera Planerad

Slöjddetaljer, utrustning till slöjden Upphandling 1 500 000,00 krJeanette Green Hakeman Projektstart

Betongkrossning 2020 Upphandling UHN.2020.111 160 000,00 kr Martin Eriksson Utskickat

Betongplatta utomhus vid Talavidshallen i Rydaholm Upphandling UHN.2020.112 60 000,00 kr Martin Eriksson Utskickat

Takbyte Apladalsskolan hus A Upphandling UHN.2020.106 700 000,00 kr Stefan Goodwin Utskickat

Takbyte Apladalsskolan hus B Upphandling UHN.2020.107 1 000 000,00 kr Stefan Goodwin Utskickat

HR-system Upphandling UHN.2020.18 0,00 kr Mattias Hultqvist Öppnat

Tekniska konsulter inom bygg Upphandling UHN.2020.54 6 000 000,00 kr Stefan Goodwin Öppnat

Ventilationsbyte Ekbackens fsk Upphandling UHN.2020.65 30 000 000,00 kr Sebastian Scheler Öppnat

UPPHANDLINGENS NAMN LÄNK DIARIE VÄRDE ANSVARIG STATUS
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Titel Ägare Förfarande Kategori Varugrupp Projektstart
Kreidtkontrollssystem Jeanette Green Hakeman Förenklat IT, Tele & System Datasystem (mjukvara) 2020-09-01
Stödsystem för budget Malin Kulaweera Förhandlad IT, Tele & System Datasystem (mjukvara) 2020-12-01
Trygghetstelefoner ordinärt boende Malin Kulaweera Förnyad konkurrensutsättning IT, Tele & System Trygghetstelefoner 2020-12-16
Tryckeritjänster Mattias Peterson Förenklat Administrativa tjänster Tryckeritjänster 2021-01-08
Upphandlingssystem & avtalsdatabas Mattias Hultqvist Förenklat IT, Tele & System Datasystem (mjukvara) 2021-02-01
Webbaserad utbildning i livsmedelshygien Malin Kulaweera Direktupphandling riktad Utbildning & Undervisning Utbildningar 2021-06-01
GIS-system Malin Kulaweera Förhandlad IT, Tele & System Datasystem (mjukvara) 2022-03-01
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-06-02  

Justerare 

§ 240 Dnr: KS.2020.310 
 
Fördelning av ersättning för sjuklönekostnader 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att     av den erhållna ersättning från staten till 

sjuklönekostnaden för april månad 2020 fördela det 
belopp som överstiger 2019 års kostnadsnivå för sjuklöner 
inklusive arbetsgivaravgifter till respektive förvaltning, 

att     principen för fördelning till nämnderna ska gälla så länge 
nuvarande nivå och förutsättningar för den statliga 
ersättningen gäller, samt 

att     den kvarvarande delen av ersättningen ska hanteras som 
ett bidrag under Finansiering och till den del det behövs 
användas för kommunövergripande kostnader till följd av 
pandemin Covid-19. 

 
Ärendebeskrivning 
Staten har beslutat att under april – maj 2020 stå för alla 
kostnader för sjuklöner upp till dag 14. Regeringen och 
samarbetspartierna har 2020-05-07 även föreslagit en 
förlängning under juni – juli. Därefter har föreslagits ett 
högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader fram till 30 
september 2020. Hur hög kompensationen genom detta 
högkostnadsskydd kommer att bli är i dagsläget oklart. 
 
Förutsättningarna för arbetsgivare att få ersättningen är följande: 
 Kostnader för dag 1–14 i sjuklöneperioden med högst 80 

procent av lönen och andra anställningsförmåner.  
 Karensavdraget på sjuklönen ska inte räknas med då det inte 

är en kostnad. 
 Arbetsgivaravgifter på sjuklönen ska räknas med. 
 
Syftet med att staten tillfälligt tar över sjuklöneansvaret är att 
ekonomiskt underlätta för arbetsgivare. 
Värnamo kommun har hittills ansökt om och fått beviljat 
ersättning för sjuklöner utbetalda under april månad 2020. Dessa 
uppgår till 3 798 520 kronor. Utöver detta har erhållits ersättning 
för arbetsgivaravgifter med 893 860 kronor (23,5%, vilket utgör 
genomsnittet av betalda arbetsgivaravgifter). Beviljad ersättning 
är alltså sammanlagt 4 692 380 kronor. 
Eftersom orsak till sjukfrånvaro inte fastställs är det inte möjligt 
att avgöra hur stor del av ersättningen som avser ökade 
sjuklönekostnader till följd av pandemin Covid-19.  
 
 
                                                                          Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-06-02  

Justerare 

Ks § 240 (forts) 
 
Nämnderna har normalt fullt ansvar för kostnaderna för 
sjuklöner men eftersom kommunen får ersättning från staten 
detta år föreslås att nämnderna får del av ersättningen för den 
del av sjuklönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter som 
överstiger kostnadsnivån under motsvarande period 2019. 
Kostnaderna för sjuklöner under april månad 2019 var 
1 406 674 kronor exklusive arbetsgivaravgifter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 20 maj 2020 
kommunstyrelsen besluta 
att      av den erhållna ersättning från staten till 

sjuklönekostnaden för april månad 2020 fördela det 
belopp som överstiger 2019 års kostnadsnivå för sjuklöner 
inklusive arbetsgivaravgifter till respektive förvaltning, 

att      principen för fördelning till nämnderna ska gälla så länge 
nuvarande nivå och förutsättningar för den statliga 
ersättningen gäller, samt 

att      den kvarvarande delen av ersättningen ska hanteras som 
ett bidrag under Finansiering och till den del det behövs 
användas för kommunövergripande kostnader till följd av 
pandemin Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet
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Sammanfattning 
Värnamo kommun har de senaste åren sett en kraftig topp i befolkningstillväxten. Störst var 

tillväxttalen under 2016 och 2017 med en årlig befolkningsökning på 344 (+1,3%) år 2016 och 300 

(+0,9%) personer år 2017. En avmattning har kunnat ses både under 2018 (222 personer, 0,65%) och 

2019 (132 personer, 0,38%).  Dessa år innebär fortfarande en befolkningsökning som är större än den 

som vi varit vana vid, men är en bra bit ifrån rekordåren 2016 och 2017. 

 

Ökningen beror främst på större rörlighet med positivt inflyttningsnetto. Det är främst utrikes 

flyttnetto som bidragit till den positiva befolkningsutvecklingen, men också ett positivt födelsenetto. 

 

Kommunens befolkning förväntas fortsätta öka, om än i en något minskande takt för de närmsta två 

åren. Denna prognos baseras på förutsättningen att de planerade bostadsprojekten genomförs, och 

genomförs i den tidsperiod som påbörjade planer anger. 

De senare åren av totalprognosen (2026-2030) bygger på förutsättningen att minst 175 lägenheter 

färdigställs varje år.  Detta är den byggtakt som kommande plan minst antas ta höjd för. Utan denna 

byggtakt, sätts antagandena för denna prognos ur spel, och förutsättningarna för en ökande 

tillväxttakt minskas.   

 

Värnamo kommun ligger nära rikets och länets genomsnitt för antal personer per hushåll, fördelat på 

olika boendeformer (källa: Boverket). Det är inte rimligt att anta att befolkningstillväxten kan ske 

genom att hushållen i Värnamo kommun förväntas bo med ökat antal personer i medeltal per 

hushåll. Bostadsbyggande är därför en förutsättning för befolkningstillväxt. 

 

Den årliga befolkningsökningen är i början av prognosperioden cirka 200 personer per år, och i slutet 

av prognosperioden drygt 300 personer per år. Detta är lägre än föregående befolkningsprognos 

siffror. Det är det osäkra konjunkturläget, tidigare års utfall samt det antagna bostadsbyggandet som 

ligger till grund för denna förändring i prognosen.  

 

Prognosen baseras på Värnamos utveckling under åren 2013-2019 (2016 och 2017 undantagna). 

Trender som kan pekas ut, och som förstärkts sedan förra prognosen är att andelen unga, och 

andelen äldre ökar i högre takt än gruppen yrkesverksam ålder. Detta gör att försörjningskvoten* 

kommer att öka under hela prognosperioden. 

(*Försörjningskvoten visar hur många, inklusive sig själv, var och en i yrkesverksam ålder skall 

försörja genom sin skattsedel) 

 

Prognosen visar på tillväxt för kommunen. Prognosperioden inleds med ett par år av lägre tillväxt för 

att sedan förväntas ta fart i samband med ett stort antal färdigställda bostäder under 2022. Den 

genomsnittliga befolkningsökningstakten beräknas vara 0,5 procent i början av prognosperioden för 

att sedan stiga till drygt 0,9 procent årligen i slutet av prognosperioden. Till största del sker 

befolkningsökningen i Värnamo stad. Kransorterna visar en tillväxt, men en svagare prognosticerad 

utveckling än centralorten Värnamo. De antaganden kring bostadsbyggande som prognosen grundar 

sig på har stor inverkan och orsakar denna effekt i prognosen. En spridning av bostadsbyggandet 

även till kransorterna skulle fördela befolkningstillväxten, förutsatt att inflyttningstryck till dessa 

orter finns.  

 

Befolkningsutvecklingen visar en ökning till 2030 som ligger strax under den befolkningskurva som 

svarar mot kommunens vision om 40 000 invånare 2035. Återigen har antaganden kring 

bostadsbyggande som prognosen grundar sig på stor inverkan. Det illustrerar igen att om visionen 
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ska nås så förutsätter det byggande. Visionsformuleringen om numerär tillväxt att vara den 

mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare 2035, har goda skäl. Värnamo kommuns 

demografiska utveckling, födelsetal och utvecklingen av försörjningskvoten understryker 

nödvändigheten av att kommunen växer, och har förutsättningar att växa genom inflyttning. Utan 

nya bostäder finns inte de förutsättningarna. Ställningstaganden i beslut och effektiva processer 

kring bostadsbyggande påverkar möjligheten att nå visionen. Liksom förstås övrigt utvecklingsarbete 

för en attraktiv kommun som skapar ett inflyttningstryck.  

 

Den pågående coronapandemin påverkar prognosen och det är omöjligt att förutse de framtida 

ekonomiska konsekvenserna. Framskrivningar och prognoser är alltid behäftade med en viss 

osäkerhet. Eftersom det just nu pågår flera förändringar i samhället är framskrivningen osäkrare än 

vanligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 
 

Befolkningsprognosen utgår från den faktiska befolkningen vid årets slut 2019, och sträcker sig fram 

till prognosens slutår 2030. Folkmängden avser 31 december varje år, och åldern är den som är 

uppnådd vid årets slut.  

En prognos över kommunens delområden har också gjorts. Denna tar hänsyn till planerat 

bostadsbyggande och stäms av mot totalprognosen. Tidshorisonten för delområdesprognosen är 

kortare, 2020-2024.  

I avsnitt två i rapporten presenteras först prognosen för hela kommunen. Därefter kommer ett 

avsnitt med prognosresultatet för kommunens tätorter och landsbygd. De så kallade delområdena.  

Viktigt att minnas är att prognos är just ett antagande. Prognosens resultat bygger på en 

framskrivning av det som hänt tidigare år, samt antagande om framtida bostadsbyggande. En 

befolkningsprognos har störst träffsäkerhet de första två prognosåren, medan det efter ytterligare år 

kan vara svårt att bedöma hur stor befolkningsökningen blir och i vilka områden den sker. Det är 

också olika svårt att göra prognoser för olika åldersgrupper. I åldrar där det i större utsträckning sker 

förändringar i livet än i andra åldrar, är prognosavvikelsen större. Faktorer som leder till sådana 

förändringar är fruktsamhet, flyttningsbenägenhet och dödlighet. Därför är osäkerheten störst i 

Avrundning: 

I alla tabeller är prognosen avrundad till närmaste fem-tal 

 

Endast folkbokförda räknas in: 

Prognosen bygger på de som är folkbokförda i Sverige. Personer som söker asyl är inte 

folkbokförda. Personer kan folkbokföras i Sverige först när de fått PUT, permanent 

uppehållstillstånd. 

 

Tips! 

Utöver de data som presenteras i denna rapport finns mer att tillgå och fördjupa sig i. 

Har du som kommunpolitiker eller tjänsteperson, intresse av ytterligare statistik finns 

det möjlighet att ta fram detta. Kontakta i så fall utvecklingsavdelningen.  
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åldrarna 20-44 år då omflyttningen är stor i dessa åldrar. En prognosavvikelse i de åldrarna får då 

också genomslag på barnafödandet.  

Stora förändringar i form av händelser i världen och politiken, omställningar i näringslivets 

förutsättningar eller av hur människor väljer att leva sina liv påverkar de faktorer som prognosen 

utgår ifrån: antalet födda, antalet döda, antalet inflyttade och antalet utflyttade.  

 

Antaganden 
 

Förändringar i ett givet områdes befolkning kan bara bero på följande fyra skeenden: att människor 

föds, dör, flyttar in, eller flyttar ut. Vid arbetet med en befolkningsprognos görs antaganden för hur 

dessa fyra faktorer kommer utveckla sig. Dessa antaganden baserar sig huvudsakligen på den tidigare 

utvecklingen i området, men tendenser som uppfattas på nationell nivå så som uppskattade 

förändringar i medellivslängd eller förändringar på nationellt plan som kan leda till flyttströmmar, 

kan påverka antagandena.  

 

Antalet födda varje år beräknas genom att ta hänsyn till antalet kvinnor i kommunen tillsammans 

med sannolikheten att de föder barn under året. De så kallade fruktsamhetstalen anger hur stor 

sannolikhet det är att föda barn vid en viss ålder. Fruktsamhetstalen tillsammans med kunskapen om 

hur många kvinnor i en viss ålder som bor i kommunen, gör det möjligt att göra antaganden om 

antalet nyfödda.  

Antalet döda beräknas genom att antalet personer i varje åldersklass förs samman med risken att dö 

vid en given ålder.  

Antalet inflyttade varje år utgår från hur det sett ut under tidigare år. I prognosen tas även hänsyn till 

det förväntade byggandet. Detta utifrån kända projekt av hyresfastigheter och bostadsrätter som 

uppförs av både Finnvedsbostäder och av andra fastighetsbolag. Dessutom görs ett antagande för 

byggande av privata villor baserat på de senaste årens bygglovsansökningar. De senaste 5 åren har 

antalet inflyttade varierat mellan 1 421 och 1 675 personer per år (genomsnitt 1 549). 

Antalet utflyttade beräknas genom utflyttningsrisken. Det vill säga benägenheten att flytta för varje 

åldersklass i förhållande till antalet personer av varje kön i denna ålder. De senaste 5 åren har antalet 

utflyttade varierat mellan 1 251 och 1 365 personer per år (genomsnitt 1 334). 

 

 

Prognos för hela kommunen 
 

Värnamo kommun har sedan 70-talet haft en växande befolkning. Med undantag av några år i mitten 

av 90-talet och kring 2008-2009 så har kommunen haft en trend av växande befolkning. Framöver 

förväntas denna årliga befolkningsökning att vara något större än historiskt och också stabilisera sig 

på denna nivå kring en halv procents årlig tillväxt. Totalt sett prognosticeras befolkningen i Värnamo 

kommun att växa med 2 975 personer under perioden 2020-2030. Från 34 740 till 37 720. De kända 

projekt av bostadsbyggande som ligger i antagandena, byggs i till största del i Värnamo stad. Det 

innebär att den största befolkningsförändringen sker där.  
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Den relativt lägre prognosen för den totala befolkningsförändringen för 2020 och 2021 orsakas av att 

de kända bostadsprojekten under de åren är något färre, 76 respektive 85 bostäder färdigställs under 

de båda åren. Det är betydligt färre än under 2019, och också färre än åren därefter. Det kan finnas 

flera anledningar till att det antalet färdigställda lägenheter blir färre än vad som planerats. Det kan 

exempelvis handla om förseningar som att byggaktören inte kommer igång med sin byggnation, att 

detaljplaner fördröjs, att den politiska beslutsprocessen påverkar när och hur en bostadssatsning 

förverkligas. I prognosarbetet har vi tagit höjd för att bostäder ofta inte färdigställs enligt plan. Det 

faktiska antalet planerade bostäder är därför under flera år betydligt högre än det antal bostäder 

som använts till prognosen. En önskvärd utveckling är säkrare planeringsförutsättning där ett 

jämnare bostadsbyggande kommer till stånd över åren. 
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Prognosen bygger på antaganden om en boendetäthet i småhus, bostadsrätter och hyresrätter som 

ligger i nivå med Jönköpings län. De färdigställda bostäderna startar flyttkedjor och styr folkökningen 

på längre sikt. Historiskt har nybyggnation i Värnamo kommun inte resulterat i någon utglesning i 

befintligt bostadsbestånd. 
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Demografisk utveckling 
 

Kommunens ålderssammansättning delas in i åldersgrupper efter dagens samhällsstrukturer som 

skolålder, arbetsför ålder och pensionsålder. Diagrammen nedan visar en jämförande bild över 

antalet invånare i varje åldersklass. Hur det faktiskt såg ut 2019, jämfört med prognos 2030. På 

följande sidor görs en mer utförlig beskrivning av utvecklingen inom olika åldersgrupperingar av 

nyfödda, förskolebarn, grundskolebarn, gymnasieungdomar, personer i yrkesverksam ålder och 

äldre.  
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Nyfödda och barn i förskoleålder 
 

I början av 1990-talet föddes det, precis som i riket, många barn i Värnamo. I genomsnitt föddes då 

450 barn per år. I slutet av 90-talet var barnafödande rekordlågt med drygt 300 barn per år. Efter 

några års ökning har antalet 0-åringar under senare år legat stabilt på runt 350 nyfödda per år. 

Tillskottet av barn i förskoleåldern beror på antalet nyfödda, men också in- och utflyttade familjer 

med barn, vilket bidrar till det totala antalet barn i kommunen.  

 

 
 

Antal barn i ålder 0-6 år för åren 2019-2030 

Befolkningsunderlaget till förskola förväntas öka med 195 barn fram till 2030. Förskolebarnen 

prognosticeras inte öka de närmaste åren i denna prognos. Under perioden 2008-2019 har antalet 1 

till 5-åringar folkbokförda i kommunen ökat från 1 868 och 1 982 barn (114st). Efterfrågan på 

barnomsorg däremot har ökat, vilket korrelerar med föräldrars ökade sysselsättningsgrad och följer 

andel föräldrar i och utanför studier/arbete. Ökningen av barn i förskoleåldrarna 1 till 5 år sett över 

hela perioden är 10%.  

 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

förändring 
2019-2030  
(avrundat 
antal) 

förändring 
(%) 

0 352 335 365 366 367 375 383 388 398 404 411 414 60 18% 

                              

1 397 364 349 379 380 381 389 398 403 413 419 426 30 7% 

2 384 406 374 361 390 391 392 401 410 415 424 431 45 12% 

3 390 393 415 386 373 401 403 405 413 422 427 437 45 12% 

4 387 399 403 425 397 385 412 415 417 425 434 439 50 13% 

5 424 396 409 413 435 408 396 423 426 428 437 445 20 5% 

Totalt 1-5 år  1982 1958 1950 1964 1975 1966 1992 2042 2069 2103 2141 2178 195 10% 
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Grundskolebarn 
Antalet grundskolebarn har under perioden 2008-2019 ökat från 3 936 (år 2008) till 4 200 (år 2019), 

med en svacka under åren 2011-2012 då antalet var som lägst 3763. Det är en faktisk ökning med 

264 elever i verksamheterna, eller en ökning med 437 om man jämför åren 2011-2019. 

Befolkningsunderlaget till grundskola förväntas framåt i tiden öka med ytterligare 400 barn under 

prognosperioden fram till 2030. Det är barnen mellan 12-14 år som står för största ökningen, sett 

över hela perioden.  

 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

förändring 
2019-2030  
(avrundat 
antal) 

förändring 
(%) 

6 411 432 405 418 423 444 417 407 434 437 439 448 35 9% 

7 434 419 440 414 427 432 453 428 418 444 447 450 15 4% 

8 402 441 426 448 423 436 440 462 437 428 454 457 55 14% 

9 452 409 447 434 455 431 443 449 469 446 436 462 10 2% 

10 437 456 414 452 439 460 436 449 455 475 452 443 5 1% 

11 412 440 459 419 456 443 464 441 454 460 480 457 45 11% 

12 402 415 443 463 423 460 447 468 446 458 464 484 80 20% 

13 415 406 419 447 466 427 463 452 472 451 463 469 55 13% 

14 391 419 411 424 452 470 432 468 457 477 456 469 80 20% 

15 444 396 424 416 429 456 475 438 473 462 482 462 20 4% 

Totalt 6-15 år  4200 4233 4288 4335 4393 4459 4470 4462 4515 4538 4573 4601 400 10% 

 

 

 

 

 

Gymnasieungdomar 
Under åren 2008-2019 har antalet 16-18 år minskat från 1516 personer 2008 till som lägst 1105 

personer under 2015. Sedan dess har antalet åter ökat och var 1278 personer vid utgången av 2019. 

De som befinner sig i åldern mellan 16 och 18 år prognosticeras öka med totalt 150 mellan åren 

2019-2030. I början av prognosperioden minskar antalet ungdomar i gymnasieåldern, för att sedan 

åter öka. Vid periodens slut 2028-2030 är prognosen att antalet är kring 1 400 ungdomar. 

 

 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

förändring 
2019-2030  
(avrundat 
antal) 

förändring 
(%) 

16 423 446 400 428 420 433 459 478 442 477 467 486 65 15% 

17 441 424 446 402 429 422 434 461 479 444 478 468 25 6% 

18 414 437 420 442 402 426 419 433 457 474 442 474 60 14% 

Totalt 16-18 år  1278 1307 1266 1272 1251 1281 1312 1372 1378 1395 1387 1428 150 12% 
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De yrkesverksamma 
Befolkningen som är mellan 20-64 år befinner sig i den ålder då de förväntas kunna vara 

yrkesverksamma. Den demografiska utvecklingen visar generellt i Sverige att allt färre personer ska 

försörja allt fler i framtiden. Precis som i många andra länder kommer andelen äldre i Sverige öka 

påtagligt. Den ökade andelen personer i icke yrkesaktiv ålder är redan idag en utmaning för 

ekonomin inom den offentliga sektorn.  

De kommande åren fram till 2030 förväntas en minskning ske av andelen 20-64-åringar både i 

Värnamo och i riket. Även om antalet personer i yrkesverksam ålder förväntas öka något (+1230 

personer) i Värnamo kommun, så ökar befolkningen yngre än 20 år och äldre än 65 år med betydligt 

större andel (1750 personer). Detta gör att andelen i yrkesverksamma åldrar kommer att minska med 

ungefär -1,06 %, vilket är en andelsminskning som är ungefär likvärdig med rikets -1,13%. 
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Försörjningskvot  
 

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal 

personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år och därefter multiplicerat med 100. 

 

Idag har Värnamo en försörjningskvot på 82, det innebär att på 100 personer i åldrar där flest 

förvärvsarbetar, 20–64 år, finns det 82 personer som är yngre eller äldre. Nationellt är 

försörjningskvoten 76 och antas öka till en nivå på 92 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år 2060. 

Försörjningskvoten som härrör från unga respektive äldre i Värnamo ökar lika mycket under 

prognosperioden. På längre sikt i ett nationellt perspektiv ser man att försörjningskvoten som härrör 

från de äldre ökar mest och kring år 2045 ”kostar” de äldre mer än de yngre. Det står i stark kontrast 

till situationen på 1960-talet, då unga ”kostade” avsevärt mer än äldre. Källa: SCB 

 

 

 
 

 
Diagrammet visar försörjningskvoten i olika kommuntyper. Källa: SCB 
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De äldre 
Den äldre befolkningen ökar och vi lever allt längre. Sedan 1980-talet har äldre personer generellt 

fått en bättre funktionsförmåga och upplever själva att hälsan har förbättrats. Samtidigt är det fler 

som lever med långvariga sjukdomar idag. 

 

Antalet yngre äldre (65-69 år) i Värnamo kommun är ökande, liksom även gruppen med personerna i 

åldern 70-79 år. Tillsammans ökar dessa båda grupper med 470 personer under prognosperioden.   

Den största förändringen under prognosperioden fram till 2030 står de äldre mellan 80-89 år för. 

Denna grupp ökar för sig själv under perioden med 537 personer eller hela 32 %. De stora 

barnkullarna från 40-talet blir äldre och kommer att tillhöra denna äldre ålderskategori. Gruppen 

över 90 år ökar med 40 personer.  

 

 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

förändring 
2019-2030  
(antal) 

förändring 
(%) 

65-69 1931 1973 2031 2038 2058 2068 2076 2073 2068 2082 2106 2134 203 11% 

70-79 3335 3382 3396 3450 3460 3457 3456 3497 3519 3544 3555 3602 267 8% 

80-89 1680 1709 1754 1795 1854 1920 1998 2054 2114 2160 2187 2217 537 32% 

90+ 395 391 380 378 380 375 384 388 391 409 430 435 40 10% 

Totalt 65+ 6946 7064 7181 7283 7372 7445 7530 7624 7701 7786 7848 7953 1007 14% 

 

 

 

 

 

 

Prognos för delområden 
 

Värnamo har en indelning av kommunen i 6 delområden. De är en sammanslagning av ett antal så 

kallade nyckelkodsområden*. Indelningen av nyckelkodsområden finns på olika nivåer, och flera 

nyckelkodsområden kan slås ihop för att till exempel bilda en skolas upptagningsområde, eller ett 

hemsjukvårdsområde. Kontakta utvecklingsavdelningen om du önskar prognoser för andra 

geografiska indelningar än de som redovisas här.  

 

Prognosen för delområden är mer osäker än totalprognosen och görs därför endast för en 

femårsperiod. I arbetet med delområdesprognos förs uppgifter om planerat byggande in. Den bygger 

på en uppskattning av när bostäder enligt planerna beräknas vara klara för inflyttning. Om det i 

praktiken sker en förskjutning i genomförandet uppstår en skillnad i utfall och prognos. Generellt kan 

man säga att befolkningen förändras i områden där man bygger bostäder, men det finns undantag. 

Till exempel kan äldre småhusområden uppleva en befolkningsökning när det sker en föryngring 

bland invånarna i området. Det är då resultatet av ett generationsskifte som sker i småhusområden 

där en äldre befolkning med utflugna barn flyttar och ersätts av inflyttning av yngre befolkning i 

familjebildande åldrar. Som grund för delområdesprognosen finns också tidigare års 

befolkningsutveckling.  
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*Nyckelkodsystemet (NYKO) är ett hjälpmedel för att redovisa statistik för delområden inom en 

kommun. Fastigheterna utgör grunden i nyckelkodssystemet, och fastighetsbeteckningen fungerar 

som nyckel mellan områdesindelningen och befolkningsregistret. Varje individ i 

folkbokföringsregistret är knuten till en viss fastighet. Fastigheterna förs sedan samman till de 

delområden kommunen konstruerat. www.boverket.se  

 
 

 

Befolkningsförändring 2020-2024 
 

 

Bredaryd/Lanna: +29 (+1,1%) 

Forsheda: 44 (+1,2%) 

Värnamo: +1 005 (+4,6%) 

Bor: +59 (+2,0%) 

Rydaholm: +15 (+0,5%) 

Nydala/Fryele: 0 (+/-0,0%) 

 

 

 

Diagrammen nedan redovisar prognosen för antal barn och unga, samt antal äldre per delområde år 

2024, samt förändringen jämfört med 2020 
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Prognos för antal barn och unga per delområde 2024 
 

Delområde 0 år 1-5 år 6-15 år 16-18 år Summa 

Bredaryd/Lanna 27 147 335 100 609 

Forsheda 50 254 481 131 916 

Värnamo stad 213 1140 2 804 820 4977 

Bor 37 192 390 108 727 

Rydaholm 41 201 389 108 739 

Nydala/Fryele 6 32 61 15 114 

Summa 374 1 966 4 460 1 282 8072 

 

 

 

Förändringen i olika åldersklasser, 2019-2024 

 

Delområde 0 år 1-5 år 6-15 år 16-18 år Summa 

Bredaryd/Lanna +0 +8 +16 +12 +36 

Forsheda +5 +47 +43 -5 +90 

Värnamo stad  +2 -91 +146 +2 +59 

Bor +6 +11 +4 +4 +32 

Rydaholm +7 +6 +23 -6 +30 

Nydala/Fryele +2  +3  +21  -3  +23 

Summa +22 -16 +253 +4 +238 

 

 

 

Prognos för antal äldre per delområde 2024 
 

Delområde 65-69 år 70-79 år 80-89 år 90-w Summa  

Bredaryd/Lanna 166 235 113 22 536 

Forsheda 249 358 158 19 784 

Värnamo stad 1244 2144 1336 298 5022 

Bor 185 338 134 12 669 

Rydaholm 167 294 151 20 632 

Nydala/Fryele 57 88 29 2 176 

Summa 2068 3457 1921 373 7819 

 

 

 

 

Förändring i antal äldre 2019-2024 

Delområde 65-69 år 70-79 år 80-89 år 90-w Summa  

Bredaryd/Lanna -9 +31 0 -2 +20 

Forsheda +25 -19 +17 -12 +11 

Värnamo stad  +148 +151 +210 +30 +539 

Bor +1 -32 +17 -5 -19 

Rydaholm -23 -13 -12 -23 -71 

Nydala/Fryele 0 +11 -4 -4 +3 

Summa +142 +129 +228 -16 +483 
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Jämförelse med föregående prognos som gjordes 2018 
 

Vid jämförelse av den prognos som gjordes 2018 (Befolkningsprognos 2018-2028, med 

delområdesprognos 2018-2022) ses några skillnader. Den totala befolkningsökningen prognosticeras 

nu något lägre (avvikelsen är 3% för prognosåret 2028).  

Differensen mellan de två prognoserna beror främst på tidigare års utveckling, en sviktande 

konjunktur samt att bostadsbyggandet som lagts in som förutsättning har i denna nya prognosen 

skurits ner mer än tidigare utifrån ett troligt byggande. Detta påverkar prognosen på fler än ett sätt. 

Bostadsbyggande i en kommun påverkar befolkningsförändringar i form av inflyttande, men även 

eftersom nybyggnation startar flyttkedjor. Effekten av flyttkedjor är stor vad gäller befolkningens 

sammansättning. Detta kan i denna prognos särskilt ses i Bor och Forsheda, där antalet äldre mellan 

70-79 minskar samtidigt som antalet barn i förskoleåldrarna ökar.  

 

Prognosen för barn 0-18 år blir 1,7% lägre för året 2028 i denna prognos, jämfört med den prognos 

som gjorden under 2018. Även prognosen för de äldre åldrarna är i denna prognos lägre än i den 

tidigare. Främst är det gruppen 70-79 som är färre 2028 jämfört med den tidigare prognosen som 

gjordes 2018.   

 

 

Hur påverkas kommunens verksamheter? 
 

Befolkningsprognosen ska ses som ett underlag för nämnder och verksamheter att arbeta vidare 

utifrån. Den utgör ett av flera olika möjliga planeringsunderlag. De demografiska förändringarna för 

yngre och äldre påverkar planering för verksamheterna. Visionen Värnamo – den mänskliga 

tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035, innebär att kommunal service, tjänster och lokaler ska 

levereras till en ökande befolkning. Att veta var kommunens befolkning i olika åldrar kommer att bo 

under kommande år är en viktig förutsättning för att kunna planera verksamheter och lokaler på 

ett bra sätt. De två största förändringarna som påverkar samhällsplaneringen och förutsättningarna 

för kommunens verksamheter på tio års sikt är den totala befolkningsökningen, och den minskade 

andelen 20-64 år, den så kallade försörjningskvoten.  

 

Försörjningskvoten 
Försörjningskvoten har de senaste åren ökat i Värnamo kommun, och den förväntas fortsätta göra 

detta under hela prognosperioden. Anledningarna är att det finns en allt större andel barn och unga 

mellan 0-19 år, samtidigt som det även sker en ökning av andelen äldre personer som är över 65 år. 

Se avsnittet på sid 11 och 12 om andel yrkesverksamma. För kommunen är detta ett viktigt mått i 

relation till förskola, skola, vård och omsorg i förhållande till skattebasens storlek.  

 

Kommunens verksamhetsområden 
Under den prognosticerade tioårsperioden kommer antalet yngre och äldre i kommunen att öka. 

Samtidigt så förväntas även antalet personer i yrkesverksam ålder att öka, men inte i samma takt. 

Ökad invandring skulle förbättra denna prognos då invandring ofta sker av personer i gruppen 20-64 

år, och bidrar positivt till försörjningskvoten. Även inflyttning från det övriga länet och riket sker i 

högre grad i gruppen 20-64 år och bidrar till samma utveckling. Nybyggnation av bostäder, av olika 
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boendetyper, är den faktor som skapar flyttkedjor, och ger även generationsväxling inom befintligt 

bostadsbestånd.  

 

Invånarna över 80 år blir allt fler, och är en grupp som kommunen behöver en långsiktig planering 

för. Vilka behov i form av anpassade bostäder, infrastruktur och kommunikationer behövs i 

framtiden för denna grupp?  Kommunens organisation för äldreomsorg i form av hemtjänst, 

hemsjukvård och särskilda boenden kommer att påverkas stort av denna förändring. Gruppen äldre-

äldre (över 80 år) prognosticeras öka med 577 personer (28%) mellan 2019-2030.   

 

Faktorer som påverkar andelen i yrkesverksamma åldrar är exempelvis möjlighet till arbete, 

näringslivsklimat, och goda kommunikationer till jobb samt utbildning. En annan utmaning är att 

anpassa bostadsbeståndet till bostadsbehoven och efterfrågan hos dem som flyttar in, eller flyttar 

inom kommunen. Befolkningsökningen förväntas ske framförallt i Värnamo stad. En stor utmaning är 

att utveckla goda kommunikationer och stimulera nya näringar i kommunens tätorter där 

befolkningen inte prognosticeras öka lika starkt.  

 

En växande befolkning i ett växande bostadsbestånd, kräver också ny kringliggande infrastruktur och 

utbyggd service som handel, förskolor och skolor i strategiska lägen. En långsiktig planering där 

investeringar i dessa verksamheter kopplas samman med planer för bostadsbyggande är en 

nyckelfråga för en hållbar samhällsplanering.   

 

Elevunderlaget för grundskola stiger under prognosperioden till år 2030 med 400 elever i grundskola. 

Utöver den totala ökningen i kommunen sker en förskjutning till förmån för delområde Värnamo 

tätort. Prioritering av lokalförsörjning och personalförsörjning för grundskola är redan idag ett 

faktum, och detta accentueras. Behovet för förskolan följer samma mönster vad gäller Värnamo stad 

i förhållande till övriga delområden. Andelen i gymnasieåldern ökar med 150 ungdomar under 

perioden. Detta är en grupp som gått från låga nivåer under mitten av 2010-talet för att nu vara 

stadigt ökande.  

 

 

Befolkningen och de kommunala intäkterna 
 

Befolkningens utveckling påverkar alla kommunens verksamheter och är viktig inte minst för de 

finansiella förutsättningarna. Den 1 november varje år fastställs befolkningsunderlaget inför det 

kommande året. Personer som är folkbokförda i kommunen den 1 november får, under hela 

efterkommande år, betala allmän kommunalskatt till Värnamo kommun. 

Dessutom görs en avstämning i det så kallade utjämningssystemet som innebär 

befolkningsrelaterade tillägg eller avdrag under det kommande budgetåret. Ungefär 70-80 procent 

av en kommuns verksamhet är beroende av åldersstrukturen.  

 

Grundtanken med det kommunala utjämningssystemet är att alla kommuner ska ha  

likvärdiga ekonomiska förutsättningar, oavsett befolkningens inkomst eller sammansättning 

(framförallt ålderssammansättning). Systemet ska inte kompensera för skillnader i servicenivå, 

avgifter eller ambitioner.  

 

I inkomstutjämningen får kommunen ett tillskott eller ett avdrag per invånare relaterat till 

kommunens egen skattekraft, jämfört med den garanterade genomsnitt 
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liga skattekraften i riket. Värnamo har en egen skattekraft på 98% av rikssnittet och får ett bidrag på 

7258 kr kronor per invånare år 2020. Detta är lägst av kommunerna i Jönköpings län.  

Sett ur kostnadsutjämningsperspektiv, har Värnamo gynnsamma förutsättningar när det gäller 

befolkningens sammansättning, geografiskt läge, social struktur med mera och får betala 1333 

kronor per invånare 2020, vilket efter Jönköpings kommun är den högsta av länets kommuner. 

 

 

Avslutningsvis 
 En befolkningsprognos har, som tidigare nämnts, en inbyggd osäkerhet och är baserad på 

antaganden. Trots detta är en prognos för de kommande åren ett bra verktyg och 

planeringsunderlag. Utöver de data som finns i denna rapport finns mycket mer att tillgå och 

fördjupa sig i. Har du som tjänsteperson eller kommunpolitiker intresse av mer fördjupande statistik 

eller stöd i analyser?  Då kan du ta en kontakt med utvecklingsavdelningen, så hjälps vi åt att ta fram 

de uppgifter som just du behöver.  

 

I alla kommunens verksamheter behöver vi planera och arbeta framsynt för att Värnamo ska vara en 

trygg, attraktiv kommun som växer på ett hållbart sätt.  

 

 

 

 

 

80



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2020-06-17  

Justerare 

§ 102 Dnr: KS.2020.329 
 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, 
revidering 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att   anta förslag till förändring av §15 och §16 i 

arvodesbestämmelserna för förtroendevalda gällande 
reskostnadsersättning och restidsersättning. 

     
 

Ärendebeskrivning 
En riktlinje för tjänsteresor är framtagen och beslutad på 
delegation av kommundirektören.  
 
Riktlinjen gäller för alla resor som anställda gör i tjänsten.  
Resor till och från arbetet omfattas alltså inte. Riktlinjen stödjer 
Värnamo kommuns miljömål. Syftet är att alla resor som görs i 
tjänsten ska vara trafiksäkra, miljöanpassade och 
kostnadseffektiva och samtidigt uppfylla krav på god 
arbetsmiljö. Målet är att Värnamo kommun är både 
miljömedvetna och kostnadsmedvetna vid sina resor. 
 
I gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda finns 
reglerat reskostnadsersättning och restidsersättning till 
sammanträde inom kommunen. För resor till sammanträde 
utanför kommunen och för förrättningsresor både inom och 
utom kommunen föreslås att riktlinjen för tjänsteresor skall 
tillämpas.  
 
Förändring av §15 och §16 i arvodesbestämmelserna för 
förtroendevalda gällande reskostnadsersättning och 
restidsersättning föreslås i kommunledningsförvaltningens 
skrivelse 26 maj 2020 och kommunfullmäktige föreslås besluta 
att    anta förslag till förändring av §15 och §16 i 

arvodesbestämmelserna för förtroendevalda gällande 
reskostnadsersättning och restidsersättning. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2 juni 2020, § 234. 

 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samtliga förvaltningar 
Tekniska utskottet

81



1 (6)

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2020-06-17, § 102
________________________________________________________________

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och
engagemang. Den som är tjänstledig från sitt arbete får ersättning för förlorad arbetsinkomst
och alla får ersättning för den tid som sätts av till sammanträde eller förrättning.
I detta dokument finns de regler som styr vem som får ersättning, vilken form av ersättning
som delas ut och ersättningens storlek.

En förtroendevald har flera roller. Hon/han ska kritiskt granska den kommunala 
verksamheten, verka för förbättringar i den, ha goda allmänkunskaper och vara en länk till 
allmänheten. Den senare uppgiften innebär dels att förmedla och samtala om innebörden i de 
beslut som fattas, dels att känna till värderingar och åsikter bland invånarna. 

Förtroendevaldas roll är också att vara sitt partis representanter i styrelser och nämnder. De 
förtroendevalda för sitt partis talan i styrelser och nämnder genom att söka nödvändig 
information och därigenom skapa underlag för att fatta beslut. 

Förtroendemannarollen är utformad så att ledamoten är och uppfattas vara en del av de 
styrande i Värnamo kommun med den gemensamma målsättningen att skapa lösningar för 
kommunens bästa. Förtroendemannarollen innebär ett engagemang som kan vara långt över 
vad erbjudet arvode motsvarar.

1 § Personkrets 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(2017:725), d v s ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, revisorerna och 
deras ersättare samt för förtroendevalda som utses till ledamöter i de organ (beredningar, 
utskott eller bolag) som särskilt utses av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller 
nämnd.

2 § Sammanträden 

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ där protokoll-
föringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig 
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser. När en nämnd har mer än ett 
sammanträde under en och samma dag skall sammanträdena i ersättningshänseende betraktas 
som ett sammanträde. 
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3 § Arvoden och ersättningar 

Ersättning till förtroendevald kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, 
förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, restids- och resekostnadsersättning 
och särskild ersättning. Dessa räknas årligen upp med den genomsnittliga löneökningen 
inklusive strukturmedel för kommunalt anställda i Värnamo kommun för året före det år 
arvodet skall gälla. 

4 § Årsarvoden 

Till samtliga ordförande inklusive KS presidie utgår endast årsarvode – se bilaga 1 – och 
resekostnadsersättning. Arvodet skall täcka alla med uppdraget förenade uppgifter. Utöver 
arvodet utgår ingen ersättning. Det är deras ansvar att disponera sin tid.

Förste vice ordförande skall vid behov ersätta ordföranden på sammanträden vid frånvaro. 
Vid frånvaro överstigande en månad i följd utgår ordförandearvode för den tid som 
överstiger en månad. Förste och andre vice ordförande skall vara tillgängliga för uppdrag 
inom nämndens verksamhetsområde i den omfattning nämnden beslutar. För särskilda 
uppdrag beslutar nämnden, liksom om ytterligare ersättning skall utgå. 

Avgår förtroendevald som har rätt till årsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas 
arvodet mellan denne och den som träder i stället i förhållande till den tid de innehaft 
uppdraget. Samma sak gäller om den förtroendevalda p g a sjukdom eller annars är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger en månad. 

En översyn av arvodesnivån sker efter varje ordinarie kommunfullmäktigeval. Översynen bör 
vara gjord före den 1 januari året efter valet.

5 § Grundarvode 

För övrig förtroendevald utgår grundarvode med ett engångsbelopp per dag 
för uppdrag/sammanträde med anknytning till förtroendeuppdraget. 
Grundarvode till vid nämndssammanträdet närvarande ej tjänstgörande ersättare utgår med 
hälften av grundarvodet ovan och för högst två gånger per kalenderår. 

För förrättning där förtroendevald deltar i utbildning, kurs eller konferens är denne berättigad 
till halvt grundarvode jämte ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller särskild ersättning. 

För flerdagarsförrättning/utbildning/konferens utgår endast ett grundarvode. 

6 § Särskild ersättning – timarvode 

För deltagande i sammanträde är förtroendevald berättigad till ersättning med visst belopp per 
timme, se bilaga 1. 

Särskild ersättning utgår endast för själva sammanträdestiden. För del av timme utgår 
ersättning för varje påbörjad halvtimme med hälften av timbeloppet. 

Särskild ersättning utgår endast för den tid ersättning för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas. 
Yrkar förtroendeman inte att få ersättning för förlorad arbetsinkomst skall särskild ersättning 
betalas ut automatiskt, d v s något yrkande om särskild ersättning behöver ej göras. 
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Då nämnd eller någon av dess delegationer eller liknande håller sammanträden i en följd 
skall sammanträdena i ersättningshänseende betraktas som ett sammanträde. Samma sak 
gäller när nämnd avhåller mer än ett sammanträde under en och samma dag. 

Ersättning till vid sammanträdet närvarande ersättare, vilken ej tjänstgör i ledamots ställe, 
utgår med hela timbeloppet enligt bilaga 1. Ersättningen utgår endast två gånger per år. Rätt 
till ordinarie grundarvode och sammanträdesarvode för ersättaren föreligger ej vid 
tjänstgöring under enskilt ärende p g a tjänstgörande ledamots jäv. 

7 § Ersättning avseende kommunfullmäktiges sammanträden och 
gruppmöten 

För ledamot i kommunfullmäktige utgår särskilt KF-arvode. 

Arvodet inkluderar tjänstgörande ledamots/ersättares deltagande i gruppmöten inför 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att vid närvaro under KF-sammanträdet erhålla halvt KF-
arvode, dock högst två gånger per år. 

8 § Förrättningsarvode 

För deltagande i förrättning utgår timarvode och halvt grundarvode enligt samma regler som 
deltagande i sammanträde. Ersättning förutsätter uppdrag och beslut från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse eller nämnd. 

Med förrättning menas: 

1. studiedagar eller motsvarande för ledamot och ersättare under högst två dagar per år 
2. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart till kommunen 
3. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda 

själv tillhör 
4. sammankomst med kommunalt samrådsorgan, stiftelse eller intressentsammansatt 

organ med kommunal representation 
5. överläggningar i övrigt efter beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller 

nämnd
6. deltagande som kommunens ombud vid bolagsstämmor
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9 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

I de fall grundarvode och särskild ersättning inte täcker den förlorade arbetsförtjänsten kan 
mellanskillnaden utgå som ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid bl a deltagande i sammanträde med kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen, revisionen eller nämnd, vid förrättning, vid deltagande i 
kurser och konferenser, vid gruppmöte inför kommunfullmäktiges sammanträden. 

Ersättning kan utgå för faktisk förlorad arbetsförtjänst/inkomstförlust. Härvid förutsätts att 
den förtroendevalde får ett inkomstavdrag/inkomstbortfall i sin ordinarie sysselsättning. 

Ersättning utgår också för förlorad pensions- och semesterförmån enligt § 10-11. 

Frågor om ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst samt begäran om ersättning för längre 
tid än 8 timmar per dag prövas i det enskilda fallet av kommunstyrelsen/personalutskottet 
efter framställning. 

Förtroendevald skall lämna intyg som visar storleken på den arbetsförtjänst som förloras i 
samband med fullgörandet av förtroendeuppdrag. Intyg om förlorad arbetsförtjänst skall 
lämnas vid varje tillfälle.

Ersättning för respektive sammanträde skall vara begränsat till två timmar utöver samman-
trädestiden, däri skall inräknas restidsersättning. Ersättningen utgår även vid sammanträden 
under betald semester. 

Förtroendevald som är egen företagare skall lämna intyg från någon i förhållandena väl insatt 
och opartisk person – t ex revisor eller motsvarande. 

10 § Kompensation till förtroendevalda för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald ersätts för förlorad allmän pensionsförmån i och med att kommunen betalar 
sociala avgifter på utbetald ersättning.

Förtroendevald som kompenseras för förlust av arbetsinkomst ska kompenseras för förlust av 
tjänstepensionsförmån.

Kompensationen beräknas utifrån OPF-KL enligt en schablonersättning av en pensionsavgift 
på 4,5% av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald som kan påvisa att denne gör en större förlust av tjänstepension än 
schablonersättningen för lönedelar över 7,5 IBB ska till kommunen senast den 31 januari 
efterföljande år anmäla detta. Den förtroendevalda ersätts för den förlusten med max 30% av 
den ersättning som utgår för förlust av lön över 7,5 IBB. Det åligger alltid den 
förtroendevalde att yrka på denna ersättning.

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda som fullgör uppdrag hos 
kommunen på heltid eller betydande del av heltid och som påbörjade sitt uppdrag i denna 
omfattning innan mandatperioden 2014 gäller pensionsavtalet PBF.

11 § Tryggande av pensionsavgift och minsta pensionsavgift
Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för kalenderår 
avsätts senast den 31 maj följande år till försäkring i enlighet med kommunens utfästelse för 
Trygg PolitikerPension. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
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Pensionsavgifter till Trygg PolitikerPension understigande 3,5% av samma års 
inkomstbasbelopp betalas ut direkt till den förtroendevalde som ett arvode som ej är 
pensionsgrundande.

12 § Särskild ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa 

Till förtroendevald, som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om arbetslöshets-
ersättning, utgår ersättning för styrkta förluster. 

13 § Särskild ersättning för kostnader i samband med barntillsyn, vård av sjuk 
eller funktionshindrad anhörig mm 

Förtroendevald som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag får kostnader för 
barntillsyn, vård av sjuk eller funktionshindrad anhörig kan få ersättning av vederbörande 
nämnd efter särskild prövning. 

För barntillsyn gäller tillsyn av barn som ej fyllt 12 år. Ersättningen är skattepliktig och utges 
med 50 % av timarvodet. Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av närstående (make, 
maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- 
och farföräldrar). Vad gäller barntillsyn utges ej heller ersättning för den tid då barnet vistas i 
den dagliga barnomsorgen eller skola.

14 § Särskild ersättning för funktionshindrad förtroendevalds särskilda 
kostnader 

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 
av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar 
och dylikt. 

15 § Resekostnadsersättning 

Ersättning för sammanträde inom kommunen utgår med belopp enligt kommunalt reseavtal 
om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till sammanträde-
splatsen överstiger tre km enkel färd. 

Ersättning för resekostnad och traktamente vid sammanträde utom kommunen eller 
förrättning inom och utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare gällande riktlinje för tjänsteresor.

16 § Restidsersättning 

För att restidsersättning skall utgå måste avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller 
hans arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiga 10 km enkel färdväg. För en restimme 
utgår ersättning med belopp motsvarande vad som skulle ha utbetalts i form av särskild 
ersättning. För resor inom kommunen beräknas schablonmässigt restidsersättningen utifrån 
den totala körsträckan enligt följande: 0-20 km ingen restidsersättning, 21-30 km = 0,5 h, 
Längre än 31 km = 1 h.

Ersättning för restid vid sammanträde utom kommunen eller förrättning inom och utom 
kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i gällande 
riktlinje för tjänsteresor.
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17 § Ersättning vid olycksfall 

Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 
Såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala huvudmannen. 
Försäkringen gäller vid olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes 
verksamhet inom det verksamhetsområde för vilket denne utsetts samt för färdolycksfall – 
olyckor som inträffat vid färd till eller ifrån sådan verksamhet. 

18 § Gemensamma bestämmelser för kostnadsersättningar 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall fastställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år från 
pensionstillfället. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas inom två år från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

Framställs inte ersättningsyrkanden inom ovan angivna tidpunkter är rätten till ersättning 
förlorad. 

19 § Allmänna bestämmelser 

Frågor om tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna behandlas i personalutskottet. 
Efter denna bedömning hänskjuts frågan till kommunstyrelsen för avgörande genom särskilt 
beslut. 

Bilagor:   1. Arvoden och övriga ersättningar 
2. Arvoden till kommunstyrelsens presidium 
3. Beskrivning av ordförande- och viceordförandeuppdrag inkl kommunfullmäktiges ordförande 
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