
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2021-05-25  1(3) 

 
Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen 

Dag, tid: 2021-05-25, kl. 09:30 – 17:00 

Plats: Kf-salen 

Övrigt: Ks-strategi 13:00 – 17:00 Tema: Målstyrningsmodellen 

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Beslutsärenden 
 Val av justerare   

1 Skrivelse om begäran om inskränkning av VA-
verksamhetsområdet Herrestad 

KS.2019.705  

2 Parkeringsautomater i centrala Värnamo KS.2021.205  

3 Förslag till åtgärder för hastighet och trafiksäkerhet 
på Lagastigen 

KS.2021.206  

Anmälan delegation 
4 Redovisning av delegationsbeslut KS.2021.293  

5 Tekniska utskottets protokoll KS.2021.59  

Ärenden från utskottet 
6 Medborgarinitiativ- Cykelled mellan Kärdakrysset 

och Herrestad 
KS.2020.513  

7 Motion - Belysning för våra yngre KS.2020.529  

8 Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering KS.2020.528  

Beredningsärenden 
9 Översyn av GIS-verksamheten KS.2021.286  

10 Finansiering av sjuksköterskeutbildning 2021 KS.2021.257  

11 Utökad föreningsvandring KS.2021.258  

12 Motion – GC passage väg 127! KS.2021.102  

13 Avslutande av planuppdrag KS.2009.266  
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14 Markanvisningsavtal gällande fastigheterna Värnamo 
Bor 1:272 samt Värnamo Bor 1:273 

KS.2021.276  

15 Borgensförbindelse Kommuninvest KS.2021.227  

16 Kompetensutvecklingsmedel 2021 KS.2021.230  

17 Årsredovisning, revisionsberättelse för 2020 samt 
hemställan om ansvarsfrihet avseende 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 

KS.2021.270  

18 Ansökan om kommunalt partistöd för 2021 samt 
redovisning av 2020 års partistöd 

KS.2021.272  

19 Långsiktig finansiering till satsningen Hälsosam 
Uppväxt i Värnamo kommun 

KS.2019.586  

20 Plan för ekonomisk styrning måltidsservice, 
revidering 

KS.2021.287  

21 Skrivelse från fastighetsägarna i Hamra by KS.2021.281  

22 Alandsryd 4:14 och 4:15 KS.2021.267  

23 Val av ledamot till BGR   

24 Val av ombud till årsstämma 2021 för Inera AB KS.2021.291  

25 Val av ersättare till tekniska utskottet   

26 Remissutgåva av kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram för 2021-2026 för 
Jönköpings kommun 

KS.2021.212  

27 Köpekontrakt berörande del av Bredaryd 1:22 
(Ängarna) 

KS.2021.219  

Informationsärenden 
28 Kommundirektören informerar KS.2021.12  

29 Covid-19 KS.2020.215  

30 IoT-projektet   

31 Meddelanden KS.2021.282  

32 Övriga ärenden   
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Hans-Göran Johansson 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-27  

Justerare 

§ 177 Dnr: KS.2019.705 
 
Skrivelse om begäran om inskränkning av VA-
verksamhetsområdet Herrestad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
    
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren på fastigheten Herrestad Granstorp 1, 1:238 
har i skrivelse till Värnamo kommun begärt att dennes fastighet 
ska undantas från VA-verksamhetsområde Herrestad. 
Kommunstyrelsen beslutade 16 mars 2021 att ge tekniska 
utskottet i uppdrag att svara på skrivelsen samt att återrapportera 
till kommunstyrelsen senast 23 april 2021. 
 
Tekniska förvaltningen har haft dialog med fastighetsägaren och 
lämnat besked och inkommer nu med formellt svar.  
 
Tekniska förvaltningen konstaterar att praxis enligt lagen om 
allmänna vattentjänster anger att ett kommunalt ansvar kan 
inträda för en samlad bebyggelse kring 20–30 fastigheter. 
Flertalet domar i mark- och miljödomstolen och tidigare VA-
nämnden har fastslagit antalet. I vissa fall kan antalet fastigheter 
vara betydligt lägre än så, beroende på verksamhet eller närhet 
till befintligt VA-ledningsnät. I Herrestad är antalet fastigheter 
fler än 20–30, nämligen 35. Det är således ett kommunalt ansvar 
då det finns behov att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett 
större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller 
miljön enligt 6 § vattentjänstlagen.  
 
Tekniska utskottet beslutade 6 april 2021, § 81 
att  avslå begäran om undantag av VA-verksamhetsområde för 

fastigheten Herrestad Granstorp 1:238 samt  
att  redovisa beslutet till kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-06  

Justerare 

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

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

    
  

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

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

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

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.50
  

  

 1 (1) 

 

Begäran om undantag från VA-
verksamhetsområdet Herrestad 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

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

att  redovisa beslutet till kommunstyrelsen.  

 

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

Justerare 

§ 114 Dnr: KS.2019.705 
 
Skrivelse om begäran om inskränkning av VA-
verksamhetsområdet Herrestad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   ge tekniska utskottet i uppdrag att svara på skrivelsen samt 
att   återrapporteras till kommunstyrelsen senast 23 april 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Nordholm har inkommit med skrivelse daterad 3 mars 2021 
om begäran om inskränkning av VA-verksamhetsområdet 
Herrestad. Han har i september 2021 skrivit till tekniska 
förvaltningen utan att få respons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-04-29  

Justerare 

§ 65 Dnr: KS.2021.205 
 
Parkeringsautomater i centrala Värnamo 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att   återremittera ärendet. 
 
     
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag från kommunstyrelsen 
att, i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, på 
kommunägda parkeringsplatser ersätta myntautomater med 
digital betallösning.  
 
Ärendet behandlades av tekniska utskottet 9 mars 2021 och 
tekniska utskottet beslutade att överlämna ärendet till 
nästkommande sammanträde.  
 
Kommunägda parkeringar på allmän platsmark är i flera fall 
kostnadsfri, men i centrala delarna av stadskärnan finns 
parkeringar som är avgiftsbelagda. På dessa avgiftsbelagda 
parkeringar finns myntautomater för betalning. Dessa automater 
har passerat sin tekniska livslängd och måste bytas ut i närtid. 
Frågan om eventuell justering av parkeringsavgift hanteras i 
samband med att parkeringsnorm beslutas som en följd av Plan 
för trafik. 
 
Mynthanteringen kräver resurser vad gäller arbetstid och det 
medför också kostnader att hantera mynt. Hantering av 
kontanter medför också förhöjda risker i den enskilde 
medarbetarens arbetsmiljö. Myntautomaterna har också vid 
upprepade tillfällen utsatts för vandalisering, vilket kräver 
kostsamma reparationer. Ett annat skäl att gå över till annat 
system än myntautomater är att det är allt färre personer som har 
mynt tillgängliga. Sammantaget är det en nödvändighet att 
snarast införa digital betallösning.   

                                                    
I dagsläget är fyra parkeringar i Värnamo stad avgiftsbelagda:  
- Västra Pumparegatan (Posten/ Systembolaget) intill 

kvarteret Gillet 
- Myntgatan (Taxi) delar av kvarteret Gåsen 
- Pilgatan (Stens Stures) kvarteret Rudan 
- Pilgatan (Lagagyllen) kvarteret Björnen 
 
 
 
 
                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-04-29  

Justerare 

Kf § 65 (forts) 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att befintliga avgiftsbelagda 
parkeringar förses med digital betallösning som bygger på SMS 
och applikationsbaserad betaltjänst (app). Lösningen är 
förhållandevis billig att införa samt att drifta och innebär ökad 
tillgänglighet och användarvänlighet för den stora merparten. 
Justering av taxa och eventuell utökning av fler avgiftsbelagda 
parkeringsplatser införs i takt med att ny parkeringsnorm 
(kommunens regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- 
eller ombyggnation) implementeras. 
 
Tekniska utskottet beslutade 23 mars 2021, § 66 
att  godkänna informationen.  
    
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
alternativ 2: 
att  befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med digital 

betallösning som bygger på SMS och applikationsbaserad 
betaltjänst samt med kortläsare för konto-/kreditkort,  

att  hos kommunfullmäktige ansöka om extra investeringsmedel 
med 400 000 kronor för den utökade investeringskostnaden 
för kortläsare  samt 

att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utvärdera förändrad 
driftkostnad ett år efter införandet och återkomma med 
finansieringsförslag.  

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 13 april 2021, § 144. 

 
Yrkanden 
Håkan Johansson (KD) med instämmande av Bo Svedberg (S), 
Jan Cherek (SD), Azra Muranovic (S) och Anders Ferngren (S) 
yrkar att befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med 
parkeringslösning med P-skiva och avslag på kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Jörgen Skärin (MP) med instämmande av Johan Hilding (C), 
Stefan Widerberg (C), Mikael Karlsson (C) och Agnes 
Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gottlieb Granberg (M) yrkar återremiss då kostnaden inte är 
utredd för parkeringsskiva. 
 
Anders Ferngren (S) och Azra Muranovic (S) yrkar avslag på 
Gottlieb Granbergs (M) återremissyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Gottlieb Granbergs (M) 
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta. 
                                                                               Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-04-29  

Justerare 

Kf § 65 (forts) 
 
Omröstning  
Omröstning begärs och genomförs med följande 
omröstningsordning: 
Ja-röst för bifall till Gottlieb Granbergs (M) yrkande om 
återremiss. 
Nej-röst för bifall till Anders Ferngrens (S) yrkande om avslag 
på Gottlieb Granbergs (M) yrkande om återremiss. 
 
Med 13 ja-röster och 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige 
att bifalla Gottlieb Granbergs (M) yrkande om återremiss (så 
kallad minoritetsåterremiss då minst en tredjedel av ledamöterna 
röstar för förslaget). Se bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-13  

Justerare 

§ 144 Dnr: KS.2021.205 
 
Parkeringsautomater i centrala Värnamo 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   utöka investeringsbudget 2021 med 400 000 kronor  
att   finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet, samt 
att   ny taxa för parkeringsautomater överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut senast i augusti 2021. 
   
Reservationer 
Håkan Johansson (KD), Jan Cherek (SD) och Bengt Lundström 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan 
Johanssons (KD) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag från kommunstyrelsen 
att, i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, på 
kommunägda parkeringsplatser ersätta myntautomater med 
digital betallösning.  
 
Ärendet behandlades av tekniska utskottet 9 mars 2021 och 
tekniska utskottet beslutade att överlämna ärendet till 
nästkommande sammanträde.  
 
Kommunägda parkeringar på allmän platsmark är i flera fall 
kostnadsfri, men i centrala delarna av stadskärnan finns 
parkeringar som är avgiftsbelagda. På dessa avgiftsbelagda 
parkeringar finns myntautomater för betalning. Dessa automater 
har passerat sin tekniska livslängd och måste bytas ut i närtid. 
Frågan om eventuell justering av parkeringsavgift hanteras i 
samband med att parkeringsnorm beslutas som en följd av Plan 
för trafik. 
 
Mynthanteringen kräver resurser vad gäller arbetstid och det 
medför också kostnader att hantera mynt. Hantering av 
kontanter medför också förhöjda risker i den enskilde 
medarbetarens arbetsmiljö. Myntautomaterna har också vid 
upprepade tillfällen utsatts för vandalisering, vilket kräver 
kostsamma reparationer. Ett annat skäl att gå över till annat 
system än myntautomater är att det är allt färre personer som har 
mynt tillgängliga. Sammantaget är det en nödvändighet att 
snarast införa digital betallösning.   

 
 
 
                                                                                               Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-13  

Justerare 

Ks § 144 (forts) 
 

I dagsläget är fyra parkeringar i Värnamo stad avgiftsbelagda:  
- Västra Pumparegatan (Posten/ Systembolaget) intill 

kvarteret Gillet 
- Myntgatan (Taxi) delar av kvarteret Gåsen 
- Pilgatan (Stens Stures) kvarteret Rudan 
- Pilgatan (Lagagyllen) kvarteret Björnen 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att befintliga avgiftsbelagda 
parkeringar förses med digital betallösning som bygger på SMS 
och applikationsbaserad betaltjänst (app). Lösningen är 
förhållandevis billig att införa samt att drifta och innebär ökad 
tillgänglighet och användarvänlighet för den stora merparten. 
Justering av taxa och eventuell utökning av fler avgiftsbelagda 
parkeringsplatser införs i takt med att ny parkeringsnorm 
(kommunens regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- 
eller ombyggnation) implementeras. 
 
Tekniska utskottet beslutade 23 mars 2021, § 66 
att  godkänna informationen.  
    
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
alternativ 2: 
att  befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med digital 

betallösning som bygger på SMS och applikationsbaserad 
betaltjänst samt med kortläsare för konto-/kreditkort,  

att  hos kommunfullmäktige ansöka om extra investeringsmedel 
med 400 000 kronor för den utökade investeringskostnaden 
för kortläsare  samt 

att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utvärdera förändrad 
driftkostnad ett år efter införandet och återkomma med 
finansieringsförslag.  

 
Yrkanden 
Håkan Johansson (KD), med instämmande av Jan Cherek (SD) 
yrkar att befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med 
parkeringslösning med P-skiva.   
 
Hans-Göran Johansson (C) yrkar  
att   utöka investeringsbudget 2021 med 400 000 kronor  
att   finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet, samt 
att   ny taxa för parkeringsautomater överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut senast i augusti 2021. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C) 
yrkande. 

 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-03-23  

Justerare 

§ 66 Dnr: TU.2019.121 
 
Parkeringsautomater i centrala Värnamo 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen.  
    
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
alternativ 2: 
att  befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med digital 

betallösning som bygger på SMS och applikationsbaserad 
betaltjänst samt med kortläsare för konto-/kreditkort,  

att  hos kommunfullmäktige ansöka om extra investeringsmedel 
med 400 000 kronor för den utökade investeringskostnaden 
för kortläsare  samt 

att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utvärdera förändrad 
driftkostnad ett år efter införandet och återkomma med 
finansieringsförslag.  

 
 
Reservationer 
Håkan Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag från kommunstyrelsen 
att, i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, på 
kommunägda parkeringsplatser ersätta myntautomater med 
digital betallösning.  
 
Ärendet behandlades av tekniska utskottet 9 mars 2021 och 
tekniska utskottet beslutade att överlämna ärendet till 
nästkommande sammanträde.  
 
Kommunägda parkeringar på allmän platsmark är i flera fall 
kostnadsfri, men i centrala delarna av stadskärnan finns 
parkeringar som är avgiftsbelagda. På dessa avgiftsbelagda 
parkeringar finns myntautomater för betalning. Dessa automater 
har passerat sin tekniska livslängd och måste bytas ut i närtid. 
Frågan om eventuell justering av parkeringsavgift hanteras i 
samband med att parkeringsnorm beslutas som en följd av Plan 
för trafik. 
 
Mynthanteringen kräver resurser vad gäller arbetstid och det 
medför också kostnader att hantera mynt. Hantering av  
 
 
                                                                                    Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-03-23  

Justerare 

TU § 66 (forts) 
 
kontanter medför också förhöjda risker i den enskilde 
medarbetarens arbetsmiljö. Myntautomaterna har också vid 
upprepade tillfällen utsatts för vandalisering, vilket kräver 
kostsamma reparationer. Ett annat skäl att gå över till annat 
system än myntautomater är att det är allt färre personer som har 
mynt tillgängliga. Sammantaget är det en nödvändighet att 
snarast införa digital betallösning.   

 
I dagsläget är fyra parkeringar i Värnamo stad avgiftsbelagda:  
- Västra Pumparegatan (Posten/ Systembolaget) intill 

kvarteret Gillet 
- Myntgatan (Taxi) delar av kvarteret Gåsen 
- Pilgatan (Stens Stures) kvarteret Rudan 
- Pilgatan (Lagagyllen) kvarteret Björnen 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att befintliga avgiftsbelagda 
parkeringar förses med digital betallösning som bygger på SMS 
och applikationsbaserad betaltjänst (app). Lösningen är 
förhållandevis billig att införa samt att drifta och innebär ökad 
tillgänglighet och användarvänlighet för den stora merparten. 
Justering av taxa och eventuell utökning av fler avgiftsbelagda 
parkeringsplatser införs i takt med att ny parkeringsnorm 
(kommunens regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- 
eller ombyggnation) implementeras. 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna informationen. 
 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
Alternativ 1: 
att  befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med digital 

betallösning som bygger på SMS och applikationsbaserad 
betaltjänst. 

Alternativ 2: 
att  befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med digital 

betallösning som bygger på SMS och applikationsbaserad 
betaltjänst samt med kortläsare för konto-/kreditkort,  

att  hos kommunfullmäktige ansöka om extra investeringsmedel 
med 400 000 kronor för den utökade investeringskostnaden 
för kortläsare  samt 

att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utvärdera förändrad 
driftkostnad ett år efter införandet och återkomma med 
finansieringsförslag.  

 
 
                                                                                Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-03-23  

Justerare 

Tu § 66 (forts) 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (KD) yrkar på att befintliga avgiftsbelagda 
parkeringar förses med parkeringslösning med P-skiva.   
 
Gabrielle Davidsson (C) med instämmande av Bo Svedberg (S) 
yrkar på beslut fattas enligt beslutsförslag alternativ 2. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner 
att tekniska utskottet beslutar enligt Gabrielle Davidssons (C) 
yrkande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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Parkeringsautomater i centrala Värnamo 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag från kommunstyrelsen 
att, i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, på 
kommunägda parkeringsplatser ersätta myntautomater med 
digital betallösning.  
 
Ärendet behandlades av tekniska utskottet 9 mars 2021 och 
tekniska utskottet beslutade att överlämna ärendet till 
nästkommande sammanträde.  
 
Kommunägda parkeringar på allmän platsmark är i flera fall 
kostnadsfri, men i centrala delarna av stadskärnan finns 
parkeringar som är avgiftsbelagda. På dessa avgiftsbelagda 
parkeringar finns myntautomater för betalning. Dessa automater 
har passerat sin tekniska livslängd och måste bytas ut i närtid. 
 
Frågan om eventuell justering av parkeringsavgift hanteras i 
samband med att parkeringsnorm beslutas som en följd av Plan 
för trafik. 
 
Mynthanteringen kräver resurser vad gäller arbetstid och det 
medför också kostnader att hantera mynt. Hantering av 
kontanter medför också förhöjda risker i den enskilde 
medarbetarens arbetsmiljö. Myntautomaterna har också vid 
upprepade tillfällen utsatts för vandalisering, vilket kräver 
kostsamma reparationer. Ett annat skäl att gå över till annat 
system än myntautomater är att det är allt färre personer som har 
mynt tillgängliga. Sammantaget är det en nödvändighet att 
snarast införa digital betallösning.   

 
I dagsläget är fyra parkeringar i Värnamo stad avgiftsbelagda:  
- Västra Pumparegatan (Posten/ Systembolaget) intill 

kvarteret Gillet 
- Myntgatan (Taxi) delar av kvarteret Gåsen 
- Pilgatan (Stens Stures) kvarteret Rudan 
- Pilgatan (Lagagyllen) kvarteret Björnen 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att befintliga avgiftsbelagda 
parkeringar förses med digital betallösning som bygger på SMS 
och applikationsbaserad betaltjänst (app). Lösningen är 

16



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-10   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.121
  

  

 2 (4) 

förhållandevis billig att införa samt att drifta och innebär ökad 
tillgänglighet och användarvänlighet för den stora merparten. 
Justering av taxa och eventuell utökning av fler avgiftsbelagda 
parkeringsplatser införs i takt med att ny parkeringsnorm 
(kommunens regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- 
eller ombyggnation) implementeras. Se vidare under rubrik 
”Utredning”.  
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Alternativ 1: 

att  befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med digital 
betallösning som bygger på SMS och applikationsbaserad 
betaltjänst. 

Alternativ 2: 

att  befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med digital 
betallösning som bygger på SMS och applikationsbaserad 
betaltjänst samt med kortläsare för konto-/kreditkort,  

att  hos kommunfullmäktige ansöka om extra investeringsmedel 
med 400 000 kronor för den utökade investeringskostnaden 
för kortläsare  samt 

att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utvärdera förändrad 
driftkostnad ett år efter införandet och återkomma med 
finansieringsförslag.  

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Utredning 

Det finns inga bestämmelser i trafiklagstiftningen om vilka 
betalningsmedel som måste accepteras för betalning av 
avgiftsbelagd parkering. Beslut om hur avgift för parkering ska 
betalas behöver inte märkas ut med vägmärken enligt 
Transportstyrelsens föreskrifter, däremot ska det anges på 
platsen hur betalning ska ske. Det framgår av 3 kap 49 a § 
trafikförordningen (1998:1276) att ”Avgift ska betalas på det 
sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa”. 

Det finns därmed juridiskt stöd för att endast acceptera en viss 
form av betalning. Vad kommunen möjligen kan råka ut för är 
synpunkter från medborgare som är kritiska mot begränsningen 
av valet av betalningsmedel. 

För digital betalningslösning finns ett par alternativ som 
förvaltningen tittat på:  
A: SMS 
B: SMS + app (Easy Park eller motsvarande tjänst)  
C: kortläsare för konto-/ kreditkort 
D: kortläsare + SMS + app 
 
A: SMS 
Den stora majoriteten av invånare har tillgång till mobiltelefon 
och SMS. Betalning sker via faktura (elektronisk eller 
pappersfaktura mot en avgift). Denna lösning innebär inga stora 
investeringar mer än rivning av befintliga myntautomater. 
Driftkostnaden beräknas bli betydligt lägre än befintligt system. 
Utbyggnad med fler avgiftsbelagda platser innebär ringa 
kostnad.   
 
B: SMS + app 
Se ovan. Med app ökar användarvänligheten ytterligare och man 
kan ansluta flera olika fordon, betalkort och betalsätt. Detta 
system finns idag på flera privatägda parkeringar i centrala 
Värnamo. 
 
C: kortläsare för konto-/kreditkort 
Med kortläsare för konto-/ kreditkort bedöms tröskeln att gå 
över från myntautomat till digital betaltjänst som lägst. Om 
merparten har tillgång till mobiltelefon och SMS är det 
ytterligare fler som har tillgång till kontokort. Denna lösning 
innebär dock en större investering och större risk för 
driftsstörningar. Kostnad bedöms till cirka 100 000 kronor per 
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automat inklusive fiberanslutning etcetera. Alternativet innebär 
en betydande kostnad om kommunen önskar utöka med fler 
avgiftsbelagda platser. Driftkostnader bedöms som högre än 
nuvarande då auktoriserad reparatör, samt avtal med bank 
tillkommer. Den låga taxan innebär att varje korttransaktion 
avgiftsbeläggs från bank och kan resultera i negativt resultat för 
kommunen per parkerad timme.  
 
D: kortläsare + SMS + app 
Kombination av ovanstående. Det ger mycket god tillgänglighet 
men innebär också en större investering initialt (se alternativ C).  
 
Övervägande om huruvida SMS-lösning +app eller SMS + app 
och kortläsare för konto-/kreditkort är relevant. 
Det senare förslaget ger högst tillgänglighet men det första 
alternativet ger ändå hög tillgänglighet och innebär lägre 
kostnader i drift och investering för kommunen. 
 
Sammanfattningsvis rekommenderar tekniska förvaltningen 
alternativ B: SMS + app (Easy Park eller motsvarande tjänst).   
 
Ett nytt avtal har under våren 2021 upprättats med Securitas för 
kontroll av kommunens fyra befintliga parkeringar. Securitas 
har möjlighet att till befintligt avtal lägga till ytterligare tjänster i 
form av SMS-parkering, systemet ”Easy Park”, som redan finns 
på flera parkeringar i centrala Värnamo. 
Att ansluta sig till detta system kostar 4 700 kronor per månad. 
Bevakningsbolaget ovan står då för parkeringsbevakning 
uppsättning och tillsyn av informationsskyltar. 95% av 
parkeringsanmärkningen tillfaller Värnamo kommun och 5% 
tillfaller bevakningsbolaget. I dagsläget kostar tillsyn, drift samt 
hantering av mynt mer än ovan givna förslag, som kommer 
innebära besparingar i tekniska förvaltningens driftsbudget.  
 
 

 

 

 

 

 

19



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-13  

Justerare 

§ 145 Dnr: KS.2021.206 
 
Förslag till åtgärder för hastighet och 
trafiksäkerhet på Lagastigen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   återremittera ärendet till tekniska utskottet. 
   
Ärendebeskrivning 
I augusti 2019 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
med hjälp av NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande, se över trafiksituationen på Lagastigen i Värnamo. 
Översynen resulterade i en rapport. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom med skrivelse 16 mars 
2020 till samhällsbyggnadsnämnden, som beslutade att skicka 
rapporten till barn- och utbildningsnämnden och tekniska 
utskottet. Tekniska utskottet beslutade 7 april 2020 att ge 
tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
beslutsförslag.  
 
Lagastigen är en huvudled in till Värnamo centrum och sedan 
viadukten stängdes har belastningen ökat på Lagastigen. På 
grund av detta har man redan gjort några trafiksäkerhetsåtgärder 
för att underlätta trafikflödet på Lagastigen. I den fördjupade 
översiktsplanen pekas Lagastigen ut som huvudcykelled och 
huvudbilled.  
 
Idag finns det en grundskola, Enehagens skola, och ett 
gymnasium, Finnvedens Gymnasium, utmed Lagastigen. 
Trafiken runt skolor är ett växande problem i och med att allt 
fler barn, oavsett avstånd till skolan, blir skjutsade av sina 
föräldrar. Trafiksituationen runt skolorna blir ofta kaotisk och 
farlig för barnen.  
 
I takt med att Värnamo kommun växer och att fler skall samsas 
på samma ytor är det viktigt att aktivt ta ställning för att barn ska 
få en säkrare och mer hälsosam skolväg. Forskning visar att barn 
som tar sig till skolan på egen hand blir mer självständiga och  
att barn som skjutsas till skolan mår sämre. Därför bör Värnamo 
kommun uppmuntra till andra sätt att ta sig till skolan än med 
bil.  
 
Historiskt sett har Lagastigen byggts om många gånger och 
gatubelysningen har tyvärr inte anpassats till alla ändringar. Idag 
finns det obelysta övergångställen och gatubelysning med dåliga 
armaturer på Lagastigen. Det nya övergångsstället vid 
Enehagens skola byggdes färdigt våren 2020.  
 
                                                                        Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-13  

Justerare 

Ks § 145 (forts) 
 
Det är många som passerar över Lagastigen just där på grund av 
skolorna som ligger där. Många cyklister passerar också över 
vägen där. Det är inte förbjudet för de som cyklar att korsa en 
väg på ett övergångsställe. Om man kliver av cykeln och leder 
den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå 
korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både 
mot gående och mot fordon på vägen. Det här är en regel som 
oftast glöms bort av cyklister. Det finns skyltar som kan 
påminna cyklister om reglerna som gäller på ett övergångställe 
och övergångsstället bör förses med sådana skyltar. 
 
Tekniska förvaltningen har efter utredning kommit fram att 
många åtgärder som lyfts upp i rapporten redan är åtgärdade. 
Tekniska förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder: 

1. Byta ut gatubelysning och på vissa ställen flytta på 
belysningsstolparna, framför allt vid övergångställena. 
Belysningen behöver kompletteras med 19 nya stolpar, 
byte till LED-armaturer, 72 stycken samt 
specialarmaturer för fem spotlights. 

2. Sätta upp skyltar som påminner cyklister om reglerna 
som gäller på ett övergångställe.  

Kostnaderna för åtgärderna beräknas till sammanlagt 740 000 
kronor enligt uppställning nedan.  
Etapp Åtgärder Kostnad 
1. Gatubelysning 730 000 kr 
2. Nya skyltar till 

cyklister på 
övergångspassage 
vid Enehagens skola.  

10 000 kr 

 
Det bedöms som viktigt att investeringen kan komma igång så 
snart som möjligt, varför önskemålet är att kommunfullmäktige  
beviljar extra medel för planerade åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten utmed Lagastigen. 

 
Tekniska utskottet beslutade 23 mars 2021, § 69 
att     godkänna föreslagna åtgärder.  
 
Tekniska utskottet beslutade även föreslå kommunstyrelsen   
att   hos kommunfullmäktige ansöka om extra investeringsmedel 

med 740 000 kronor för att förbättra gatubelysningen och 
göra tillägg i trafikskyltningen på Lagastigen 

                                                                           

Beslut skickas till:  
Tekniska utskottet
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-03-23  

Justerare 

§ 69 Dnr: TU.2020.53 
 
Förslag till åtgärder för hastighet och 
trafiksäkerhet på Lagastigen 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att     godkänna föreslagna åtgärder.  
 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen   
att     hos kommunfullmäktige ansöka om extra 

investeringsmedel med 740 000 kronor för att förbättra 
gatubelysningen och göra tillägg i trafikskyltningen på 
Lagastigen. 

    
 

Ärendebeskrivning 
I augusti 2019 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
med hjälp av NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande, se över trafiksituationen på Lagastigen i Värnamo. 
Översynen resulterade i en rapport. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom med skrivelse 16 mars 
2020 till samhällsbyggnadsnämnden, som beslutade att skicka 
rapporten till barn- och utbildningsnämnden och tekniska 
utskottet. Tekniska utskottet beslutade 7 april 2020 att ge 
tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
beslutsförslag.  
 
Lagastigen är en huvudled in till Värnamo centrum och sedan 
viadukten stängdes har belastningen ökat på Lagastigen. På 
grund av detta har man redan gjort några trafiksäkerhetsåtgärder 
för att underlätta trafikflödet på Lagastigen. I den fördjupade 
översiktsplanen pekas Lagastigen ut som huvudcykelled och 
huvudbilled.  
 
Idag finns det en grundskola, Enehagens skola, och ett 
gymnasium, Finnvedens Gymnasium, utmed Lagastigen. 
Trafiken runt skolor är ett växande problem i och med att allt 
fler barn, oavsett avstånd till skolan, blir skjutsade av sina 
föräldrar. Trafiksituationen runt skolorna blir ofta kaotisk och 
farlig för barnen.  
 
I takt med att Värnamo kommun växer och att fler skall samsas 
på samma ytor är det viktigt att aktivt ta ställning för att barn ska 
få en säkrare och mer hälsosam skolväg. Forskning visar att barn 
som tar sig till skolan på egen hand blir mer självständiga och  
 
 
                                                                             Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-03-23  

Justerare 

TU § 69 (forts) 
 
att barn som skjutsas till skolan mår sämre. Därför bör Värnamo 
kommun uppmuntra till andra sätt att ta sig till skolan än med 
bil.  
 
Historiskt sett har Lagastigen byggts om många gånger och 
gatubelysningen har tyvärr inte anpassats till alla ändringar. Idag 
finns det obelysta övergångställen och gatubelysning med dåliga 
armaturer på Lagastigen. Det nya övergångsstället vid 
Enehagens skola byggdes färdigt våren 2020. Det är många som 
passerar över Lagastigen just där på grund av skolorna som 
ligger där. Många cyklister passerar också över vägen där. Det 
är inte förbjudet för de som cyklar att korsa en väg på ett 
övergångsställe. Om man kliver av cykeln och leder den gäller 
samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en 
väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot 
gående och mot fordon på vägen. Det här är en regel som oftast 
glöms bort av cyklister. Det finns skyltar som kan påminna 
cyklister om reglerna som gäller på ett övergångställe och 
övergångsstället bör förses med sådana skyltar. 
 
Tekniska förvaltningen har efter utredning kommit fram att 
många åtgärder som lyfts upp i rapporten redan är åtgärdade. 
Tekniska förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder: 

1. Byta ut gatubelysning och på vissa ställen flytta på 
belysningsstolparna, framför allt vid övergångställena. 
Belysningen behöver kompletteras med 19 nya stolpar, 
byte till LED-armaturer, 72 stycken samt 
specialarmaturer för fem spotlights. 

2. Sätta upp skyltar som påminner cyklister om reglerna 
som gäller på ett övergångställe.  

Kostnaderna för åtgärderna beräknas till sammanlagt 740 000 
kronor enligt uppställning nedan.  
Etapp Åtgärder Kostnad 
1. Gatubelysning 730 000 kr 
2. Nya skyltar till 

cyklister på 
övergångspassage 
vid Enehagens skola.  

10 000 kr 

 
Det bedöms som viktigt att investeringen kan komma igång så 
snart som möjligt, varför önskemålet är att kommunfullmäktige  
beviljar extra medel för planerade åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten utmed Lagastigen. 
 
 
                                                                           
                                                                                         Forts. 
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  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-03-23  

Justerare 

TU § 69 (forts) 
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att     godkänna föreslagna åtgärder  
 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen   
att     hos kommunfullmäktige ansöka om extra investeringsmedel med 

740 000 kronor för att förbättra gatubelysningen och göra tillägg i 
trafikskyltningen på Lagastigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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Rapport gällande hastighet och trafiksäkerhet på 
Lagastigen 

 

Ärendebeskrivning 

I augusti 2019 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
med hjälp av NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande, se över trafiksituationen på Lagastigen i Värnamo. 
Översynen resulterade i en rapport. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom med skrivelse 16 mars 
2020 till samhällsbyggnadsnämnden, som beslutade att skicka 
rapporten till barn- och utbildningsnämnden och tekniska 
utskottet. Tekniska utskottet beslutade 7 april 2020 att ge 
tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
beslutsförslag.  

Lagastigen är en huvudled in till Värnamo centrum och sedan 
viadukten stängdes har belastningen ökat på Lagastigen. På 
grund av detta har man redan gjort några trafiksäkerhetsåtgärder 
för att underlätta trafikflödet på Lagastigen. I den fördjupade 
översiktsplanen pekas Lagastigen ut som huvudcykelled och 
huvudbilled.  

Idag finns det en grundskola, Enehagens skola, och ett 
gymnasium, Finnvedens Gymnasium, utmed Lagastigen. 
Trafiken runt skolor är ett växande problem i och med att allt 
fler barn, oavsett avstånd till skolan, blir skjutsade av sina 
föräldrar. Trafiksituationen runt skolorna blir ofta kaotisk och 
farlig för barnen.  

I takt med att Värnamo kommun växer och att fler skall samsas 
på samma ytor är det viktigt att aktivt ta ställning för att barn ska 
få en säkrare och mer hälsosam skolväg. Forskning visar att barn 
som tar sig till skolan på egen hand blir mer självständiga och 
att barn som skjutsas till skolan mår sämre. Därför bör Värnamo 
kommun uppmuntra till andra sätt att ta sig till skolan än med 
bil.  

Historiskt sett har Lagastigen byggts om många gånger och 
gatubelysningen har tyvärr inte anpassats till alla ändringar. Idag 
finns det obelysta övergångställen och gatubelysning med dåliga 
armaturer på Lagastigen. Det nya övergångsstället vid 
Enehagens skola byggdes färdigt våren 2020. Det är många som 
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passerar över Lagastigen just där på grund av skolorna som 
ligger där. Många cyklister passerar också över vägen där. Det 
är inte förbjudet för de som cyklar att korsa en väg på ett 
övergångsställe. Om man kliver av cykeln och leder den gäller 
samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en 
väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot 
gående och mot fordon på vägen. Det här är en regel som oftast 
glöms bort av cyklister. Det finns skyltar som kan påminna 
cyklister om reglerna som gäller på ett övergångställe och 
övergångsstället bör förses med sådana skyltar. 

Tekniska förvaltningen har efter utredning kommit fram att 
många åtgärder som lyfts upp i rapporten redan är åtgärdade. 
Tekniska förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder: 

1. Byta ut gatubelysning och på vissa ställen flytta på 
belysningsstolparna, framför allt vid övergångställena. 
Belysningen behöver kompletteras med 19 nya stolpar, 
byte till LED-armaturer, 72 stycken samt 
specialarmaturer för fem spotlights. 

2. Sätta upp skyltar som påminner cyklister om reglerna 
som gäller på ett övergångställe.  

Kostnaderna för åtgärderna beräknas till sammanlagt 740 000 
kronor enligt uppställning nedan.  

Etapp Åtgärder Kostnad 
1. Gatubelysning 730 000 kr 
2. Nya skyltar till 

cyklister på 
övergångspassage vid 
Enehagens skola.  

10 000 kr 

 

Det bedöms som viktigt att investeringen kan komma igång så 
snart som möjligt, varför önskemålet är att kommunfullmäktige 
beviljar extra medel för planerade åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten utmed Lagastigen. 
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• Där GC-stråk korsar Lagastigen är belysningen extra viktig, främst för att 
göra de oskyddade trafikanterna mer synliga för motortrafiken.

1. Gatubelysning 
på Lagastigen
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14 av olyckorna på Lagastigen har varit cyklist i kollision med motorfordon och detta är den enskilt
största olyckstypen.

2. Förslag:
Skyltar till cyklister
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Trafiksäkehetsanalys Lagastigen 

Dnr: 19.2187.512 

 

 

Bakgrund 
I augusti 2019 fick samhällsbyggnadsförvaltningen på egen begäran i uppdrag att med 

hjälp av NTF se över trafiksituationen på Lagastigen. 

 
Bedömning 
NTF har gjort en trafiksäkerhetsanalys och lämnat över rapporten till samhällsbygg-

nadsförvaltningen.  I rapporten kan man läsa om vikten av hastighetssäkrande och has-

tighetsdämpande åtgärder, underhåll av gc vägar och även beteendepåverkan. Enligt 

NTF är beteendepåverkan en stor del och de har flera konkreta tips om hur vi kan arbeta 

vidare med detta. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att flera förvaltningar 

bör ta del av rapporten och öppnar upp för eventuella samarbeten över förvaltningarna.  

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 

att godkänna informationen samt 

att skicka rapporten till barn-och utbildningsnämnden och tekniska utskottet. 

 

 

 

 

 

 

Madelene Tradefelt 

Handläggare 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Madelene Tradefelt 
Telefon: 0370-37 71 78 (direkt) 
E-post: madelene.tradefelt@varnamo.se 
 
 
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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1. Sammanfattning 

Trafikproblem går inte alltid att lösa med fysiska och/eller tekniska trafiklösningar. Om 
förenklingar för biltrafiken in i områden prioriteras kommer bilen fortsätta vara ett 
smidigt och attraktivt alternativ, vilket gör att fler väljer bilen istället för alternativa 
färdsätt. Möjligen kan en kortsiktig förbättring ske, men efterhand så kommer 
biltrafiken och de problem den för med sig att återigen uppstå, och de tidigare gjorda 
förändringarna kommer inte vara tillräckliga. Det blir således en ond spiral där fler 
och fler åtgärder kommer att krävas. 

Det handlar istället om att göra trafikmiljön tydligare för att öka trafiksäkerheten och 
att uppmuntra och motivera andra färdmedel som inte bidrar till försämrad 
trafiksäkerhet, och som inte är lika utrymmeskrävande. 

För att förbättra trafikmiljön som helhet bör kommunen jobba för att minska 
biltrafiken. Detta ställer krav på förutsättningarna för att resa med andra färdmedel 
och utformningen av trafikmiljön så att det blir säkert att färdas som oskyddad 
trafikant.  

Bland de föreslagna åtgärderna finns ett antal förbättringar av skolvägarna som 
framförallt syftar på att göra dessa säkrare för elever att gå eller cykla på, men även 
för att få fler föräldrar att gå eller cykla tillsammans med sina barn. 

De åtgärder som är kopplade till trafiken runt skolområdet är framförallt att arbeta 
med åtgärder för att få fler att cykla eller gå till skolan. För att detta ska fungera krävs 
det åtgärder för de oskyddade trafikanterna främst säkra passager i anslutning till 
skolområdet. Här bör man prioritera säkra GC-vägar med förstärkta passager i 
anslutning till korsningar.  

Prioriterade åtgärdsförslag 

• Hastighetssäkrad GCM-passage med anslutning från Skolgatan över 
Lagastigen. 

 

 

• Genomföra åtgärder för att säkra trafikmiljön på de 3 platser som 
utmärker sig i olycksstatistiken. Till exempel hastighetssäkrade 
passager, samt att se över cirkulationsplatserna i anslutning till 
Lagastigen. En skyltad hastighetssänkning kan krävas för att 
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säkerhetsställa cirkulationsplatsens funktion. Låg hastighet, 
företrädesvis 30 km/h är en hastighet som enligt forskning skapar ett bra 
samspel mellan motorfordonsförare och oskyddade trafikanter.  

• Separering av de olika trafikslagen. Kan till exempel handla om 
mittseparering på gång- och cykelvägarna, samt räcke mellan gång- 
och cykelvägarna och bilvägen. 

• Se över belysningen på de passager där man har störst flöden av 
oskyddade trafikanter. 

• Se över möjligheten att placera digitala hastighetsdisplayer på 
strategiska punkter på Lagastigen, för att på så sätt reducera 
hastighetsöverträdelser. 

• Arbeta kontinuerligt med beteendepåverkan för ökad trafiksäkerhet. 
Acceptansen och förståelsen för trafiksäkerhet har en tendens att 
förminskas när olyckorna blir färre. Kommunen bör därför fortsätta samt 
utveckla sitt arbete med de ”mjuka trafikfrågorna” för att på så sätt 
skapa en fortsatt acceptans, förståelse och respekt i trafiken bland 
allmänheten. 
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2. Inledning 
 
2.1 Utredningsområde 
 
Sträckan som utreds i denna rapport är Lagastigen i Värnamo. (Se röd markering i 
kartbild) 
Sträckan är en viktig genomfartsled för Värnamo kommun där tung trafik, 
kollektivtrafik, biltrafik och oskyddade trafikanter skall samsas om utrymmet. 

 
 
2.2 Uppdragsbeskrivning 
 
Uppdraget NTF Jönköping ska genomföra är: 

• Hur kan vi göra Lagastigen säkrare för våra oskyddade trafikanter? 
• Säkrare passager och skolväg 
• Problem med höga hastigheter, vad kan göras? 

 
 
2.3 Metod 
 
I ett inledande möte med Värnamo kommun har målpunkter och begränsningar 
diskuterats. Utifrån det underlag som har tillhandahållits från Värnamo kommun har 
analysen gjorts. Tillvägagångssättet har varit att genomföra studier på plats på 
sträckan. Dels genom att analysera flödesmätningar som har gjorts på sträckan. 
Också genom studier på plats under morgontrafiken och eftermiddagstrafiken då det 
är mest blandtrafik på platsen för att kartlägga förutsättningarna för de oskyddade 
trafikanterna.  
 
Begreppsdefinitioner i texten: 
GC-väg=Gång- och cykelväg 
GCM-passage=Gång-, cykel- och mopedpassage 
ÅDT=Årsdygnstrafik 
MM=Mobility Management 
 
 
 
 

36



  6 

3.1 Olycksstatistik 
STRADA (Swedish Traffic Data Acqusition) är ett informationssystem som hanterar 
skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på data från 2 
källor, polisrapporterade olyckor och sjukvårdsrapporterade olyckor. De 
polisrapporterade olyckorna har ganska bra tillförlitlighet och har registrerats 
rikstäckande sedan 2003, men alla sjukhus i Sverige har fram till 2013, inte 
rapporterat in sina olyckor i STRADA. Då det bara rapporteras olyckor på landets 
akutsjukhus och inte på vårdcentraler, kan ett mörkertal finnas, vilket är mycket 
rimligt. Det gäller då främst rapporteringen gällande de lindriga skadorna. 
De data som används i analysen är hämtade från STRADA och gäller de 9 senaste 
åren, 2010–2019. 
 

  
 
Under denna period har 43 olyckor inträffat på lagastigen, varav 1 dödsolycka. I 
analysen ser vi att det finns 3 mer olycksfrekventa områden. (Se markeringar i 
kartbilden) 
14 av olyckorna har varit cyklist i kollision med motorfordon och detta är den enskilt 
största olyckstypen. 
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3.2 Nulägesanalys av hastigheter på Lagastigen 
 
Under vecka 45 genomfördes en flödesmätning på lagastigen i syfte att få information 
kring hastigheter och trafikflöden. Under denna vecka var det dels ett vägarbete som 
pågick vid infarten till skolområdet, samt att en hastighetsdisplay var placerad vid 
samma ställe. Detta kan ha haft inverkan på mätresultatet. 
Mätutrustningen var placerad på en belysningsstolpe i höjd med Vikingagatan och 
mätte trafik i bägge färdriktningarna. 
 
Hastigheter: 
Genomsnittshastigheten under mätperioden var 34 km/h, 85-percentilen 39 km/h och 
högsta uppmätta hastighet var 100 km/h. 
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Vmax 

V85  

Va   

Hastigheter under mätperioden. (Vmax=maxhastighet, V85=85-percentil, Va=Genomsnittshastighet)

Statistik

Period: den 4 november 2019, 14:26 till den 11 november 2019, 14:21 

Hastighetsövertr. 0 %
Genomsnittl. avstånd:
Kötrafik
ÅDT: 10528
Andel lastbilar:

sek.
%

%

Beräkna + % Beräkna - % Total % V15 + Va + V85 + Vmax+ V15 - Va - V85 - Vmax -
Mc 5939 15,1 2703 7,9 8642 11,7 29 33 39 79 24 31 39 83
Bil 33306 84,5 30972 90,5 64278 87,3 28 33 38 100 30 34 39 85
Lastbil 175 0,4 509 1,5 684 0,9 26 30 35 45 29 33 39 55
Långtradare 7 0 48 0,1 55 0,1 30 34 37 41 9 25 39 48
Total 39427 53,5 34232 46,5 73659 100 28 33 38 100 30 34 39 851

1,7
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Statistik

Period: den 4 november 2019, 14:26 till den 11 november 2019, 14:21 

Hastighetsövertr. 0 %
Genomsnittl. avstånd:
Kötrafik
ÅDT: 10528
Andel lastbilar:

sek.
%

%

Beräkna + % Beräkna - % Total % V15 + Va + V85 + Vmax+ V15 - Va - V85 - Vmax -
Mc 5939 15,1 2703 7,9 8642 11,7 29 33 39 79 24 31 39 83
Bil 33306 84,5 30972 90,5 64278 87,3 28 33 38 100 30 34 39 85
Lastbil 175 0,4 509 1,5 684 0,9 26 30 35 45 29 33 39 55
Långtradare 7 0 48 0,1 55 0,1 30 34 37 41 9 25 39 48
Total 39427 53,5 34232 46,5 73659 100 28 33 38 100 30 34 39 851

1,7
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Flöden: 
Totalt så registrerades 73,659 fordon under mätperioden.  
Mest trafik har man mellan 16,00-17,00 då det passerar ca 1000 fordon/h. 
Under morgonen då det är mycket barn och unga i rörelse är det ca 600 fordon/h. 
ÅDT är 10 528 fordon. 
 

 
 
 
 
3.3 Åtgärdsförslag hastigheter 
Hastigheten är en av de viktigaste faktorerna som styr trafiksäkerheten, både när det gäller 
olycksrisk och skaderisk. Hastighet påverkar såväl sannolikheten att bli inblandad i en olycka 
som hur allvarliga skador man får vid en eventuell olycka. Vid ökade hastigheter ökar 
dessutom bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp kraftigt utan att väsentliga tidsvinster 
görs. 
 
Hastighet och olycksrisk 
Betydelsen av hastighet för olycksrisken beror främst på att den påverkar den sammanlagda 
stoppsträckan som består av reaktionssträcka och bromssträcka. Vid en hastighet i 30 
km/tim hinner man stanna för ett hinder som befinner sig på cirka 12 meters avstånd. Kör 
man istället 50 km/tim kommer man att kollidera med hindret i 50 km/tim eftersom man 
inte ens hunnit börja bromsa. 
Hastighet och skaderisk 
Sambandet mellan kollisionshastighet och risken att skadas bygger på människokroppens 
biologiska tolerans mot yttre våld. Vid en kollision, när trafikanten sitter i ett skyddat fordon, 
fortsätter kroppen i fordonets rörelseriktning tills den slår i interiör, fångas upp av bälte eller 
krockkudde, eller kastas ut och träffar föremål utanför bilen. Dessutom förflyttar sig 
kroppens inre organ i samma hastighet tills de träffar på kroppens skelettdelar, och i denna 
inre kollision kan mycket allvarliga skador uppstå.  
Den energi som kroppen har under färd kallas rörelseenergi. Krockvåldet, det vill säga 
kraften som uppstår när rörelseenergin omvandlas, utvecklas vid plötsliga stopp och vid de 
plötsliga accelerationer som en mindre personbil kan utsättas för i kollision med ett större 
fordon. 
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Flöden

Statistik

Period: den 4 november 2019, 14:26 till den 11 november 2019, 14:21 

Hastighetsövertr. 0 %
Genomsnittl. avstånd:
Kötrafik
ÅDT: 10528
Andel lastbilar:

sek.
%

%

Beräkna + % Beräkna - % Total % V15 + Va + V85 + Vmax+ V15 - Va - V85 - Vmax -
Mc 5939 15,1 2703 7,9 8642 11,7 29 33 39 79 24 31 39 83
Bil 33306 84,5 30972 90,5 64278 87,3 28 33 38 100 30 34 39 85
Lastbil 175 0,4 509 1,5 684 0,9 26 30 35 45 29 33 39 55
Långtradare 7 0 48 0,1 55 0,1 30 34 37 41 9 25 39 48
Total 39427 53,5 34232 46,5 73659 100 28 33 38 100 30 34 39 851
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33
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Oskyddade har högre skaderisk 
Studier av olika kollisionshastigheter i olyckor mellan bil och gående visar att det är fem 
gånger högre risk att den gående omkommer om den blir påkörd i 50 km/tim än i 30 km/tim. 
Risken att dödas är också betydligt högre för äldre gående än för yngre, vilket gäller alla 
äldre oskyddade trafikanter på grund av en skörare kropp. 
 
Trafikanter som kör för fort 
Målet år 2020 är att minst 80 procent av trafikarbetet ska ligga inom gällande 
hastighetsgräns, både på det statliga och kommunala vägnätet. År 2018 var andelen 
trafikarbete inom hastighetsgräns 45 procent på det statliga vägnätet och 66 procent på det 
kommunala vägnätet. 
På det kommunala vägnätet med hastighetsbegränsning 40 km/tim körde 53 procent av 
trafiken inom gällande hastighetsgräns år 2018. På gator med 50 km/tim var det 66 procent 
som höll hastighetsgränsen, på gator med 60 km/tim var det 80 procent och på gator med 
70 km/tim var det 79 procent. Hastighetsefterlevnaden är därmed lägst på gator med 40 
km/tim. Sett till alla hastighetsgränser år 2018 var andel inom hastighetsgräns 65 procent för 
personbilar, 74 procent för buss och lastbil och 87 procent för lastbilar med släp. 
 
Sänkta hastigheter räddar liv 
Hastighetsgränsen på vägarna sätts efter vägens säkerhetsstandard, tillsammans med 
hänsyn till faktorer som miljö, tillgänglighet och regional utveckling (till exempel 
arbetspendling). Om alla håller hastighetsgränserna kan många liv räddas varje år. I 
genomsnitt räddas 15 liv per sänkt km/tim i genomsnittlig reshastighet. 
 
Gupp och andra hastighetsdämpande fysiska åtgärder 
Andra åtgärder för sänkt hastighet är hastighetsdämpande fysiska åtgärder i vägen på 
sträckor där det är extra viktigt att hastigheten är låg, till exempel där det finns många 
oskyddade trafikanter, vid övergångsställen eller andra gång- och cykelpassager. Det kan 
vara olika typer av gupp, sidoförflyttningar och avsmalningar. Hastighetsdämpande åtgärder 
ska vara utformade och placerade så att de inte medför en ökad olycks- och skaderisk. Att 
bygga om en korsningspunkt till cirkulationsplats leder till sänkt hastighet och lägre 
olycksrisk. 
Även digitala hastighetsskyltar har god effekt på hastighetsefterlevnaden. 
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3.4 Oskyddade trafikanter 
 
Drift och underhåll av prioriterade GC-vägar 
Att underhålla gång- och cykelvägar bättre från lösgrus, gropar och ojämnheter är en av de 
viktigaste åtgärderna för att skapa en trygg och säker cykling i Värnamo. Det är viktigt att 
drift och underhåll sker med god kvalitet på främst de gång- och cykelvägar som anses vara 
prioriterade stråk. Med god kvalitet avses här bland annat prioriterad vinterväghållning, 
barmarksunderhåll, sikt- och framkomlighetsröjning och grus- och lövsopning. En stor andel 
av cyklisters singelolyckor beror på bristande drift och underhåll. 
Det är också viktigt med kontroll och uppföljning av genomförda drift- och 
underhållsåtgärder, oavsett om de har utförts av interna eller externa aktörer. 
 
Säkra GCM-passager 
Säkra gång-, cykel- och mopedpassager är en av grundstenarna för trafiksäkerhet inom 
tätort. Förutom att förbättra säkerhet, upplevd trygghet och tillgänglighet, kan säkra 
passager även påverka valet av färdsätt. 
Enligt Trafikverkets djupstudier omkommer mellan 10 och 20 personer varje år på GCM-
passager i tätort. Av dessa omkommer de allra flesta på en passage som inte är 
hastighetssäkrad genom någon form av utformning som tvingar ner hastigheten, till exempel 
ett gupp. Genom att hastighetssäkra en GCM-passage halverar man risken för allvarlig skada 
för de fotgängare och cyklister som blir påkörda. 
En gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passage) definieras som säker om den är planskild 
eller om 85 procent av bilister kör maximalt 30 km/tim. Det senare åstadkoms mest effektivt 
genom att ha någon form av fysiskt farthinder i anslutning till passagen. 
2018 genomfördes en inventering av NTF Jönköping, på uppdrag av Värnamo kommun, 
gällande kommunens GCM-passager. I Värnamo kommun finns det 431 inventerade 
passager. Av dessa är 61 st. (14%) gröna, 88 st. (20%) gula och 282 st. (65%) röda.  
På lagastigen finns det 8 st. passager varav 2 st. är gröna, 4 gula och 2 röda. 

 
(Uttag från Arcgis online 2019-10-29) 
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Belysning 
Belysning längs GC-vägar fyller flera behov. Dels skapar det trygghet och gör att fler 
människor vill röra sig i utomhusmiljö. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att GC- 
trafikanter både kan upptäcka hinder på vägen, isfläckar, stenar och dylikt samt att själva 
synas i mörker. Av den anledningen bör ljuset fördelas så att både trafikanterna och vägen 
blir upplyst och man bör beakta jämnhet och ljusstyrka.  
Där GC-stråk korsar Lagastigen är belysningen extra viktig, främst för att göra de oskyddade 
trafikanterna mer synliga för motortrafiken. Kan man då hitta en belysningsmodell som 
koncentrerar ljuset på själva passagen så man tydligt ser oskyddade trafikanter som passerar 
är det bra. 
 
3.5 Säker skolväg 
 
Barns skolvägar utgör idag inget stort trafiksäkerhetsproblem sett till antalet inträffade 
olyckor. Däremot är det ett stort problem att föräldrar inte vågar låta sina barn gå eller cykla 
till skolan. 
Stress är också en faktor som gör att föräldrar i större utsträckning skjutsar sina barn till 
skolan, istället för att gå eller cykla med dom. Följden blir att barn istället skjutsas i bil, vilket 
ger ökad biltrafik och ökad risk kring skolorna. 
Varje år genomför försäkringsbolaget IF en enkätundersökning bland landets rektorer kring 
trafiksituationen utanför skolor. 2018-års resultat visar att 60% av de tillfrågade anser att 
trafiksäkerheten är ett problem, och hela 45 % anser att föräldrar utgör den största risken. 
En trygg skolväg är när barn och vuxna upplever att det är säkert att vistas i trafiken till och 
från skolan. En säker skolväg betyder att barnen inte ska skada sig i trafiken till och från 
skolan. Saker som kan bidra till en säkrare och tryggare skolväg är bland annat: separerade 
gång- och cykelbanor, få bilar med låga hastigheter, fler som cyklar och går, säkra passager 
osv. Men det krävs framförallt beteendeförändrade åtgärder. Tex åtgärder som motiverar 
fler att gå eller cykla med sina barn till skolan. 
 
3.6 Åtgärdsförslag Säker skolväg  
 
MM-åtgärder (Åtgärder för att påverka och förändra beteenden) 
 
Kommunicera säkra gång- och cykelvägar till skolan  
För att uppmuntra gång och cykel som transportsätt till skolan tas en karta med 
rekommenderade vägar fram. Denna visar avstånd från olika upptagningsområden och den 
genaste vägen till skolan/förskolan. Kartan kan användas dels vid planering av området men 
även till att dela ut bland föräldrar för att uppmuntra en förändring.  
 
#Minskolväg  
Uppmuntra användandet av NTF:s digitala hjälpmedel #Minskolväg. Detta i syfte för att dels 
lyfta frågan bland både föräldrar och elever, men också för att kunna plocka fram ett 
underlag kring hur skolelever rör sig i området, och identifiera de stråk som bör prioriteras. 
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Vandrande skolbuss 
Uppmuntra föräldrar att börja med ”Vandrande skolbuss” Detta för att förbättra 
trafiksituationen vid skolor främst på morgonen. 
 
Utökad cykelskola för barn 
Nyttja koncept för cykelskola för barn minst 1 gång per läsår. Kan med fördel bedrivas på 
vårterminen i grundskolan. 
 
Information 
Riktade utskick gällande information om åtgärder intill skolan (före, under, efter) 
Information i samband med föräldramöten. Genomföra resvaneundersökning bland både 
elever på skolan samt föräldrar. Hänvisning för biltrafik från olika områden för att fördela 
flöden. Göra flödesmätningar på cyklister utmed huvudstråken för att identifiera de hårdast 
belastade stråken. 
Generell trafiksäkerhetsinformation till elever med fokus på cykel. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-05-25 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Mark- och exploateringsavdelningens delegationsbeslut nr      
18-28/2021.

2. Lönechefens delegationsbeslut nr 1/2021 gällande anställning.
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 FÖRTECKNING 
 

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

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 16 april 2019 § 159. 

  
 
 

 
Nummer  DELGIVET 

KS 2020-05-03 
18/21 Markupplåtelseavtal, Nöbbele 7:2, avtalsnr Su266  
19/21 Markupplåtelseavtal, Lundboholm 3:1, avtalsnr Su267  
20/21 Medgivande lågspänning, Forsheda 3:36  
21/21 Medgivande lågspänning, Fänestad 2:35  
22/21 Medgivande lågspänning, Forsheda 5:108  
23/21 Reservationsbeslut Nederled 2:281  
24/21 Avtal om ersättning för vägrätt, Forsheda 3:36, avtalsnr 

Nu319 
 

25/21 Servitutsavtal, Bredaryd 20:52, avtalsnr Su268  
26/21 Servitutsavtal, Bredaryd 20:14, avtalsnr Su 269  
27/21 Servitutsavtal, Bredaryd 1:22, avtalsnr Su270  
28/21 Servitutsavtal, Lundboholm 3:1, avtalsnr Su271  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-20  

Justerare 

§ 89 Dnr: TU.2020.195 
 
Medborgarinitiativ - Cykelled mellan 
"Kärdakrysset" och Herrestad 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet.  
 
    
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2020 § 367 remitterat 
medborgarinitiativet – Cykelled mellan ”Kärdakrysset” och 
Herrestad till tekniska utskottet. 
 
Enligt medborgarinitiativet är vägen från Kärdakrysset fram till 
Nästabadet en farlig väg för barn att cykla på. Vidare trafikeras 
sträckan från Maramövägen till Herrestad av boende, besökare 
till High Chaparall och tyngre trafik. Herrestad är utsedd som ett 
av kommunens LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen), vilket kommer leda till utbyggnad och större behov av 
service.  
 
Tekniska utskottet har redan 8 september 2020 § 198 fattat 
beslut kring utbyggnad av cykelled på delar av sträckan (Kärda - 
avfart Nästabadet) i samband med utbyggnad av 
överföringsledning för vatten och avlopp mellan Kärda och 
Herrestad. 
  
I samband med ovanstående beslut tittade tekniska förvaltningen 
även på utbyggnad längs hela sträckan men gjorde då 
bedömningen att en sådan utbyggnad skulle bli för kostsam i 
förhållande till det låga nyttjande som beräknas på aktuell 
sträcka. Trafikintensiteten på Kärdavägen (länsväg 619) är 
relativt låg, vilket styrker detta ställningstagande. Den 
förväntade förtätningen i samband med utbyggnation i utpekat 
LIS-område kommer inte påverka nyttjandegraden av cykelled i 
den omfattning att det motiverar att annat beslut fattas. 
     
Sedan ovanstående beslut fattats har vidare markförhandlingar 
pågått längs hela sträckan inför förläggningen av vatten och 
avloppsledning. Det är idag tveksamt om frivillig 
markupplåtelse för cykelled är möjlig på någon del av sträckan.    
 
Tekniska förvaltningens tidigare bedömning om att enbart bygga 
cykelled mellan Kärdakrysset och korsning till Maramövägen 
står fast, förutsatt att man på frivillig väg kan nå markåtkomst  
 
                                                                                       Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-20  

Justerare 

TU § 89 (forts.) 
 
för cykelleden. Tekniska förvaltningen föreslår däremot att 
medborgarinitiativet om att bygga cykelled ända fram till 
Herrestad avslås.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-27   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.195
  

  

 1 (2) 

 

Medborgarinitiativ - Cykelled mellan 
"Kärdakrysset" och Herrestad 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2020 § 367 remitterat 
medborgarinitiativet – Cykelled mellan ”Kärdakrysset” och 
Herrestad till tekniska utskottet. 

Enligt medborgarinitiativet är vägen från Kärdakrysset fram till 
Nästabadet en farlig väg för barn att cykla på. Vidare trafikeras 
sträckan från Maramövägen till Herrestad av boende, besökare 
till High Chaparall och tyngre trafik. Herrestad är utsedd som ett 
av kommunens LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen), vilket kommer leda till utbyggnad och större behov av 
service.  

Tekniska utskottet har redan 8 september 2020 § 198 fattat 
beslut kring utbyggnad av cykelled på delar av sträckan (Kärda - 
avfart Nästabadet) i samband med utbyggnad av 
överföringsledning för vatten och avlopp mellan Kärda och 
Herrestad.  

I samband med ovanstående beslut tittade tekniska förvaltningen 
även på utbyggnad längs hela sträckan men gjorde då 
bedömningen att en sådan utbyggnad skulle bli för kostsam i 
förhållande till det låga nyttjande som beräknas på aktuell 
sträcka. Trafikintensiteten på Kärdavägen (länsväg 619) är 
relativt låg, vilket styrker detta ställningstagande. Den 
förväntade förtätningen i samband med utbyggnation i utpekat 
LIS-område kommer inte påverka nyttjandegraden av cykelled i 
den omfattning att det motiverar att annat beslut fattas.     

Sedan ovanstående beslut fattats har vidare markförhandlingar 
pågått längs hela sträckan inför förläggningen av vatten och 
avloppsledning. Det är idag tveksamt om frivillig 
markupplåtelse för cykelled är möjlig på någon del av sträckan.    

Tekniska förvaltningens tidigare bedömning om att enbart bygga 
cykelled mellan Kärdakrysset och korsning till Maramövägen 
står fast, förutsatt att man på frivillig väg kan nå markåtkomst 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-27   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.195
  

  

 2 (2) 

för cykelleden. Tekniska förvaltningen föreslår däremot att 
medborgarinitiativet om att bygga cykelled ända fram till 
Herrestad avslås.  

 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet.  

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Cykelled mellan "Kärdakrysset" och Herrestad

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Under hösten 2021 kommer arbete med att lägga ner VA-rör från Kärda-krysset fram till Herrestad att påbörjas. I
samband med detta vill vi att man ser till att anlägga en cykelled på denna sträcka. 
Vägen från krysset fram till Nästabadet (kommunalt bad) är en farlig väg för barn att cykla, man har ca 300m som
leder fram till Maramövägen där man viker av för att komma fram till badet. Maramövägen har 40km/tim fram till
badplatsen, här anser vi alltså inte att det krävs speciell cykelväg. 
Fortsättningen från Maramövägen till Herrestad trafikeras förutom av boende, till stor del av gäster till High
Chaparral. Även tyngre trafik belastar denna vägsträcka. 
Herrestadbygden är utsedd som en av kommunens LIS-områden vilket i sin tur kommer att leda till utbyggnation och
större behov av service till nya invånare. 
Kärdabygdens Intresseförening har varit i kontakt med flera av markägarna utmed den avsedda vägsträckan. De
kontaktade har alla ställt sig positiva till att upplåta marken för en cykelled. 
Vi hoppas genom detta initiativ få ett positivt beslut från KF och därmed trygga färdvägen för gång/cykeltrafik utmed
Herrestadvägen! 
Kärdabygdens Intresseförening 
gnm 
Ida Svensson, Filip Gunnarsson, Margaretha Fransson

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: KYRKTORGET 1, 331 31 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.1831605, 14.0478214)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Margaretha
Efternamn

Fransson
E-post

 
  

2020-08-07 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=4d71c928-743c-423f-80b6-8884e5d252b0


margaretha.fransson@blond.se

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

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

 
Postnummer

 
Postort

 

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

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

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

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

 
  

2020-08-07 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-05-04  

Justerare 

§ 97 Dnr: TU.2020.194 
 
Motion - Belysning för våra yngre 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2020 beslutat att remittera 
motionen ”Belysning för våra yngre” till tekniska utskottet att 
besvara.   
 
Socialdemokraterna i Värnamo har lämnat en motion om att det 
är få lekplatser i Värnamo kommun som är tillgängliga vintertid 
då belysningen är liten eller obefintlig på många av kommunens 
lekplatser, framför allt på de som ligger utanför centrala 
Värnamo. Socialdemokraterna yrkar att: 

 Värnamo kommun ser över vilka lekplatser som kan bli 
aktuella att få belysning på så att aktiv lek även kan ske 
på sen eftermiddag och kvällstid även under 
vinterhalvåret.   

  
Tekniska förvaltningen är sedan en tid tillbaka i färd med att 
inventera lekplatser på allmän platsmark utifrån nya krav 
gällande säkerhet för lekutrustning. I samband med denna 
inventering har även aspekter som tillgänglighet, belysning samt 
platsens förutsättningar att erbjuda solskydd inventerats.   
Inventering kommer leda till att kommunen får ett bättre 
underlag för att kunna erbjuda kommuninvånarna attraktiva och 
säkra lekplatser.  
 
I Värnamo kommuns plan för grönstruktur framförs ambitionen 
att dela in kommunens parker i olika hierarkier (det vill säga 
närpark eller stadsdelspark) och det kommer vara en viktig del i 
hur resurser kommer prioriteras i centralort och kransorter. 
Förslag på åtgärder samt dess finansiering kommer presenteras 
så snart denna inventering är gjord.  
 
Andra viktiga platser för rekreation och spontanaktivitet under 
vinterhalvåret så som pulkabackar, isbanor och dylikt bör också 
inventeras, men omfattas i dagsläget inte av ovanstående 
inventeringsuppdrag. 
 
Tekniska förvaltningen anser att motionen ska bifallas. En 
översyn över vilka lekplatser som kan bli aktuella för belysning  
 
                                                                                         Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-05-04  

Justerare 

TU § 97 (forts.) 
 
ligger i tekniska förvaltningens uppdrag och ingår i 
inventeringen av lekplatser som görs.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-28   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.194
  

  

 1 (2) 

 

Motion - Belysning för våra yngre  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2020 beslutat att remittera 
motionen ”Belysning för våra yngre” till tekniska utskottet att 
besvara.   
 
Socialdemokraterna i Värnamo har lämnat en motion om att det 
är få lekplatser i Värnamo kommun som är tillgängliga vintertid 
då belysningen är liten eller obefintlig på många av kommunens 
lekplatser, framför allt på de som ligger utanför centrala 
Värnamo. Socialdemokraterna yrkar att: 

 Värnamo kommun ser över vilka lekplatser som kan bli 
aktuella att få belysning på så att aktiv lek även kan ske 
på sen eftermiddag och kvällstid även under 
vinterhalvåret.   

 
  

Tekniska förvaltningens hantering av motionen 
Tekniska förvaltningen är sedan en tid tillbaka i färd med att 
inventera lekplatser på allmän platsmark utifrån nya krav 
gällande säkerhet för lekutrustning. I samband med denna 
inventering har även aspekter som tillgänglighet, belysning samt 
platsens förutsättningar att erbjuda solskydd inventerats.   
Inventering kommer leda till att kommunen får ett bättre 
underlag för att kunna erbjuda kommuninvånarna attraktiva och 
säkra lekplatser.  
 
I Värnamo kommuns plan för grönstruktur framförs ambitionen 
att dela in kommunens parker i olika hierarkier (det vill säga 
närpark eller stadsdelspark) och det kommer vara en viktig del i 
hur resurser kommer prioriteras i centralort och kransorter. 
Förslag på åtgärder samt dess finansiering kommer presenteras 
så snart denna inventering är gjord.  
 
Andra viktiga platser för rekreation och spontanaktivitet under 
vinterhalvåret så som pulkabackar, isbanor och dylikt bör också 
inventeras, men omfattas i dagsläget inte av ovanstående 
inventeringsuppdrag. 
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Sammanvägd bedömning 
Tekniska förvaltningen anser att motionen ska bifallas. En 
översyn över vilka lekplatser som kan bli aktuella för belysning 
ligger i tekniska förvaltningens uppdrag och ingår i 
inventeringen av lekplatser som görs.  
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Motion - Belysning för våra yngre     

Vi lever i ett land som har mörkare årstider och när det väl blir mörkare blir det 
lite tråkigt för de småbarnsföräldrar som vill aktivera sina barn med utelek för 
att få till roliga och naturliga rörelse. Det finns många bra lekplatser i Värnamo 
kommun men många av dessa är inte tillgängliga vintertid då belysningen är 
väldigt liten eller helt obefintlig på väldigt många av kommunenslekplatserna, 
framförallt på de som ligger utanför centrala Värnamo.  

Vi vill att kommunens lekytor kan användas även när det blir mörkare och vill 
att kommunen ser över vilka lekytor som kan tänkas vara lämpliga att belysa 
ytterligare. Alla kommunala lekplatser kommer ju inte att kunna belysas men 
det är viktigt att kommunen kan välja några strategiska platser som samlar barn 
och unga runt om i hela kommunen. Ett bra och miljövänligare alternativ kan 
vara att ordna belysning som aktiveras vid rörelse. 

Därför yrkar vi: 

att  Värnamo kommun ser över vilka lekplatser som kan bli aktuella att 
få belysning på så aktiv lek även kan ske på sen eftermiddag och kvällstid även 
under vinterhalvåret. 

 

Socialdemokraterna i Värnamo kommun  

Genom  

Sandra Adesund, Ardita Berisha Cani och Bo Svedberg 

2020-09-24 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-05-04  

Justerare 

§ 98 Dnr: TU.2020.193 
 
Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
    
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2020 beslutat att remittera 
motionen ”Riktlinjer och god belysningsplanering” till tekniska 
utskottet att besvara. Tekniska förvaltningen lämnar 
nedanstående förslag till tekniska utskottet.  
 
Socialdemokraterna i Värnamo har lämnat en motion där det 
påtalas att det är viktigt att planera in belysning när kommunen 
växer då detta är ett av sätten att minska olyckor samt öka 
välbefinnandet och trygghetskänslan. Socialdemokraterna yrkar 
att: 
• Värnamo kommun tittar över befintliga riktlinjer rörande 
belysningsplanering och aktualiserar dessa utifrån dagsläget. 
• Värnamo kommun inför rutiner för hur belysningsplanering 
ska finnas med redan från början när nya projekt och byggen 
planeras. 
• Värnamo kommun gör en kartläggning över behovet av 
belysning i dagsläget för att få en helhetsbild över kommunens 
belysningsbehov.   
 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med delar av 
samhällsbyggnadsförvaltningen diskuterat motionen och tycker 
att initiativet är lovvärt.  
 
Specifika riktlinjer gällande belysning saknas idag. Förslagen 
till Fördjupad översiktsplan för Värnamo stad samt Plan för 
trafik tar upp frågor kring belysning och trygghet. När Plan för 
trafik är antagen kommer efterföljande åtgärdsplaner bland 
annat beskriva utformning av gaturum, gång- och cykelstråk där 
belysning är en viktig komponent. Den antagna Plan för 
grönstruktur tar upp belysning utifrån ett trygghetsperspektiv 
och att belysning även kan användas för att lyfta och förstärka 
redan attraktiva miljöer.   
 
Idag sker i stort sett all belysningsplanering tillsammans med 
Värnamo energi som projekterar och till stor del bygger ut 
belysning i nya och befintliga områden. Här skulle kommunen 
kunna bli tydligare och mer visionär som beställare.  
 
                                                                                     Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-05-04  

Justerare 

TU § 98 (forts.) 
 
Större kommuner som till exempel Jönköping har särskilda 
belysningsplanerare. Denna typ av specialkompetens är svår för 
en mindre kommun att hålla sig med. Här kunde kommunen 
säkert få ta del av det arbete och erfarenheter som någon av 
landets större kommuner har arbetat med.  
   
Värnamo energi har idag god koll på den belysning som finns 
längs gator, cykelvägar, torg och parker. Med investeringsmedel 
för belysning av gator, gång- och cykelvägar samt parker arbetar 
Värnamo kommun med att åtgärda de brister som finns. Ett 
exempel under 2021 är GC-vägen parallellt med Åsenvägen som 
kommer förses med belysning under året. 
I kransorterna jobbar tekniska förvaltningen tillsammans med 
orternas vägföreningar för en god belysning av gator och parker.        
 
Tekniska förvaltningen arbetar med belysningsfrågan på olika 
sätt och den återfinns i olika planer. Någon samlad strategi för 
belysning finns inte och tekniska förvaltningen är positiv till att 
införa en sådan. Tekniska förvaltningen anser att behovet av 
strategi för belysning finns och att metodik ses över för att kort- 
och långsiktigt jobba med satsningar inom belysningsområdet. 
Förvaltningen är inte säker på att ”riktlinjer” är rätt väg men 
förstår motionen som att sammanhållen strategi är det som 
efterfrågas. Arbetet behöver utföras gemensamt av tekniska 
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska 
förvaltningen anser att motionen ska bifallas.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet 
att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2020 beslutat att remittera 
motionen ”Riktlinjer och god belysningsplanering” till tekniska 
utskottet att besvara. Tekniska förvaltningen lämnar 
nedanstående förslag till tekniska utskottet.  
 
Socialdemokraterna i Värnamo har lämnat en motion där det 
påtalas att det är viktigt att planera in belysning när kommunen 
växer då detta är ett av sätten att minska olyckor samt öka 
välbefinnandet och trygghetskänslan. Socialdemokraterna yrkar 
att: 
• Värnamo kommun tittar över befintliga riktlinjer rörande 
belysningsplanering och aktualiserar dessa utifrån dagsläget. 
• Värnamo kommun inför rutiner för hur belysningsplanering 
ska finnas med redan från början när nya projekt och byggen 
planeras. 
• Värnamo kommun gör en kartläggning över behovet av 
belysning i dagsläget för att få en helhetsbild över kommunens 
belysningsbehov.   
 
Tekniska förvaltningens hantering av motionen 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med delar av 
samhällsbyggnadsförvaltningen diskuterat motionen och tycker 
att initiativet är lovvärt.  
 
Specifika riktlinjer gällande belysning saknas idag. Förslagen 
till Fördjupad översiktsplan för Värnamo stad samt Plan för 
trafik tar upp frågor kring belysning och trygghet. När Plan för 
trafik är antagen kommer efterföljande åtgärdsplaner bland 
annat beskriva utformning av gaturum, gång- och cykelstråk där 
belysning är en viktig komponent. Den antagna Plan för 
grönstruktur tar upp belysning utifrån ett trygghetsperspektiv 
och att belysning även kan användas för att lyfta och förstärka 
redan attraktiva miljöer.   
 
Idag sker i stort sett all belysningsplanering tillsammans med 
Värnamo energi som projekterar och till stor del bygger ut 
belysning i nya och befintliga områden. Här skulle kommunen 
kunna bli tydligare och mer visionär som beställare.  
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Större kommuner som till exempel Jönköping har särskilda 
belysningsplanerare. Denna typ av specialkompetens är svår för 
en mindre kommun att hålla sig med. Här kunde kommunen 
säkert få ta del av det arbete och erfarenheter som någon av 
landets större kommuner har arbetat med.  
   
Värnamo energi har idag god koll på den belysning som finns 
längs gator, cykelvägar, torg och parker. Med investeringsmedel 
för belysning av gator, gång- och cykelvägar samt parker arbetar 
Värnamo kommun med att åtgärda de brister som finns. Ett 
exempel under 2021 är GC-vägen parallellt med Åsenvägen som 
kommer förses med belysning under året. 
I kransorterna jobbar tekniska förvaltningen tillsammans med 
orternas vägföreningar för en god belysning av gator och parker.        
 

Sammanvägd bedömning 

Tekniska förvaltningen arbetar med belysningsfrågan på olika 
sätt och den återfinns i olika planer. Någon samlad strategi för 
belysning finns inte och tekniska förvaltningen är positiv till att 
införa en sådan. Tekniska förvaltningen anser att behovet av 
strategi för belysning finns och att metodik ses över för att kort- 
och långsiktigt jobba med satsningar inom belysningsområdet. 
Förvaltningen är inte säker på att ”riktlinjer” är rätt väg men 
förstår motionen som att sammanhållen strategi är det som 
efterfrågas. Arbetet behöver utföras gemensamt av tekniska 
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska 
förvaltningen anser att motionen ska bifallas.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering  

  

Det är kul att Värnamo växer och att vi cyklar och går mer. Det är bra både för 
vår hälsa och vår natur. Politiskt pratades det mycket om nya områden och vart 
vi ska bygga nya bostäder, cykelvägar, gångbanor och motionsspår. Samtidigt 
som tillväxten är bra för kommunen så behöver vi också titta på de följder som 
kommer av en växande kommun. Där har vi bland annat belysning som också 
behöver planeras in; då det är ett av sätten att minska olyckor, öka 
välbefinnandet och trygghetskänslan.  

I kommunen ser vi en ökning av bland annat medborgarförslag gällande 
belysning på olika platser och till olika delar, framför allt av de delar som inte 
ligger i centrala delen av Värnamo utan i de nyare delar runt stadskärnan eller 
på mindre orter i kommunen. 

Därför är det lämpligt att det finns en riktlinje som kommunen redan vid start 
av planeringar av framtagandet av nya områden där man bedömer att det 
kommer att finnas behov av framtida belysning.  

Vi vill därför  

att  Värnamo kommun tittar över befintliga riktlinjer rörande 
belysningsplanering och aktualiserar dessa utifrån dagsläget, 

att  införa rutiner för hur belysningsplanering ska finns med redan från 
början när nya projekt och byggen planeras. 

att  kommunen gör en kartläggning över behovet av belysning i 
dagsläget för att få en helhetsbild över kommunen belysningsbehov. 

 

Socialdemokraterna i Värnamo kommun  

genom  

Sandra Adesund, Bo Svedberg och Åke Wilhelmsson 

2020-09-24 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Översyn av GIS-verksamhetens organisatoriska 
tillhörighet 

Bakgrund 

Sedan införandet i början på 2000-talet har kommunens GIS-verksamhet 

organisatoriskt varit placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen och 

geodataavdelningen (dåvarande Kart-mätavdelningen).  

Genom åren har GIS-verksamheten utvecklats från att ha varit begränsad till de 

tekniska verksamheterna till att idag vara en kommunövergripande 

funktion/service. Det har varit ett mål i nuvarande GIS-plan (tidigare GIS-

strategi) att nå ut och sprida GIS-användandet till samtliga förvaltningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att förvaltningen har lyckats bra med 

denna ambition och nu ligger utmaningen i att förvalta detta och utveckla GIS-

verksamheten vidare till en service för hela kommunen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför den 27 januari 2021 att föreslå 

kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda var 

GIS-verksamheten ska vara placerad organisatoriskt och att uppdraget skulle 

genomföras så att en eventuell förändring av organisationen kan hanteras i 

samband med budgetarbetet inför 2022. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-16 § 70 att på förslag från nämnden 

utreda var GIS-verksamheten i framtiden ska vara placerad och så att en 

eventuell förändring kan hanteras i samband med budgetarbetet inför 2022 

Biträdande kommundirektör Kjell Fransson fick i uppdrag att genomföra 

utredningen. 

Med sin utredning, daterad 2021-04-06, som grund så föreslår Kjell Fransson 

att GIS-verksamheten från 2022-01-01 överförs från 

samhällsbyggnadsförvaltningen till service-förvaltningen med placering som 

en egen enhet under IT-center och med IT-centerchefen som chef. Vidare 

föreslås att budget motsvarande nuvarande kostnader, 2 900 000 kronor av 

samhällsbyggnadsnämndens budgetram överförs till servicenämnden och att 
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lämnat förslag till investeringsbudget (75 000 kronor under 2022 och 75 000 

kronor under 2026) för utbyte av datorer för GIS-verksamheten överförs från 

samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden. Övriga förvaltningar har 

kunnat nyttja GIS hittills utan att betala för dessa tjänster. Utredarens 

bedömning är att detta bör bibehållas på oförändrat sätt under ytterligare ett 

antal år för att inte få en hämmande effekt på utvecklingen av nyttjandet. Om 

den organisatoriska tillhörigheten ändras behöver nu gällande reglemente för 

de två berörda förvaltningarna ändras och antas på nytt av kommunfullmäktige. 

Detta bör i så fall ske under hösten 2021. Undertecknad förslår att beslut fattas 

i samband med antagande av budget för 2022 och föregås av sedvanliga 

överläggningar med berörda fackliga organisationer. 

 

Förslag till beslut 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom utredarens förslag och  

att skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

 

  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   

 

 

Conny Eskilson 

Samhällsbyggnadschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-04-28  

Justerare 

§ 43 Dnr: SN.2021.15 
 
Övertagande av GIS verksamheten 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

                        att bifalla förslaget att överföra GIS-verksamheten från  
                        samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden 

att GIS-verksamheten förblir budgetfinansierad 
att hantera överföringen i budgetarbetet inför 2022 
att GIS-verksamheten övergår till servicenämndens ansvar från och 
med den 1 januari 2022 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
   
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 21-02-16 § 70, på förslag från 
samhällsbyggnadsnämnden, att utreda var GIS-verksamheten i 
framtiden ska vara placerad organisatoriskt i Värnamo kommun. I 
beslutet fastställs också att eventuella förändringar ska hanteras i 
samband med budgetarbetet inför 2022.  
Utredningen är genomförd av biträdande kommundirektör Kjell 
Fransson. 
GIS (geografiskt informationssystem) är datorbaserat och länkar till 
digitala kartor för information om saker som finns eller händelser som 
ägt rum vid ett visst geografiskt läge. Geografiska informationssystem 
används för inhämtning, analys och visualisering av information som är 
kopplad till en viss plats.  
Slutsats och förslag bygger på ett antal genomförda intervjuer. Förslaget 
innebär att GIS-verksamheten överförs från samhällsbyggnadsnämnden 
till servicenämnden med placering som en egen enhet under IT-center 
med IT-centerchefen som chef. Budget motsvarande 2,9 mkr för 
personal och personalomkostnader samt investeringsbudgeten (75 000 
kronor för 2022 och 75 000 kronor för 2026) överförs från 
samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-04-28  

Justerare 

 
Sn § 43 (forts) 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att ställa sig bakom förslaget att låta GIS-verksamheten övergå till 
servicenämnden i enlighet med genomförd utredningen kring GIS-
verksamhetens tillhörighet 
att föreslå kommunstyrelsen bifalla förslaget att överföra GIS-
verksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden 

                       att föreslå kommunstyrelsen besluta att GIS-verksamheten förblir   
                       budgetfinansierad 

att föreslå kommunstyrelsen hantera överföringen i budgetarbetet inför 
2022 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att GIS-verksamheten övergår till 
servicenämndens ansvar från och med den 1 januari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen

87



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-20   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2021.15
  

  

 1 (6) 

 

Övertagande av GIS verksamheten 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 21-02-16 § 70, på förslag från 
samhällsbyggnadsnämnden, att utreda var GIS-verksamheten i 
framtiden ska vara placerad organisatoriskt i Värnamo kommun. 
I beslutet fastställs också att eventuella förändringar ska 
hanteras i samband med budgetarbetet inför 2022.  
Utredningen är genomförd av biträdande kommundirektör Kjell 
Fransson. 

GIS (geografiskt informationssystem) är datorbaserat och länkar 
till digitala kartor för information om saker som finns eller 
händelser som ägt rum vid ett visst geografiskt läge. 
Geografiska informationssystem används för inhämtning, analys 
och visualisering av information som är kopplad till en viss 
plats.  

Slutsats och förslag bygger på ett antal genomförda intervjuer. 
Förslaget innebär att GIS-verksamheten överförs från 
samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden med placering 
som en egen enhet under IT-center med IT-centerchefen som 
chef. Budget motsvarande 2,9 mkr för personal och 
personalomkostnader samt investeringsbudgeten (75 000 kronor 
för 2022 och 75 000 kronor för 2026) överförs från 
samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden. 

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att ställa sig bakom förslaget att låta GIS-verksamheten övergå 
till servicenämnden i enlighet med genomförd utredningen kring 
GIS-verksamhetens tillhörighet 

att föreslå kommunstyrelsen bifalla förslaget att överföra GIS-
verksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till 
servicenämnden 
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att föreslå kommunstyrelsen besluta att GIS-verksamheten 
förblir budgetfinansierad 

att föreslå kommunstyrelsen hantera överföringen i 
budgetarbetet inför 2022 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att GIS-verksamheten 
övergår till servicenämndens ansvar från och med den 1 januari 
2022 

 

 

Anneli Andersson  
Förvaltningschef  
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Utredning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-16, § 70, på förslag av 
Samhällsbyggnadsnämnden att utreda var GIS-verksamheten i 
framtiden ska vara placerad organisatoriskt inom Värnamo 
kommun samt att uppdraget skulle utföras så att en eventuell 
förändring kan hanteras i samband med budgetarbetet inför 
2022. Undertecknad har fått i uppdrag att genomföra 
utredningen.  

Utredningsmetodik  

Denna utredning är gjord i form av en enmansutredning. 
Undertecknad har, utöver egen efterforskning, i utredningen 
även intervjuat några anställda med i nuvarande och eventuell 
framtida placering av GIS-verksamheten. De som intervjuats är  

➢ Conny Eskilson, förvaltningschef 
samhällsbyggnadsförvaltningen  
➢ DanFilip Lundberg, avdelningschef för geodataavdelningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen  
➢ Liselotte Andersson, GIS-samordnare, 
samhällsbyggnadsförvaltningen  
➢ Annelie Andersson, förvaltningschef serviceförvaltningen  
➢ Per Svenningsson, IT-chef, serviceförvaltningen  
➢ Lovisa Brasch, intendent barn- och utbildningsförvaltningen  

Bakgrund och historik  
 
GIS (geografiskt informationssystem) har funnit sedan 1960-
talet. Systemen är datorbaserade och länkar digitala kartor till 
information om saker som finns eller händelser som äger rum 
vid ett visst geografiskt läge (kordinatsatt punkt). Geografiska 
informationssystem används för inhämtning, analys och 
visualiseringar av information som är kopplad till en viss plats.  
 
Vid Värnamo kommun har GIS använts sedan 1990-talet. 
Inledningsvis användes GIS för att producera kartor men efter 
hand har mer lägesbunden information kopplats till systemet och 
används numera i stor utsträckning för fysisk planering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Numera har också arbetet med 
att analysera informationen från GIS blivit än mer framträdande.  
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Genom åren har GIS-verksamheten utvecklats från att ha varit 
begränsad till de tekniska verksamheterna till en 
kommunövergripande funktion/service. Detta har också varit ett 
mål enligt den nu gällande GIS-planen.  

I viss utsträckning används GIS också av andra förvaltningar 
inom Värnamo kommun och av de kommunägda bolagen men 
fortfarande i ganska blygsam och enligt min bedömning för liten 
omfattning. Det är uppenbart att både behov och möjligheter 
finns men efterfrågan har inte varit så stor, delvis på grund av 
tidsbrist hos förvaltningarna men också på grund bristande 
kunskap och i några fall oklarhet i frågor rörande sekretess och 
integritet. De förvaltningar som nyttjat GIS har hittills kunnat 
göra det utan kostnad för detta. 

Fakta om organisation och ekonomi  
 
Inom GIS-verksamheten finns i nuläget tre heltidstjänster. 
Organisatoriskt tillhör verksamheten geodataavdelningen vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Geo-datachefen är chef över 
verksamheten. GIS-samordnare planerar och samordnar GIS-
verksamheten. Kostnaderna för GIS-verksamheten uppgår till 
strax under tre miljoner kronor per år och består av 
personalkostnader, fortbildning, programlicenser, 
telefonkostnader, lokalkostnader m m. Investeringar i GIS-
verksamheten innebär utbyte av datorer (arbetsstationer) för 
personalen vart fjärde år till en kostnad av cirka 25 000 kronor 
per dator. Enligt plan ska samtliga tre datorer bytas ut under år 
2022.  

Iakttagelser under utredningen  
 
Geodataavdelningen har lyckats bra med att utveckla GIS som 
ett verktyg. GIS-verksamheten har hög kompetens. GIS används 
i stor omfattning inom den fysiska planeringen, främst hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen, men i relativ blygsam 
omfattning av övriga förvaltningar. Det är tydligt att 
verksamheten är redo för nästa steg i användningen av det som 
byggts upp. Något behöver också göras för att bredda 
användningen av GIS i den kommunala organisationen. GIS 
kopplas i för stor omfattning ihop med karta, vilket i viss mån 
hämmar utvecklingen och ett bredare nyttjande. GIS-
verksamheten bedrivs i en tekniskt komplex IT-miljö där ett 
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nära samarbete och i viss mån även stöd av IT-avdelningen 
behövs. En placering i närheten av IT-avdelningen skulle kunna 
ge vissa synergieffekter. I nuläget jobbar t ex GIS-samordnaren 
också i ett IoT-projekt (Internet of things) med framtida 
hantering av så kallad öppen data. Verksamhetens nuvarande 
placering innebär en närhet och en hög servicenivå till de som i 
nuläget nyttjar GIS mest men det innebär också att resurserna 
till för stor del används där i stället för att i större utsträckning 
kunna användas i en mer kommunövergripande funktion.  

Om GIS-verksamheten tillhörde en organisation som har i 
uppdrag att ge kommunövergripande service skulle nya kanaler 
för att nå ut med fördelarna med GIS säkert öppnas någon 
kostnad för detta. 

Nuvarande chef för GIS-verksamheten har god kunskap om 
GIS, vilket skapar förståelse för arbetssätt, behov av tid för test 
och utveckling, fortbildning m.m. Detta behöver bibehållas in i 
en framtida organisatorisk placering. De tre tjänsterna som finns 
vid enheten idag behövs för att operativt driva utvecklingen 
vidare. Vid en förändrad organisatorisk tillhörighet är det viktigt 
att enheten inte belastas med mer administration än vad som 
gäller i nuläget. I framtiden kan det också vara behov att 
ytterligare personalresurser. Ett sätt att möte detta, göra 
verksamheten mindre sårbar och ge möjlighet till fördjupade 
kunskaper är att utveckla ett närmre samarbete med andra 
kommuner. Ett första steg har redan tagits med övriga 
kommuner inom GGVV-område. Detta arbete bör fortsätta.  

Under utredningen har diskuterats vilken organisation som GIS 
bäst hör hemma hos om en förändring ska ske. Undertecknad 
anser att det nystartade IT-center med nära koppling till IT-
avdelningen skulle vara den bästa placeringen för att uppnå den 
önskade spridningen av GIS som en kommunövergripande 
funktion. Hos IT-center skulle GIS-verksamheten också bli mer 
synlig.  

Kommunstyrelsen har beslutat att ett IT-center ska byggas upp 
succesivt. En ny chef för verksamheten har rekryterats och 
tillträder inom kort. Eftersom verksamheten vid IT-center är 
under uppbyggnad bör ett övertagande av GIS-verksamheten i 
så fall ske tidigast 2022-01-01. Det är dock inte nödvändigt att 
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en förändring sker just vid ett årsskifte men en god 
framförhållning behövs dock innan genomförande sker. 

Slutsats och förslag  

Med ovanstående som grund föreslår undertecknad att GIS-
verksamheten från 2022-01-01 överförs från 
samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen med 
placering som en egen enhet under IT-center och med IT-
centerchefen som chef.  

Vidare föreslås att budget motsvarande nuvarande kostnader,  
2 900 000 kronor av samhällsbyggnadsnämndens budgetram 
överförs till servicenämnden och att lämnat förslag till 
investeringsbudget (75 000 kronor under 2022 och 75 000 
kronor under 2026) för utbyte av datorer för GIS-verksamheten 
överförs från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden.  

Övriga förvaltningar har kunnat nyttja GIS hittills utan att betala 
för dessa tjänster. Undertecknads bedömning är att detta bör 
bibehållas på oförändrat sätt under ytterligare ett antal år för att 
inte få en hämmande effekt på utvecklingen av nyttjandet.  

Om den organisatoriska tillhörigheten ändras behöver nu 
gällande reglemente för de två berörda förvaltningarna ändras 
och antas på nytt av kommunfullmäktige. Detta bör i så fall ske 
under hösten 2021.  

Undertecknad förslår att beslut fattas i samband med antagande 
av budget för 2022 och föregås av sedvanliga överläggningar 
med berörda fackliga organisationer.  

Värnamo kommun 2021-04-06  
Kommunledningsförvaltningen  

Kjell Fransson  
Biträdande kommundirektör 
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Finansiering av sjuksköterskeutbildning 2021 

Ärendebeskrivning 

Sjuksköterskeutbildningen på Campus Värnamo har haft årliga 
intag sedan hösten 2015 och det planeras för intag 2021 och 
2022. Utbildningen ges av Hälsohögskolan i Jönköping och 
delar av utbildningen förläggs på Campus Värnamo. I möjligaste 
mån förläggs all den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU 
(praktikperioderna) i GGVV kommunerna och Värnamo 
sjukhus. Den finansiering som krävs är för att täcka 
Hälsohögskolan merkostnader för de utbildningsdelar som 
förläggs till Campus Värnamo.  

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att i budget tillföra Campus Värnamo (KS) anslag till 
genomförandet av sjuksköterskeutbildning med 115 000 kronor 
per termin från HT 2021 – VT 2024. 
 
att i budget tillföra Campus Värnamo (KS) anslag till 
genomförandet av sjuksköterskeutbildning med 115 000 kronor 
per termin från HT 2022 – VT 2025. 

 

Lars-Uno Åkesson Ulf Svensson 
Kompetensakademiansvarig Kommundirektör 
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Utredning 

Behovet av sjuksköterskor i kommunerna är fortsatt stort. 
Sjuksköterskeutbildningen har genom åren rekryterat bra lokalt, 
vilket ger en god utdelning i form av studenter som examineras och 
stannar kvar i regionen efter att de fått jobb. 

Riskbedömning   

Ett avbrott i intagen skulle äventyra samarbetet med 
Hälsohögskolan och även öka den stora sjuksköterskebristen i vår 
region.
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Utökad föreningsvandring 

 

Ärendebeskrivning 

För att öka tryggheten för Värnamo kommuns invånare ser vi ett 
behov av ökad vuxennärvaro. En redan idag väl fungerande 
organisation för detta är föreningsvandringen. Med det som grund 
föreslår vi att den utökas.   

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:  

Att avsätta en årlig budget för föreningsvandring på 200 000,- sek 

Att 2022 avsätta en budget på 20 000,- sek som startkostnad. 

Att avsätta 100 000 sek för att täcka tillkommande kostnader för 
ökade antal föreningsvandring under 2021.  

Att budgetansvar ligger hos Tekniska förvaltningen, 
Fritidsavdelningen 

 

 

Marcus Skytt Ulf Svensson 
Säkerhetssamordnare Kommundirektör 
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Utredning 

I samband med det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet under våren 2021 har ett behov framkommit av en ökad 
vuxennärvaro utomhus i Värnamo kommun. Grund för detta är 
genomförda orsaksanalyser samt samråd med polis och 
kommuninvånare.  

Deltagare i orsaksanalysen har varit säkerhetssamordnare, 
ungdomspolitisk samordnare, medborgarförvaltningen, 
fritidsavdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt 
polisen. 

Värnamo kommun har en väl utarbetad organisation för detta 
genom föreningsvandring.  

Idag har Tekniska förvaltningen och Fritidsavdelningen 34 000,- 
sek att betala de föreningar som kvällsvandrar. Detta innebär 11 
kvällar då det finns föreningsvandrare ute.  

Målet är att bemanna minst 62 kvällar. Prioritering och fördelning 
av dessa kvällar görs av fältsekreterare i samråd med lokalt 
brottsförebyggande råd.  

Geografiskt är målet att kvällsvandringar skall genomföras där de 
bäst behövs. Det innebär att vandringar skall bedrivas i kommunen 
som helhet och inte enbart i centrala Värnamo.  

Den ekonomiska ersättningen att kvällsvandra med minst 5 
personer under 5 timmars arbete, är 3 000,- 

Kostnaden för 62 kvällar blir då 186 000,-. Fika kostar ca 200,- per 
kväll vilket blir ca 14 000,-.  

För att under 2022 bemanna 62 tillfällen är behovet 186 000,- + 14 
000,-. Utöver detta tillkommer en startkostnad på 20 000,- som 
skall bekosta nya västar, ryggsäckar, ficklampor, första hjälpen-kit 
osv. 

Administrationen kring arbetet kommer av naturliga skäl att öka i 
takt med att fler kvällar bemannas. Detta påverkar främst 
fritidsavdelningen samt fältsekreterare.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-20  

Justerare 

§ 88 Dnr: TU.2021.49 
 
Motion - GC-passage väg 127 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 16 mars 2021 beslutat att remittera 
motionen ”GC-passage väg 127” till tekniska utskottet att, i 
samråd med samhällsbyggnadsnämnden, besvara senast den 21 
maj 2021. Tekniska förvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till beslut till 
sina respektive nämnder/utskott. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar endast förslag till 
samhällsbyggnadsnämnden på första att-satsen i motionen.  
 
Sverigedemokraterna i Värnamo har lämnat en motion 
innefattande yrkande om: 

 att ge tekniska utskottet i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över en 
trafiklösning för väg 127 för att möjliggöra GC-passage 
(gång-cykelvägspassage) vid korsningen Nederby samt 
korsningen Östhorja/Lindstad  

 att undersöka möjligheten att förlänga cykelvägen längs 
med norra sidan om väg 127 fram till golfbanan där det 
redan finns en GC-passage.  

 
Under 2020 slutfördes en första etapp av att förbättra 
cykelmöjligheterna från Värnamo, via Korslidsvägen, öster ut 
mot Östhorja. Resultatet är ett utomordentligt gott exempel på 
hur samverkan mellan markägare, kommun och 
samhällsmedborgare, med begränsade medel, avsevärt kunnat 
förbättra cykelmöjligheterna utmed väg 127.  
 
Som Sverigedemokraterna påtalar finns två platser där den 
cyklande eller gående måste passera över väg 127. Innan 
cykelmöjligheterna förbättrades var risken störst för gående och 
cyklister när de färdades på väg 127, med övriga trafikslag, och 
själva passerandet av vägbanan utgjorde den lägre risken i 
helheten. Genom att åtgärderna i stort resulterat i en mycket mer 
trafiksäker lösning för gående och cyklister framhålls därför nu 
en tidigare bedömd mindre riskfylld passage som mer riskfylld.  
Rådigheten över väg 127, så kallad ansvarig väghållare, är 
Trafikverket vilket betyder att endast Trafikverket kan besluta 
om åtgärder av den typ som efterfrågas i motionens första punkt.  
 
                                                                                          Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-20  

Justerare 

TU § 88 (forts.) 
 
När det gäller den första att-satsen i motionen, om GC-passage 
över väg 127, har tekniska förvaltningen tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit del av motionen och 
muntligt diskuterat möjligheter till åtgärder på statlig väg med 
Trafikverket. När det gäller den andra att-satsen i motionen, om 
att förlänga cykelvägen fram till golfbanan, har tekniska 
förvaltningen undersökt möjligheterna för en utbyggnad av 
gång- och cykelförbindelse upp mot golfbanan och vidare till 
Fryele. En förutsättning är acceptans från markägare och att 
angränsande vägsamfälligheter går med på att hantera framtida 
drift likt den överenskommelse som nåddes vid utbyggnaden 
utefter sträckan Nederby - Östhorja. Finansiering av utbyggnad 
är möjlig i befintlig investeringsbudget men kommer hanteras 
tillsammans med andra önskvärda utbyggnadsprojekt för gång- 
och cykeltrafik i kommunen utefter prioriteringsordning 
förutsatt att marktillträde ges.  
 
Den sammanvägda bedömningen är att sträckan idag är mycket 
säkrare än tidigare och att de korsningspunkter som omnämns i 
motionen ändå bedöms ha goda, eller till och med mycket goda, 
siktförhållanden. Då Värnamo kommun inte har rådigheten över 
väg 127 och har samtalat med Trafikverket, finns det inga 
möjligheter att bifalla motionen i dess framställda begäran när 
det gäller första att-satsen. För att tillmötesgå önskan om ökad 
säkerhet i motionen föreslås tekniska förvaltningen sätta upp 
skyltar för cyklisterna som tydliggör ”aktsamhet vid passage” på 
cykelvägen på de platser där Sverigedemokraterna önskat 
säkrare passager på väg 127, vid Nederby och Östhorja.  
När det gäller utbyggnad av cykelväg på sträckan Östhorja-
golfbanan, andra att-satsen i motionen, pågår diskussioner om 
marktillträde med aktuella markägare, vilket är en förutsättning 
för utbyggnad, varför tekniska förvaltningen föreslår att 
motionen beviljas i den delen.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens första att-

sats gällande GC-passager över väg 127 vid Nederby och 
Östhorja samt 

att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens andra att-
sats gällande att undersöka möjligheterna till utbyggnad av 
gång- och cykelförbindelse från Värnamo till golfbanan.  

 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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Motion - GC-passage väg 127 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 16 mars 2021 beslutat att remittera 
motionen ”GC-passage väg 127” till tekniska utskottet att, i 
samråd med samhällsbyggnadsnämnden, besvara senast den 21 
maj 2021. Tekniska förvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till beslut till 
sina respektive nämnder/utskott. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar endast förslag till 
samhällsbyggnadsnämnden på första att-satsen i motionen.  
 
Sverigedemokraterna i Värnamo har lämnat en motion 
innefattande yrkande om: 

 att ge tekniska utskottet i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över en 
trafiklösning för väg 127 för att möjliggöra GC-passage 
(gång-cykelvägspassage) vid korsningen Nederby samt 
korsningen Östhorja/Lindstad  

 att undersöka möjligheten att förlänga cykelvägen längs 
med norra sidan om väg 127 fram till golfbanan där det 
redan finns en GC-passage.  

 
Under 2020 slutfördes en första etapp av att förbättra 
cykelmöjligheterna från Värnamo, via Korslidsvägen, öster ut 
mot Östhorja. Resultatet är ett utomordentligt gott exempel på 
hur samverkan mellan markägare, kommun och 
samhällsmedborgare, med begränsade medel, avsevärt kunnat 
förbättra cykelmöjligheterna utmed väg 127.  
 
Som Sverigedemokraterna påtalar finns två platser där den 
cyklande eller gående måste passera över väg 127. Innan 
cykelmöjligheterna förbättrades var risken störst för gående och 
cyklister när de färdades på väg 127, med övriga trafikslag, och 
själva passerandet av vägbanan utgjorde den lägre risken i 
helheten. Genom att åtgärderna i stort resulterat i en mycket mer 
trafiksäker lösning för gående och cyklister framhålls därför nu 
en tidigare bedömd mindre riskfylld passage som mer riskfylld.  
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Rådigheten över väg 127, så kallad ansvarig väghållare, är 
Trafikverket vilket betyder att endast Trafikverket kan besluta 
om åtgärder av den typ som efterfrågas i motionens första punkt.  
 
Tekniska förvaltningen, i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningens, hantering av motionen 
När det gäller den första att-satsen i motionen, om GC-passage 
över väg 127, har tekniska förvaltningen tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit del av motionen och 
muntligt diskuterat möjligheter till åtgärder på statlig väg med 
Trafikverket.  
 
När det gäller den andra att-satsen i motionen, om att förlänga 
cykelvägen fram till golfbanan, har tekniska förvaltningen 
undersökt möjligheterna för en utbyggnad av gång- och 
cykelförbindelse upp mot golfbanan och vidare till Fryele. En 
förutsättning är acceptans från markägare och att angränsande 
vägsamfälligheter går med på att hantera framtida drift likt den 
överenskommelse som nåddes vid utbyggnaden utefter sträckan 
Nederby - Östhorja. Finansiering av utbyggnad är möjlig i 
befintlig investeringsbudget men kommer hanteras tillsammans 
med andra önskvärda utbyggnadsprojekt för gång- och 
cykeltrafik i kommunen utefter prioriteringsordning förutsatt att 
marktillträde ges.  
 
Sammanvägd bedömning 
Den sammanvägda bedömningen är att sträckan idag är mycket 
säkrare än tidigare och att de korsningspunkter som omnämns i 
motionen ändå bedöms ha goda, eller till och med mycket goda, 
siktförhållanden. Då Värnamo kommun inte har rådigheten över 
väg 127 och har samtalat med Trafikverket, finns det inga 
möjligheter att bifalla motionen i dess framställda begäran när 
det gäller första att-satsen. För att tillmötesgå önskan om ökad 
säkerhet i motionen föreslås tekniska förvaltningen sätta upp 
skyltar för cyklisterna som tydliggör ”aktsamhet vid passage” på 
cykelvägen på de platser där Sverigedemokraterna önskat 
säkrare passager på väg 127, vid Nederby och Östhorja.  
 
När det gäller utbyggnad av cykelväg på sträckan Östhorja-
golfbanan, andra att-satsen i motionen, pågår diskussioner om 
marktillträde med aktuella markägare, vilket är en förutsättning 
för utbyggnad, varför tekniska förvaltningen föreslår att 
motionen beviljas i den delen.  
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens första att-
sats gällande GC-passager över väg 127 vid Nederby och 
Östhorja samt 

att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens andra att-
sats gällande att undersöka möjligheterna till utbyggnad av 
gång- och cykelförbindelse från Värnamo till golfbanan.  

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Motion - GC-passage väg 127 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 16 mars 2021 beslutat att remittera 

motionen ”GC-passage väg 127” till tekniska utskottet att, i 

samråd med samhällsbyggnadsnämnden, besvara senast den 21 

maj 2021. Tekniska förvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till beslut till 

sina respektive nämnder/utskott.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar endast förslag till 

samhällsbyggnadsnämnden på första att-satsen i motionen. 

Sverigedemokraterna i Värnamo har lämnat en motion 

innefattande yrkande om: 

• att ge tekniska utskottet i samråd med

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över en

trafiklösning för väg 127 för att möjliggöra GC-passage

(gång-cykelvägspassage) vid korsningen Nederby samt

korsningen Östhorja/Lindstad

• att undersöka möjligheten att förlänga cykelvägen längs

med norra sidan om väg 127 fram till golfbanan där det

redan finns en GC-passage.

Under 2020 slutfördes en första etapp av att förbättra 

cykelmöjligheterna från Värnamo, via Korslidsvägen, öster ut 

mot Östhorja. Resultatet är ett utomordentligt gott exempel på 

hur samverkan mellan markägare, kommun och 

samhällsmedborgare, med begränsade medel, avsevärt kunnat 

förbättra cykelmöjligheterna utmed väg 127.  

Som Sverigedemokraterna påtalar finns två platser där den 

cyklande eller gående måste passera över väg 127. Innan 

cykelmöjligheterna förbättrades var risken störst för gående och 

cyklister när de färdades på väg 127, med övriga trafikslag, och 

själva passerandet av vägbanan utgjorde den lägre risken i 

helheten. Genom att åtgärderna i stort resulterat i en mycket mer 

trafiksäker lösning för gående och cyklister framhålls därför nu 

en tidigare mindre riskfylld passage som mer riskfylld.  

105



TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-13 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden   Dnr: TRAFIK.2021.985

 2 (2) 

Rådigheten över väg 127, så kallad ansvarig väghållare, är 

Trafikverket vilket betyder att endast Trafikverket kan besluta 

om åtgärder av den typ som efterfrågas i motionens första punkt. 

Samhällsbygnadsförvaltningens, i samråd med tekniska 

förvaltningen, hantering av motionen 

När det gäller den första att-satsen i motionen, om GC-passage 

över väg 127, har Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 

med tekniska förvaltningen tagit del av motionen och muntligt 

diskuterat möjligheter till åtgärder på statlig väg med 

Trafikverket.  

Sammanvägd bedömning 

Den sammanvägda bedömningen är att sträckan idag är mycket 

säkrare än tidigare och att de korsningspunkter som omnämns i 

motionen ändå bedöms ha goda, eller till och med mycket goda, 

siktförhållanden. Då Värnamo kommun inte har rådigheten över 

väg 127 och har samtalat med Trafikverket, finns det inga 

möjligheter att bifalla motionen i dess framställda begäran när 

det gäller första att-satsen. För att tillmötesgå önskan om ökad 

säkerhet i motionen föreslås tekniska förvaltningen sätta upp 

skyltar för cyklisterna som tydliggör ”aktsamhet vid passage” på 

cykelvägen på de platser där Sverigedemokraterna önskat 

säkrare passager på väg 127, vid Nederby och Östhorja.  

Beslutsförslag 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 

samhällsbyggnadsnämnden besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens första att-

sats gällande GC-passager över väg 127 vid Nederby och 

Östhorja samt 

Peter Gustavsson 

Trafikplanerare 
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Motion – GC passage väg 127!  
 
Värnamo Kommun uppmuntra befolkningen att ut och röra på sig. 
Många bra cykel och gångvägar har därför kommit på plats men det finns vissa brister. 
Väg 127 mot golfbanan finns cykelväg från Värnamo fram till Nederby där man byter sida 
om vägen.se bilaga. 
 
Vid Östhorja är man tvingad att korsa 127:an om man ska ner till Lindstad och Hindsen. 
Då vägen är hårt belastad med bilister samt tung trafik så utgör det en risk för olyckor när 
man ska ta sig från en sida till den andra. 
 
Östhorja och Lindstad är ett barnrikt område och cykel är ett populärt färdmedel. 
För att främja trafiksäkerheten längs med våra vägar yrkar vi på 

 

 att ge Tekniska Utskottet i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att  
se över en trafiklösning gällande väg 127 för att möjliggöra GC-passage vid 
korsning Nederby och korsning Östhorja/Lindstad.  
 

 att samtidigt se över om man kan förlänga cykelvägen längs med norra sidan om 
väg 127 fram till golfbanan där det redan finns en GC-passage 
 
 

 
Värnamo den 19/2 2021 

 
Sverigedemokraterna genom   

 
Jan Cherek  Bengt Lundström 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 
 

 Dnr: 2009.2706.211 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Tjänsteskrivelse 

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att be kommunstyrelsen avsluta kommunstyrelsens uppdrag (2010-10-04, § 388) 
om att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan 
för området kring Gästisplan och kv Nejlikan  

Bakgrund 
Efter att Miljö- och stadsbyggnadskontoret, i samverkan med berörda 
förvaltningar, tagit fram en sammanfattning av situationen kring Lagmansgatan, 
med problem och möjligheter, har miljö- och stadsbyggnadsnämnden (2010-10-
18, § 389) gett kontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för området kring 
Gästisplan och kv Nejlikan. 
 
Kommunstyrelsen har 2010-10-04, § 388 beslutat att ge miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för området kring 
Gästisplan och kv Nejlikan. 
 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av nämnden (2009-12-14, § 476) 
att ta fram ett planprogram för området enligt kommunstyrelsens beslut. 
Kommunstyrelsen hade tidigare i november (2009-11-02, §446) gett nämnden i 
uppdrag att utforma ett antal skisser för att i flera alternativ visa på möjlig 
förnyelse av området kring Gästisplan, kv Nejlikan, kv Bäcken, kv Blomman 10 m fl 
samt omgivande gatustruktur i Värnamo stad.  

Beredning 
Sammanfattning av situationen kring Lagmansgatan och redovisade möjligheter 
togs fram utifrån behovet att få ny bebyggelse, tydligare entré till staden och för 
att se över trafiklösningen. Anledningarna då för att initiera ett planuppdrag kan 
vara mer eller mindre inaktuella och bör invänta pågående strategisk planering, 
Fördjupad översiktsplan för Värnamo stad, Plan för trafiken och centrumplanen. 
Då planuppdraget är över 10 år gammalt och ändring i PBL har skett sedan dess, 
samt att det inte finns någon investering avsatt för planuppdraget och 
genomförandet av dess intentioner, föreslås planärendet läggas ned. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Behnam Sharo 
Stadsarkitekt 
 

111



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2021.276
  

  

 1 (3) 

Markanvisningsavtal gällande fastigheterna Värnamo 
Bor 1:272 och Bor 1:273.  

Ärendebeskrivning 

Kommunen äger fastigheten Värnamo Bor 1:272 och Värnamo Bor 
1:273. 

Exploatören Bo För Alla 1 AB (org.nr: 559254-4646) har mot 
kommunen uttryckt ett önskemål om att teckna ett 
markanvisningsavtal för att reglera ett framtida förvärv. 
Exploatören har för avsikt att uppföra lägenheter i enlighet med 
gällande detaljplan. 

Detta avtal reglerar förutsättningarna och parternas ansvar inför 
varandra i den kommande exploateringsprocessen. 

Markanvisningen återgår den 30 oktober 2021 i det fall att 
exploatören inte undertecknat ett köpekontrakt i enlighet med och 
som en följd av detta markanvisningsavtal. 

Kommunen kommer att villkora köp av fastigheten med att 
byggnation ska påbörjas inom 8 månader och att all byggnation 
sker i en etapp och i ett sammanhang. Köpebrev kommer inte att 
upprättas förrän samtliga husgrunder har påbörjats och hela 
köpeskillingen är erlagd. Skulle bara ett köp av fastigheten Bor 
1:272 bli aktuellt vid köpekontraktets tecknande gäller samma 
villkor enligt ovan och tomtpriset regleras i det fallet till 225 000kr. 

Köpeskillingen för båda tomterna kommer att uppgå till 
450 000kronor vilket motsvarar tomtpriset enligt gällande taxa för 
dessa tomter. 
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Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna markanvisningsavtalet med Bo För Alla 1 AB 

samt 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med 
markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget. 

Lars Magnusson Ulf Svensson 
Exploateringschef Kommundirektör
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Markanvisningsavtal Bo För Alla AB version2 2020-06-29 08:17 

 

Parter Mellan å ena sidan Värnamo kommun (org.nr: 212000-0555),  

331 83 VÄRNAMO, nedan kallad kommunen; och å andra sidan Bo För Alla 1 

AB (org.nr: 559254-4646), Myragatan 2, 331 51 Värnamo, nedan kallad 

exploatören, träffas härmed följande: 

 MARKANVISNINGSAVTAL  
 

 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Bakgrund Kommunen äger de två obebyggda bostadsfastigheterna Värnamo Bor 1:272 

och Bor 1:273.  

Exploatören har mot kommunen uttryckt ett önskemål om att teckna ett 

markanvisningsavtal för att reglera ett framtida förvärv. Exploatören har för 

avsikt att bygga marklägenheter. Exploateringsskiss, se bilaga 1. 

Detta avtal reglerar förutsättningarna och parternas ansvar inför varandra i den 

kommande exploateringsprocessen. 

Giltighet Avtalet är för sin giltighet beroende av beslut om godkännande från 

kommunfullmäktige senast den 1juli 2021. 

 ANVISNING 

Markanvisning För bostadsändamål anvisar kommunen till exploatören Bor 1:272 och Bor 

1:273, se bilaga 2, härefter benämnt området.  

Markanvisningen återgår den 30 oktober 2021 för det fallet att ett köpekontrakt 

vid denna tidpunkt inte har undertecknats av exploatören enligt nedanstående 

villkor. 

 BEFINTLIGA PLANFÖRHÅLLANDEN 

Befintliga 

planförhållanden 

För närvarande omfattas marken inom det anvisade området av detaljplan för 

del av Bor 1:195, bostäder nordväst om Sotakärrvägen (FL171) se bilaga 3. Det 

anvisade området utgörs i detaljplanen av kvartersmark för bostäder. 

Planbestämmelser framgår av aktuell detaljplan.  

 FRAMTIDA ÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING 

Framtida 

överlåtelse 

En överlåtelse kommer enbart att äga rum om kommunen kan acceptera 

exploatörens tänkta bebyggelse och övrig utformning. 

Äganderättsövergången kommer att ske genom ett jordabalksfång  

Köpekontrakt ska ha skrivits under av exploatören senast den 30 oktober 2021. 

Åsidosätter exploatören detta åtagande återgår markanvisningen automatiskt 

utan rätt till ersättning för någondera av parterna. 

Köpeskillingen kommer att uppgå till 450 000 kronor. Vid upprättandet av 

köpekontraktet ska 10 % av köpeskillingen erläggas som handpenning.   
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Exploatören tillträder formellt området när hela köpeskillingen är erlagd. 

Kommunen kommer att villkora köp av fastigheten med att byggnation ska 

påbörjas inom 8 månader och att all byggnation sker i en etapp och i ett 

sammanhang. Köpebrev kommer inte att upprättas förrän samtliga husgrunder 

har påbörjats och hela köpeskillingen är erlagd. Skulle bara ett köp av 

fastigheten Bor 1:272 bli aktuellt vid köpekontraktets tecknande gäller samma 

villkor enligt ovan och tomtpriset regleras i det fallet till 225 000kr. 

Marköverlåtelseavtalet kan innehålla villkor som ej framgår av detta avtal.   

Upplysningar om 

området, 

undersökningsplikt 

Området enligt ovan kommer vid tidpunkten för överlåtelsen att överlåtas i 

befintligt skick. 

Kommunen är medveten om sin upplysningsplikt. Kommunen känner i 

dagsläget inte till några fel, hinder eller förutsättningar vad gäller området 

utöver vad som framgår av detta avtal. 

Exploatören är medveten om den undersökningsplikt som följer av 

jordabalkens köpregler. Exploatören är också medveten om att området kan 

komma att vara behäftat med så kallade dolda fel, och därmed avvika från vad 

exploatören med fog har kunnat förutsätta. 

Kommunen kommer att frita sig från allt ansvar avseende eventuella mark-, 

grundläggnings- och/eller saneringskostnader vad avser överlåtet område. 

Exploatören kommer vid ett förvärv att godta områdets skick och övriga 

förutsättningar. Exploatören kommer också att med bindande verkan avstå från 

alla anspråk mot kommunen på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel 

eller andra brister, inklusive så kallade dolda fel, av vad slag de än må vara. 

Fastighetsbildning 

och transaktions-

kostnader 

I det fall exploatören önskar genomföra en fastighetsbildningsåtgärd där 

fastigheterna Bor 1:272 läggs samman med Bor 1:273 kommer det att göras på 

exploatörens begäran mot Lantmäteriet och på exploatörens bekostnad.  

Exploatören står vid ett förvärv för samtliga lagfartskostnader, 

inteckningskostnader samt övriga kostnader till följd av förvärv av 

markområdet. 

 ÅTAGANDEN OCH KOSTNADER 

Ansvar för 

kostnader och 

ekonomi 

Exploatören ska, om inte annat uttryckligen anges, svara för samtliga sina 

kostnader föranledda av detta avtal och exploateringen av området. 

Exploatören bär ensam all ekonomisk risk avseende kostnader för planering, 

projektering och liknande, och avstår med bindande verkan till möjligheten att 

kräva skadestånd från kommunen för kostnader för dessa och motsvarande 

åtgärder. 

Exploatörens 

åtaganden 

Exploatören ska: 

• Betala anläggningsavgift för anslutning till kommunalt VA-nät (färsk-, 

spill- och dagvatten) enligt vid tidpunkten för servisanmälan gällande 

VA-taxa. Beakta i god tid behov av antal och dimension. 
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• Vid behov betala för flytt av ledningar inom området i samråd med 

respektive ledningsägare. 

• Följa antagen detaljplan och dess intentioner. Det är av stor vikt att 

tilltänkt bebyggelse och tomtmark utformas med god arkitektur och 

med hänsyn till sin omgivning.  

• Betala alla erforderliga avgifter i samband med bygglov i enlighet med 

gällande plan- och bygglovstaxa.  

• Betala alla övriga kostnader för eventuella nyttigheter inom området, 

såsom exempelvis kostnader för anslutning av el, tele, bredband och 

fjärrvärme.  

• Höjdmässigt ansluta till grannar och allmän platsmark på ett enligt 

kommunen lämpligt sätt. 

• Ej utan tillstånd använda gatumark eller annan kommunal mark för 

upplag av byggmaterial, uppställning av byggbodar eller dylikt. 

• Ansvara för eventuella skador som denne eller av denne anlitad 

entreprenör förorsakar på allmän plats eller allmänna ledningar. 

• Städa allmän plats och omgivande mark från eventuell jord, grus, 

byggmaterial och annat spillmaterial som uppkommer vid transporter 

till och från området samt byggnationen inom området. 

 ÖVRIGT 

Tillträde för 

undersökningar, 

projekteringar etc 

Exploatören ges inom ramen för detta avtal rätt att efter samråd med 

kommunen genomföra de undersökningar, projekteringar och liknande som 

man behöver för att skapa sig en bild av områdets beskaffenhet. 

Exploatören står för alla eventuella kostnader förknippade med verksamheter 

enligt ovan. Exploatören bekostar och ansvarar också för erhållande av 

behövliga tillstånd för dessa verksamheter. 

I den mån detta avtal inte leder till ett förvärv ska berört område skyndsamt 

återställas i ursprungligt skick. I annat fall äger kommunen rätt att återställa 

området på exploatörens bekostnad. 

Förbud mot 

överlåtelse 

Förevarande markanvisningsavtal gäller mellan kommunen och exploatören. 

Exploatören äger inte rätt att utan kommunens skriftliga godkännande överlåta 

eller på annat sätt överföra detta avtal eller del därav till annan. Överträdelse 

innebär att kommunen kan besluta om att omedelbart låta markanvisningen 

återgå, utan rätt till ersättning för exploatören eller den som exploatören satt i 

sitt ställe. Exploatörens ansvars- och kostnadsåtaganden kvarstår dock 

gentemot kommunen. 

Övrigt om 

återtagande 

Kommunen har rätt att återta en markanvisning om det är uppenbart att det 

saknas förutsättningar för upprättande av bindande avtal om försäljning eller att 

det är uppenbart att exploatören inte förmår eller avser att genomföra projektet 

i den takt och på det sätt som avsågs vid markanvisningen.  
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Exploatören kan under anvisningstiden återlämna markanvisningen före 

undertecknande av köpekontrakt om exploatören ej har för avsikt att fullfölja 

exploateringen av området.  

Om kommunen återtar markanvisningen enligt ovanstående eller om den på 

annat sätt genom villkor i detta avtal återgår, samt för det fall exploatören 

återlämnar densamma, har kommunen full förfoganderätt över området. Vid ett 

återtagande eller återgång av markanvisningen har exploatören inte rätt till 

någon ersättning för nedlagda kostnader.  

Parternas 

överenskommelser 

Kommunen och exploatören är överens om att detta avtal uttömmande reglerar 

samtliga villkor för denna markanvisning. Ingen av parterna har rätt att åberopa 

utfästelser eller åtaganden som inte tas upp i detta avtal eller bilagor härtill, 

utöver vad som i övrigt föreskrivs i lag. 

Kommunen och exploatören är överens om att ändring av och tillägg till detta 

avtal, inklusive bilagor, ska för att vara gällande, göras skriftligen och 

undertecknas av båda parter. 

Tvist Tvist i anledning av detta avtal eller rättsförhållande härrörande ur detta avtal 

ska slutligt avgöras enligt svensk lag av allmän domstol inom kommunens 

domsaga. 

Exemplar Detta avtal har upprättats i två likalydande original, av vilka parterna har tagit 

varsitt exemplar. 

Underskrifter och 

bevittning 

Värnamo 2021 -       - 

För Värnamo kommun 

 

………………………………………………………. 

Hans-Göran Johansson, Kommunstyrelsens ordförande 

 

Värnamo 2020 -       - 

För Värnamo kommun 

 

………………………………………………………. 

Lars Magnusson, exploateringschef 

 

Ovanstående namnteckningar för Värnamo kommun bevittnas: 

 

……………………………….              ….……………………………. 
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Värnamo 2021 -       -                              

För Bo För Alla 1 AB                                 

 

………………………………………………………………. 
 

 

 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

 

Ovanstående namnteckning för Bo För Alla 1 AB bevittnas: 

 

……………………………….              ….……………………………. 

Bilagor Exploatörens exploateringsskiss, bilaga 1. 

Kartunderlag över anvisat område, bilaga 2. 

Gällande detaljplanekarta, bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

Signatur Parterna har genom sina signaturer på samtliga sidor samt tillhörande bilagor 

tagit del av och godkänt innehållet. 
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plankartan gäller bestämmelsen hela planområdet.

ANVÄNDNING AV ALLMÄNNA PLATSER

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

UTNYTTJANDEGRAD

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

MARKENS ANORDNANDE

Högsta antal våningar.II

Körbar utfart får inte anordnas.

LokaltrafikLOKALGATA

b Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande.1
Endast källarlösa hus.b2

v Utöver högsta våningstalet får vind ej inredas.

Egenskapsgräns från vilken mindre avvikelse får göras

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns.
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Borgensförbindelse Kommuninvest 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk 
förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor 
på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor 
för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar 
har tecknat borgensförbindelse. Värnamo kommun utfärdade sin 
borgensförbindelse den 12 juni 2012. 

Samtliga borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden 
presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den 
praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i 
samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna mot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den 
dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då 
borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. 
Giltighetstiden för Värnamo kommuns borgensåtagande 
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att 
Värnamo kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid 
löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat 
ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest 
samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvest 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även 
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i 
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Värnamo kommun undertecknade Regressavtalet den 12 juni 
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2012 och Garantiavtalet den 12 juni 2012. Även dessa avtal 
riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna 
tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för 
borgensförbindelsen. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att Kommunfullmäktige i Värnamo kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse av den 12 juni 2012 
(”Borgensförbindelsen”), vari Värnamo kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Värnamo kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

Att Kommunfullmäktige i Värnamo kommun bekräftar att 
regressavtalet undertecknat av Värnamo kommun den 12 juni 
2012, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Kommunfullmäktige i Värnamo kommun bekräftar att 
garantiavtalet undertecknat av Värnamo kommun den 12 juni 
2012, vari Värnamo kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Att utse Kommunstyrelsens ordförande och kommunens 
ekonomichef att för Värnamo kommuns räkning underteckna 
alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Johanna Svensson Ulf Svensson 
Ekonomichef Kommundirektör
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 Värnamo kommun 

 Att: Johanna Svensson 

 331 83 Värnamo 

  

              

 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Vi skriver till dig som kontaktperson för Värnamo kommun som är medlem i 

Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).  

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Värnamo kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 12 juni 

2012. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 

medlemmarna gentemot långivarna.  

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 

alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.  

Giltighetstiden för Värnamo kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att 

löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 

Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet 

är det av mycket stor vikt att Värnamo kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid 

löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar 

att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 

bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 

ytterligare en tioårsperiod. 

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
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avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvests verksamhet. Värnamo kommun undertecknade Regressavtalet den 12 

juni 2012 och Garantiavtalet den 12 juni 2012. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga 

efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan 

angivits för borgensförbindelsen.  

 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 

för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 

samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 

omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  

 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 

För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska 

uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

 

Värnamo kommun ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  

Fullmäktige beslutar 

 

Att Värnamo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 12 juni 

2012 (”Borgensförbindelsen”), vari Värnamo kommun åtagit sig solidariskt 

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 

företräda Värnamo kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    

 

Att Värnamo kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Värnamo 

kommun den 12 juni 2012, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller.  

 

Att Värnamo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Värnamo 

kommun den 12 juni 2012, vari Värnamo kommuns ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

Att utse [NN] och [NN] att för Värnamo kommuns räkning underteckna alla 

handlingar med anledning av detta beslut. 

 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Värnamo 

kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.  

 

Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits 

tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes 

upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det 
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tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden 

måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman 

Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta. 

 

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till 

Förvaltningsrätten i Jönköping tillsammans med en begäran om att få en skriftlig 

bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten 

beträffande aktuellt beslut. 

 

4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas 

av de två företrädare för Värnamo kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt 

beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet 

endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag 

som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för 

undertecknandet.  

 

5. Värnamo kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

 

A) Lagakraftvunnet protokoll 

 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  

 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 

senast den 31 december 2021.   

 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 

borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Sebastian 

Massaro på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post 

sebastian.massaro@lindahl.se.  

 

Handlingar skickas till: 

Advokatfirman Lindahl 

Box 143 

701 42 Örebro 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jens Larsson  

Chefsjurist 

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse    

 

Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 12 juni 2012 (”Borgensförbindelsen”), vari 

Värnamo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 

gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Värnamo kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 

borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Värnamo kommun den 12 juni 2012, vari det 

inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Värnamo kommun den 12 juni 2012, vari Värnamo 

kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.  

 

  

 

____________________   __________   

Ort    Datum   

 

För Värnamo kommun 

   

  

____________________ ____________________  

Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen 

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  

 

128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-29   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.230
  

  

 1 (1) 

Kompetensutvecklingsmedel 2021 

Ärendebeskrivning 

I budget för 2021 finns 5 miljoner kronor avsatta för kompetens- 
och verksamhetsutveckling.  

Barn- och utbildningsförvaltningen ser för att trygga 
verksamhetens kvalité ett behov av att stötta medarbetare i 
vidareutbildning till skolsköterska respektive slöjdlärare, Detta 
är fleråriga utbildningar och förslaget är att barn- och 
utbildningsförvaltningen erhåller 600 tkr under 2021 för att 
finansiera dessa båda utbildningar och att man från 2022 
budgeterar för kostnaderna inom tilldelad rambudget.  

I syfte att fortsätta arbetet med verksamhetsutveckling inom 
elevhälsan föreslås barn- och utbildningsförvaltningen erhålla 
83 tkr för vidareutbildning i de verktyg man använder. 

Inom medborgarförvaltningen finns socialpedagoger anställda, 
genom att genomgå en påbyggnadsutbildning blir de 
socionomer, vilket kommer innebära en verksamhetsutveckling. 
Detta skulle medföra en kostnad på 280 tkr  

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att avsätta 683 000 kr till föreslagna insatser inom barn- och 
utbildningsförvaltningen  

Att avsätta 280 000 kr till medborgarförvaltningen för 
utbildningen till socionom 

Att utbildningar som fortsätter kommande år ska finansieras 
inom nämndens ram. 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör 

142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-07   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.272
  

  

 1 (1) 

Ansökan om kommunalt partistöd för 2021 samt 
redovisning av 2020 års partistöd 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande reglemente för kommunalt partistöd i Värnamo 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-12, § 243, 
ska mottagaren av partistödet årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. § 29 första stycket kommunallagen. En sådan 
redovisning ska lämnas senast 31 mars året efter. 

Bidrag avseende efterkommande år betalas ut först efter 
ovanstående redovisning godkänts av kommunfullmäktige. 

Vänsterpartiet har, trots flera påminnelser, lämnat in redovisning 
till kommunkansliet först 2021-05-07; alltså långt efter den tid 
som reglementet föreskriver. I samband med redovisningen för 
2020 har partiet också ansökt om partistöd för 2021. 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som 
inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt de 
gällande reglerna (Kommunallagen 4 kap, § 31). 

Kommunstyrelsen ska bereda detta ärende som slutligen ska 
avgöras av kommunfullmäktige. Undertecknad överlämnar 
härmed ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

 

Kjell Fransson  
Biträdande kommundirektör  
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Långsiktig finansiering till satsningen Hälsosam 
Uppväxt i Värnamo kommun 

Ärendebeskrivning 

  

Kommunstyrelsens har avsatt 700 000 kronor årligen från och med 2021 för 
fortsatt arbete med Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun (HUV).  

Ett förslag på fördelning av medlen till berörd nämnd eller utskott ska ske för att 
stötta det långsiktiga arbetet för en hälsosam plats att växa upp på. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att under åren 2021-2022 avsätta 350 000 kr till tekniska 
utskottet för att utveckla arbetet med HUV i kärnverksamheten 

att under åren 2021-2022 avsätta 120 000 kr till 
Medborgarnämnden samt Omsorgsnämnden för att gemensamt 
utveckla arbetet med HUV i kärnverksamheten 

att under åren 2021-2022 avsätta 100 000 kr till servicenämnden 
för att utveckla arbetet med HUV i kärnverksamheten 

att under åren 2021-2022 avsätta 65 000 kr till barn och 
utbildningsnämnden för att utveckla arbetet med HUV i 
kärnverksamheten 

att under åren 2021-2022 avsätta 25 000 kr till kulturnämnden 
för att utveckla arbetet med HUV i kärnverksamheten 

att under åren 2021-2022 avsätta 25 000 kr till 
samhällsbyggnadsnämnden för att utveckla arbetet med HUV i 
kärnverksamheten 

att under åren 2021-2022 avsätta 15 000 kr till 
kommunstyrelsen för att utveckla arbetet med HUV i 
verksamheten 
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Heidi Ragnar Ulf Svensson 
Utvecklingschef Kommundirektör 
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Utredning 

 

För Värnamo Kommun är barn och ungas uppväxtförhållanden prioriterade. Att 
säkerställa att barn och unga ges möjlighet att ha en hälsosamuppväxtmiljö är 
självklart. Det är viktigt att detta genomsyra samtliga förvaltningars arbete och 
att man säkerställer att det är lätt att göra rätt i att skapa en hälsosam 
uppväxtmiljö. 

Mycket arbete görs idag för att skapa en hälsosam miljö. Det är allt från 
Hälsocenters aktiviteter för blivande mammor som ska locka till rörelse redan 
innan barnet är fött, kulturförvaltningens  aktiviteter, måltidsbespisningens 
arbete med att skapa hälsosamma måltider till skolans fokus på att öka rörelsen i 
skolan. 

Att skapa Sveriges mest hälsosamma plats att växa upp på är ett långsiktigt 
arbete och ett steg för att få ytterligare fokus på detta är att lägga in det i 
målstyrningsmodellen och följa upp arbete och vilken förflyttning vi gör. 

Efter samtal med samtliga förvaltningar står det klart att frågan behöver bli mer 
levande ute på förvaltningarna och att behoven för att uppnå detta ser ytterst 
olika ut. 

Hälsocenter har blivit ett nav för att driva och inspirera kring HUV, vidare finns 
det många erfarenheter och uppstartade initiativ i kölvattnet av HUV-projektet 
på tekniska förvaltningen som är viktiga att ta till vara. Med anledning av det ser 
utredaren att tekniska förvaltningen bör erhålla medel för att underhålla de 
initiativ och bygga vidare på Hälsocenter som ett nav såväl internt som externt i 
inspirationsspridare. Dessutom finns det ett behov av fortsatt 
kompetensutveckling för att säkerställa att alla avdelningar inom tekniska 
förvaltningen får HUV som ett självklart perspektiv i det dagliga arbetet. 

Förslag är att avsätta 350 000:- till tekniska utskottet. 

Medborgarförvaltningen, Omsorgsförvaltningens arbete innebär dagligen att 
arbeta för en hälsosam uppväxtmiljö för barn och unga.  Här ser förvaltningarna 
att det skulle vara av stor vikt om man kunde ha en gemensam resurs som 
hjälper till att säkerställa att HUV genomsyrar utvecklingsarbete inom 
förvaltningarna. Öronmärkta HUV-medel skulle säkerställa del av 
verksamhetsutvecklartjänst som driver kunskapsinhämtning och implementering 
av initiativ kopplat till HUV i förvaltningarnas dagliga arbete. 

Förslag att avsätta 120 000 kr till medborgarnämnden och omsorgsnämnden 
gemensamt. 
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Serviceförvaltningen har ett brett område och har många goda pågående 
initiativ. Bland annat har IT infört porr filter på skolans alla datorer detta för att 
skapa en trygg och därmed mer hälsosammiljö. Måltidsbespisningen har arbetat 
för att locka våra barn och unga till att hälsosammare det nya salladsbordet på 
Figy är ett exempel på detta. Det finns många initiativ inom 
Serviceförvaltningen kopplat till HUV och man ser att om man skulle erhåll del 
av resurserna skulle man skynda på några av initiativen så som, Hälsodagar som 
man tänker genomföra tillsammans med skola och elevhälsoteam allt under 
ledning av en inspirationskock som delfinansieras av medel kopplat till HUV.  
Förslag att avsätta: 100 000 kr till Servicenämnden. 

 
Kulturförvaltningen har redan idag gjort förändringar i sina aktiviteter kopplat 
till barn och unga som innebär att man väver in rörelse kopplat till läsande. 
Öronmärkta HUV- medel ses som en god katalysator för att för vidareutveckla 
programverksamheten.  
Förslag att avsätta: 25 000 kr till kulturnämnden 

 
För att kunna locka till rörlighet är det viktigt att ha med detta redan vid 
planeringen för vår kommun. För att lyckas med det viktigt att säkra 
kompetensutveckling och erfarenhets inhämtning viktig. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att medel för öronmärkt HUV 
kompetensutveckling, gärna tillsammans med andra förvaltningar, är 
förutsättning för att arbeta in HUV som ett självklart perspektiv i förvaltningens 
arbete.  
Föreslag att avsätta 25 000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden 

 
På Barn och utbildningsförvaltningen arbetar man redan idag med att hälsa och 
rörelse och att öka dessa. Olika skolor har kommit olika långt i arbetet och redan 
idag ser man att man inspireras av varandra. Dock ser man en 
utvecklingspotential här. Det kan vara allt från att utse inspiratörer som kan 
sprida goda erfarenheter till att ha öronmärkta pengar man kan ansöka om för att 
kunna genomföra initiativ som ligger utan för ordinarie budget/uppdrag.  
Föreslag att avsätta: 65 000 kr till Barn och utbildningsnämnden 

 
Kommunledningsförvaltningen arbetar övergripande och är inne i många 
processer som på ett eller annat sätt kan påverka en hälsosam uppväxt. Även här 
ser förvaltningen att ytterligare kompetensutveckling och erfarenhetsinsamling 
är nödvändig för att säkerställa att KLF kan stödja i arbetet. 
Föreslag att avsätta 15 000 kr till Kommunstyrelsen 

 
För att säkerställa att samordning och att ett internt lärande sker inom 
kommunen förvaltningar föreslås att kommunens grupp för mål och resultat få i 
uppdrag att ha ett särskilt fokus på HUV. Gruppen har tidigare varit involverade 
i framtagandet i nu-lägesanalysen för Agenda 2030. Gruppen upplevde detta 
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som lärorikt och ett bra sätt att sprida kunskap om olika arbeten som görs ute i 
de olika verksamheterna.  

  
Redovisning av vad förvaltningarna gör och panera göra kopplat till HUV 
kommer att ske i delårredovisning, årsredovisning samt verksamhetsplan under 
särskild rubrik. 
 

Riskbedömning   

Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det 
perspektiv som förvaltningen/nämnden har.

168



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2020-11-26  

Justerare 

§ 172 Dnr: KS.2019.586 
 
Långsiktig finansiering till satsningen Hälsosam 
Uppväxt i Värnamo kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att   till kommunstyrelsens förfogande avsätta 700 000 kronor 

årligen från och med 2021 för fortsatt arbete med Hälsosam 
uppväxt i Värnamo kommun (HUV), samt 

att   fördelning till berörd nämnd eller utskott ska ske efter 
presenterad långsiktig utformning enligt uppdrag från 
kommunstyrelsen 2020-05-19, § 206. 

 
Reservationer 
Susanne Andersson (S), Ardita Berisha Cani (S), Anders 
Ferngren (S), Milka Cado (S), Azra Muranovic (S),  
Anette Myrvold(S), Bo Svedberg (S), Åke Wilhelmsson (S), 
Khalid Poricanen (S), Jörgen Skärin (MP) och David Kolström 
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra Muranovics 
(S) yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Värnamo kommun beslutade 22 maj 2018 
att godkänna avsiktsförklaringen för Hälsosam Uppväxt i 
Värnamo kommun samt att anvisa 400 000 kronor för projektet 
under 2018. I budgetberedningen för 2019 avsattes 1 150 000 
kronor. 
 
Satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo (HUV) och 
samarbetet med Uppsala Universitet skapar unika möjligheter 
för Värnamo att erbjuda barn/ungdomar en miljö som stimulerar 
och motiverar till en hälsosam livsstil.  
 
Uppsala Universitet har gjort en ansökan till Familjen Kamprads 
stiftelse. Ansökan omfattar en tidsperiod om fyra år från 2020 
till och med 2023. Med de ekonomiska medel som ansökan kan 
ge skapas möjlighet att ekonomiskt stödja de aktörer som berörs 
i arbetet med att utveckla såväl den hårda och mjuka miljön 
kring våra barn.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att budgetera medel för projektet 
Hälsosam Uppväxt i Värnamo Kommun (HUV) till och med   
31 maj 2020. I samband med ansökan till Familjen Kamprads 
stiftelse behöver Värnamo kommun ta ställning till om man 
fortsatt ska avsätta medel till satsningen, då detta behöver 
klargöras i samband med ansökan till stiftelsen.  

 
                                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2020-11-26  

Justerare 

                        Kf § 172 (forts) 
 

Tekniska förvaltningen föreslog i skrivelse 11 november 2019 
kommunstyrelsen besluta 
att   till kommunstyrelsens förfogande avsätta 700 000 kronor 

årligen från och med 2021 för fortsatt arbete med Hälsosam 
uppväxt i Värnamo kommun (HUV), samt 

att   fördelning till berörd nämnd eller utskott ska ske efter 
presenterad långsiktig utformning enligt uppdrag från 
kommunstyrelsen 2020-05-19, § 206. 

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

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

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

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

att   frågan om kommunens interna finansiering hänskjuts till 
budgetberedningen, samt 

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

 
28 februari 2020 beslutade Stiftelsen Familjen Kamprad att 
avslå Värnamo kommuns ansökan om medel till projektet 
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun. 
 
Tekniska utskottet beslutade 24 mars 2020, § 86 föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
att   i budgeten för perioden 2020-06-01 till 2020-12-31 avsätta 

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

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

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

 
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet 5 maj 2020, § 182. 
 
Tekniska förvaltningen har inkommit med skrivelse 14 maj 2020. 

 
 
 
                                                                                                                  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2020-11-26  

Justerare 

                        Kf § 172 (forts) 
 

Kommunstyrelsen beslutade 19 maj 2020, § 206 
att   ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag till långsiktig utformning av arbetet med ”Hållbar 
Uppväxt i Värnamo”  

att   förutsättningarna för uppdraget är att arbetet med ”Hållbar 
Uppväxt i Värnamo” skall övergå från projektform till ett 
arbete inom ramen för linjeorganisationen och som en del i 
målstyrningsprocessen 

att   förslaget skall tydliggöra roll- och ansvarsfördelning, samt 
att   förslaget skall redovisas för kommunstyrelsen i september 

månad 2020 och då utgöra grunden för ett slutligt 
ställningstagande för den långsiktiga utformningen av 
arbetet med ”Hållbar Uppväxt i Värnamo”. 

 
På kommunstyrelsens sammanträde 15 september 2020, § 339 
informerade kommundirektören att man inte hunnit så långt med 
uppdraget så att det kan återrapporteras under september månad 
och önskar därför förlängd tid för återrapportering. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 
att   förlänga tiden för redovisning av förslaget till långsiktig 

utformning av arbetet med ”Hållbar Uppväxt i Värnamo” 
till november 2020.  

 
Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 393. 

 
Yrkanden 
Hans-Göran Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Azra Muranovic (S) yrkar med instämmande av Jörgen Skärin 
(MP) 
att  Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att arbeta in 

Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun i 
målstyrningsprocessen som kommer att arbetas med 
övergripande i kommunens verksamheter.                                                                                

att  pågående arbete som redan görs i samtliga förvaltningarna i 
samma anda som Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun 
utvecklas och breddas ytterligare, samt                                                                                           

att  avsätta 1 000 000 kr per år från och med 2021 till 
Utvecklingsavdelningen för Hälsosam Uppväxt i Värnamo 
Kommun. 

 
 
                                                                                          Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2020-11-26  

Justerare 

Kf § 172 (forts) 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Hans-Göran Johanssons 
yrkande (S) om bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-04-28  

Justerare 

§ 40 Dnr: SN.2020.54 
 
Plan för ekonomisk styrning måltidsservice- 
revidering 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att föreslå kommunfullmäktige upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2019-08-29 § 155 
att lämna barn och utbildningsnämndens synpunkter avseende 
tilläggsdebitering utan åtgärd 
att anta föreslagen revidering av Plan för ekonomisk styrning 
måltidsservice 
 
    
  
 
 
 
Ärendebeskrivning 

 
Plan för ekonomisk styrning är ett styrdokument som ska ge stöd för hur 
debitering och beställning ska hanteras mellan serviceförvaltningens 
måltidsservice och dess kunder. Utifrån ett kommunövergripande 
perspektiv ska hanteringen ske på ett kostnadseffektivt sätt som gynnar 
alla inblandade parter.  
Principen är att barn och utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen anger hur många portioner de har för avsikt att 
köpa kommande år. Utifrån denna beställning bygger måltidsservice sin 
organisation. 
Måltidsservice debiterar lägst utifrån grundbeställningen. Om 
måltidsservice levererar fler portioner än grundbeställningen, debiteras 
kunden för extra portioner. 
Barn och utbildningsnämnden har uttryckt tveksamheter till att inte få 
kreditera i samma omfattning som serviceförvaltningen får debitera. Ett 
mindre antal portioner påverkar dock kostnadsbilden hos måltidsservice 
endast marginellt. 
Barn och utbildningsnämnden har även önskat att tilläggsdebitering ska 
ske månadsvis alternativt kvartalsvis. I Plan för ekonomisk styrning 
anges att avstämning av antalet levererade portioner ska ske kvartalsvis 
men att eventuell tilläggsdebitering sker en gång per år. Att debitera 
kvartalsvis är inte görligt på grund av olika periodiseringar. 
 
Servicenämnden har behandlat ärendet 24 mars 2021, § 32 
 
                                                              
                                                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-04-28  

Justerare 

 
Sn § 40 (forts) 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att föreslå kommunfullmäktige upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2019-08-29 § 155 
att lämna barn och utbildningsnämndens synpunkter avseende 
tilläggsdebitering utan åtgärd 
att anta föreslagen revidering av Plan för ekonomisk styrning 
måltidsservice 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna revidering av Plan för 
ekonomisk styrning måltidsservice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen
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Plan för ekonomisk styrning måltidsservice

Antagen av kommunfullmäktige 2019-08-29. Gäller från 2019-08-29 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2019-08-29, § 155 
Dokumentet gäller från: 2019-08-29   Reviderad XXXX 
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott 
Dokumentansvarig: Förvaltningschef, Serviceförvaltningen 

  

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

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Antagen av kommunfullmäktige 2019-08-29. Gäller från 2019-08-29 

 
 
Inledning  
I samband med att kostorganisationen bildades 2015-01-01, då kostverksamheterna 
i omsorgsförvaltningen samt barn och utbildningsförvaltningen slogs samman till 
en gemensam organisation beslutade kommunstyrelsen att ”Regler för ekonomisk 
styrning – kostverksamheten” skulle tas fram. Dessa regler ska revideras och det 
har resulterat i Plan för ekonomisk styrning – kostverksamheten. 

 

 

Värnamo kommuns mål 
Plan för ekonomisk styrning – kostverksamheten ska vara ett hjälpmedel för 
kostverksamheten att tillsammans med övriga förvaltningar använda tilldelade 
resurser på ett sådant sätt att kostverksamheten kan på ett så kostnadseffektivt sätt 
som möjligt ge den kvalitet och uppfylla de mål som finns kring mat och måltider. 

 

Syfte 
                  Denna plan för ekonomisk styrning ska syfta till att kostverksamheten kan 

utvecklas och göras än mer kostnadseffektiv. 

 
Plan för ekonomisk styrning- måltidsservice 

                   
A. Budget  

1. Detta dokument ligger till grund för kostverksamhetens ekonomiska styrning. 
Medel till satsningar och/eller eventuella uppräkningar av budgetramarna, 
grundade på politiska beslut, läggs till kundernas budgetramar. Eventuella 
budgettillskott ska beslutas av kommunfullmäktige och sker som regel i samband 
med beslut om budgetramar.  

2. Kostverksamheten utgör en resultatenhet och har därmed inget budgetanslag, 
utöver anslag för prisjusteringar innevarande år. Kostnaderna ska finansieras via 
portionspriset.  

3. Overheadkostnader för nämnd, förvaltningsledning och gemensam 
förvaltningsadministration finansieras genom budgetanslag och ingår därmed inte i 
portionspriset.  

4. Kompensation ges i budget för lönejusteringar, kapitaltjänstkostnader, 
prisökningar på livsmedel och större förändringar av lokalhyror. Ökning sker av 
portionspriset och kundernas budgetramar räknas upp i motsvarande grad. Sådan 
förändring av portionspriset sker vid efterkommande årsskifte. För innevarande år 
erhåller servicenämnden tillfällig kompensation i budgetram. Denna 
budgetkompensation flyttas vid nästa årsskifte över till kundernas (nämndens) 
budgetramar. Syftet med denna hantering är att portionspriset inte ska förändras 
under året utan samma pris som gäller vid årets början ska gälla under hela året.  
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Antagen av kommunfullmäktige 2019-08-29. Gäller från 2019-08-29 

 

Kostnadsökningar som inte täcks genom ökning av kundernas budgetramar och 
som beror på exempelvis geografisk placering av verksamheter eller andra åtgärder 
som är kostnadsdrivande, ska i första hand motverkas genom dialog mellan 
parterna. Detta för att gemensamt diskutera möjligheterna till en mer 
kostnadseffektiv verksamhet. Den del av underlaget för beräkning av 
portionspriset som kunderna inte erhåller budgetkompensation för, d v s inte 
lönejusteringar, kapitaltjänstkostnader, prisökningar på livsmedel och större 
förändringar av lokalhyror vid om- och nybyggnationer, ska i portionspriset 
beräknas enligt följande:  

 Transporter – uppräkning med 2/3-delar av lämpligt lastbilstransportindex 
(T08SÅ11md – Lokal distribution) med juli månad föregående år som basmånad.  

 Hyror – uppräkning 2/3-delar av uppskattad hyresjustering för driftkostnader 
efterkommande år (uppskattning sker av tekniska förvaltningen).  

 Övrigt – uppräkning med 2/3-delar av konsumentprisindex med juli månad som 
basmånad.  

B. Personal  

1. Anställda i intraprenaderna kvarstår oförändrat hos intraprenaderna. 

C. Hyror  

1. Hyreskontrakt för så väl externt som internt förhyrda lokaler, upprättas mellan 
tekniska förvaltningen och kostverksamheten för de lokaler (kök/matsal) som 
kostverksamheten använder i sin verksamhet. Samlingssalar ska ingå endast om 
dessa i första hand används för matservering. 

 2. Alla kostnader som avser den yta som används av kostverksamheten ska belasta 
denna, ex sopor, vatten och el. En mätning av förbrukningen ska eftersträvas. Där 
den exakta förbrukningen inte går att mäta tillämpas en schablonmässig fördelning. 

 3. Driftsavräkning (mediaavräkning) vid årets slut ska endast ske för de internt 
förhyrda lokalerna där kostverksamheten är ensam hyresgäst. 

D. Investeringar och kapitaltjänstkostnader  

1. Investeringar i fastigheter och kapitaltjänstkostnader för dessa ska finnas hos 
tekniska förvaltningen och belasta hyran. Vid större ny-/ombyggnader (>1 mnkr) 
bör hyreskompensation ges till internkunderna. Frågan hanteras av 
budgetberedningen eller kommunstyrelsen. I samband med renovering eller 
ombyggnation ska tillfälliga kostnader som uppkommer, till exempel transporter, 
hyror för evakueringslokaler m m tas med i projektbladen för respektive 
investeringsprojekt, då dessa kostnader inte bör belasta måltidspriset eller 
investeringsprojektet. Extra anslag begärs och hanteras av budgetberedningen eller 
kommunstyrelsen. 

 2. Investeringar i köksutrustning och dess kapitaltjänstkostnader ska påverka 
portionspriset. Motsvarande ramjustering av kundernas budgetramar ska ske.  
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Antagen av kommunfullmäktige 2019-08-29. Gäller från 2019-08-29 

 

3. Inköp under 0,5 prisbasbelopp betraktas inte som investering utan som 
driftkostnad hos kostverksamheten och ingår därmed i portionspriset. Alla 
investeringar över 0,5 prisbasbelopp utgörs av inventarier och belastar 
investeringsbudgeten hos serviceförvaltningen (se punkt 2 ovan). 

 4. Inventarier och dess kapitaltjänstkostnader för intraprenadernas 
köksverksamhet ligger kvar hos intraprenaderna. 

E. Lokalvård  

För de ytor som hyrs av kostverksamheten ligger kostnaden för lokalvård på denna 
och läggs på portionspriset. Lokalvård ska så långt det är möjligt, köpas från 
kommunens egen lokalvårdsenhet. Alternativt ingår lokalvård som en av 
arbetsuppgifterna för kostpersonal. Kostverksamheten ska inte ha egen personal 
som enbart arbetar med lokalvård.  

Vid delade tjänster mellan kostverksamheten och lokalvård utförd av 
kökspersonal, ska kostverksamheten ta hela personalkostnaden, även för den del 
som avser lokalvård. En fast fördelning ska finnas i lönesystemet för att skilja på 
lönekostnaderna mellan kök och lokalvård. Varje månad debiteras kunden för 
utförd städning enligt den fasta fördelning som är framtagen mellan 
kostverksamheten och kunden.  

Dialog om lokalvårdens genomförande och kvalitet ska vid behov genomföras 
mellan parterna.  

F. Beställning/betalning/försäljning  

1. Ett beställnings-/avbeställningsförfarande ska finnas. Skyldighet och möjlighet 
ska finnas att med rimlig framförhållning göra korrigeringar i beställningen. 
Beställnings-/avbeställningsförfarandet ska syfta till att tillräckligt med mat lagas 
och svinnet begränsas till ett minimum. Rutiner för beställning/avbeställning av 
måltider beslutas i dialog mellan kostverksamheten och kunderna.  

2. Kunderna betalar som lägst för antalet beställda portioner, utifrån den 
grundbeställning som är lagd för kommande års prissättning. Om antalet 
levererade portioner överstiger antalet beställda, ska kostnad tas ut för antalet 
faktiskt levererade portioner. Måltidsservice räknar tallrikar och detta skapar det 
faktiska utfallet/ faktiskt levererade portioner. Specifika beställningsrutiner ska 
finnas för att säkerställa detta. Betalning sker månadsvis. Intern betalning sker utan 
attest av kunden. Underlaget för betalning ska hållas lätt tillgängligt för kunderna. 
Uppföljning av levererade portioner ska göras kvartalsvis för att beräkna/planera 
kommande beställningar. Detta för att stämma av mot grundbeställning samt för att 
beräkna/planera kommande beställningar. Det ger också kunden möjlighet att få en 
förhandsvisning om hur tilläggsdebitering eventuellt kommer att se ut. 
Måltidsservice kallar till dessa uppföljningsmöten. Kunskap om lämplig nivå på 
antalet beställda portioner vid olika tidpunkter etc ska utvecklas i samarbete mellan 
kostverksamheten och kunderna (förvaltningarna). Tilläggsdebitering sker vid 
årets slut.  

3. Portionspriset är självkostnadspriset inklusive personal, livsmedel, kapitaltjänst, 
hyra m.m. Det innebär samma pris för mat från omsorgsförvaltningens samtliga 
kök respektive från barn- och utbildningsförvaltningens samtliga kök i kommunen.  
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Olika pris gäller dock för olika portionsstorlekar inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Enstaka enheter hos kunden kan ha ett annat pris än det 
ordinarie, d v s ett specialpris, beroende på om särskilda önskemål finns t ex till 
verksamhet som har särprofilering där specialkost ingår. 

4. Vid extern försäljning gäller samma princip som vid intern försäljning. 
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Avvägning mot gällande marknadspriser 
ska ske. Kostverksamheten ansvarar för försäljning till externa kunder, exklusive 
intraprenaders externa gäster. Prissättning sker efter beslut av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige kan delegera beslut om prissättning enligt gällande ramverk 
för hantering av taxor.  

5. Priset för pedagogiska eller eventuellt andra subventionerade måltider beslutas 
och bekostas av respektive verksamhet/kund. Kostverksamheten debiterar 
normalpris för måltiden till berörd kund.  

6. Portionspriset sätts efter principerna i dessa regler senast 10 oktober året före 
budgetåret så att det kan beaktas i kommande internbudgetarbete för kunderna 
(förvaltningarna). En viktig förutsättning för att kunna beräkna portionspriset är 
antalet portioner. Kunderna ska senast 1 september meddela preliminärt antal 
portioner för kommande kalenderår. 

G. Distribution  

Samtliga transporter av råvaror och färdiglagade rätter belastar kostverksamheten 
och ingår därmed i portionspriset. I de fall kunderna beställer extra leveranser 
betalas detta av kunden och ingår inte i portionspriset. 

 

H. Kvalitet  

1. Kostverksamheten ansvarar, i dialog med kunden, för kvaliteten. På sikt ska 
kunden kunna påverka denna mer = annat pris. Mat- och måltidspolicyn ska vara 
styrande.  

2. När de ekonomiska förutsättningarna så medger (t ex vid lägre prisökningar på 
livsmedel än erhållen budgetkompensation) ska resterande medel användas för att 
andelen svensk närproducerad och ekologisk mat ska öka. 

I. Ekonomiskt resultat för kostverksamheten 

Grundregeln ska vara att över- och underskott stannar i servicenämndens 
resultatfond.  
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           Dokumentansvariga 
                  Förvaltningschef, serviceförvaltningen. 
 
 
 
           Uppföljning 
                 J. Löpande uppföljning och dialog 
                 Löpande bokföring av kostnader och intäkter ska ske på ett sätt som möjliggör 
                 en enkel och kontinuerlig uppföljning. Utveckling av ekonomin och dess 
                 hantering ska löpande diskuteras mellan kostverksamheten och kunderna 
                 (förvaltningarna). Uppföljning av denna plan ska göras inom ett år. 
 
 
 
           Revidering 

Revidering senast 2020-06-19
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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

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

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-08-29, § 155
Dokumentet gäller från: 2019-08-29
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: Förvaltningschef, Serviceförvaltningen
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Inledning
I samband med att kostorganisationen bildades 2015-01-01, då 
kostverksamheterna i omsorgsförvaltningen samt barn och-
utbildningsförvaltningen slogs samman till en gemensam organisation 
beslutade kommunstyrelsen att ”Regler för ekonomisk styrning – 
kostverksamheten” skulle tas fram.

Dessa regler ska revideras och det har resulterat i Plan för ekonomisk styrning 
– kostverksamheten.

Värnamo kommuns mål
Plan för ekonomisk styrning – kostverksamheten ska vara ett hjälpmedel för 
kostverksamheten att tillsammans med övriga förvaltningar använda tilldelade 
resurser på ett sådant sätt att kostverksamheten kan på ett så kostnadseffektivt 
sätt som möjligt ge den kvalitet och uppfylla de mål som finns kring mat och 
måltider.

Syfte
Denna plan för ekonomisk styrning ska syfta till att kostverksamheten kan 
utvecklas och göras än mer kostnadseffektiv.

Plan för ekonomis styrning - 
kostverksamheten
Revidering av dokument antaget av kommunstyrelsen i Värnamo kommun 
2015-03-02, § 98. 

A. Budget 

1. Detta dokument ligger till grund för kostverksamhetens ekonomiska 
styrning. Medel till satsningar och/eller eventuella uppräkningar av 
budgetramarna, grundade på politiska beslut, läggs till kundernas 
budgetramar. Eventuella budgettillskott ska beslutas av kommunfullmäktige 
och sker som regel i samband med beslut om budgetramar.

2. Kostverksamheten utgör en resultatenhet och har därmed inget 
budgetanslag, utöver anslag för prisjusteringar innevarande år. Kostnaderna 
ska finansieras via portionspriset. 

3. Overheadkostnader för nämnd, förvaltningsledning och gemensam 
förvaltningsadministration finansieras genom budgetanslag och ingår därmed 
inte i portionspriset. 
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4. Kompensation ges i budget för lönejusteringar, kapitaltjänstkostnader, 
prisökningar på livsmedel och större förändringar av lokalhyror. Ökning sker 
av portionspriset och kundernas budgetramar räknas upp i motsvarande grad. 
Sådan förändring av portionspriset sker vid efterkommande årsskifte. För 
innevarande år erhåller servicenämnden tillfällig kompensation i budgetram. 
Denna budgetkompensation flyttas vid nästa årsskifte över till kundernas 
(nämndens) budgetramar. Syftet med denna hantering är att portionspriset inte 
ska förändras under året utan samma pris som gäller vid årets början ska gälla 
under hela året.

Kostnadsökningar som inte täcks genom ökning av kundernas budgetramar 
och som beror på exempelvis geografisk placering av verksamheter eller 
andra åtgärder som är kostnadsdrivande, ska i första hand motverkas genom 
dialog mellan parterna. Detta för att gemensamt diskutera möjligheterna till 
en mer kostnadseffektiv verksamhet. Den del av underlaget för beräkning av 
portionspriset som kunderna inte erhåller budgetkompensation för, d v s inte 
lönejusteringar, kapitaltjänstkostnader, prisökningar på livsmedel och större 
förändringar av lokalhyror vid om- och nybyggnationer, ska i portionspriset 
beräknas enligt följande:

 Transporter – uppräkning med 2/3-delar av lämpligt lastbilstransportindex 
(T08SÅ11md – Lokal distribution) med juli månad föregående år som 
basmånad.

 Hyror – uppräkning 2/3-delar av uppskattad hyresjustering för driftkostnader 
efterkommande år (uppskattning sker av tekniska förvaltningen).

 Övrigt – uppräkning med 2/3-delar av konsumentprisindex med juli månad 
som basmånad.

B. Personal 

1. Anställda i intraprenaderna kvarstår oförändrat hos intraprenaderna. 

C. Hyror 

1. Hyreskontrakt för så väl externt som internt förhyrda lokaler, upprättas 
mellan tekniska förvaltningen och kostverksamheten för de lokaler 
(kök/matsal) som kostverksamheten använder i sin verksamhet.  
Samlingssalar ska ingå endast om dessa i första hand används för 
matservering. 

2. Alla kostnader som avser den yta som används av kostverksamheten ska 
belasta denna, ex sopor, vatten och el. En mätning av förbrukningen ska 
eftersträvas. Där den exakta förbrukningen inte går att mäta tillämpas en 
schablonmässig fördelning. 

3. Driftsavräkning (mediaavräkning) vid årets slut endast ske för de internt 
förhyrda lokalerna där kostverksamheten är ensam hyresgäst. 

D. Investeringar och kapitaltjänstkostnader 

1. Investeringar i fastigheter och kapitaltjänstkostnader för dessa ska finnas 
hos tekniska förvaltningen och belasta hyran. Vid större ny-/ombyggnader 
(>1 mnkr) bör hyreskompensation ges till internkunderna. Frågan hanteras av 
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budgetberedningen eller kommunstyrelsen. I samband med renovering eller 
ombyggnation ska tillfälliga kostnader som uppkommer, till exempel 
transporter, hyror för evakueringslokaler m m tas med i projektbladen för 
respektive investeringsprojekt, då dessa kostnader inte bör belasta 
måltidspriset eller investeringsprojektet. Extra anslag begärs och hanteras av 
budgetberedningen eller kommunstyrelsen.

2. Investeringar i köksutrustning och dess kapitaltjänstkostnader ska påverka 
portionspriset. Motsvarande ramjustering av kundernas budgetramar ska ske.

3. Inköp under 0,5 prisbasbelopp betraktas inte som investering utan som 
driftkostnad hos kostverksamheten och ingår därmed i portionspriset. Alla 
investeringar över 0,5 prisbasbelopp utgörs av inventarier och belastar 
investeringsbudgeten hos serviceförvaltningen (se punkt 2 ovan).

 

4. Inventarier och dess kapitaltjänstkostnader för intraprenadernas 
köksverksamhet ligger kvar hos intraprenaderna.

E. Lokalvård 
För de ytor som hyrs av kostverksamheten ligger kostnaden för lokalvård på 
denna och läggs på portionspriset. Lokalvård ska så långt det är möjligt, 
köpas från kommunens egen lokalvårdsenhet. Alternativt ingår lokalvård som 
en av arbetsuppgifterna för kostpersonal. Kostverksamheten ska inte ha egen 
personal som enbart arbetar med lokalvård. 

Vid delade tjänster mellan kostverksamheten och lokalvård utförd av 
kökspersonal, ska kostverksamheten ta hela personalkostnaden, även för den 
del som avser lokalvård. En fast fördelning ska finnas i lönesystemet för att 
skilja på lönekostnaderna mellan kök och lokalvård. Varje månad debiteras 
kunden för utförd städning enligt den fasta fördelning som är framtagen 
mellan kostverksamheten och kunden.

Dialog om lokalvårdens genomförande och kvalitet ska vid behov genomföras 
mellan parterna.

F. Beställning/betalning/försäljning 

1. Ett beställnings-/avbeställningsförfarande ska finnas. Skyldighet och 
möjlighet ska finnas att med rimlig framförhållning göra korrigeringar i 
beställningen. Beställnings-/avbeställningsförfarandet ska syfta till att 
tillräckligt med mat lagas och svinnet begränsas till ett minimum. Rutiner för 
beställning/avbeställning av måltider beslutas i dialog mellan 
kostverksamheten och kunderna. 

2. Kunderna betalar som lägst för antalet beställda portioner. Om antalet 
levererade portioner överstiger antalet beställda, ska kostnad tas ut för antalet 
faktiskt levererade portioner. Betalning sker månadsvis. Intern betalning sker 
utan attest av kunden. Underlaget för betalning ska hållas lätt tillgängligt för 
kunderna. Uppföljning av levererade portioner ska göras kvartalsvis för att 
beräkna/planera kommande beställningar. 
Kunskap om lämplig nivå på antalet beställda portioner vid olika tidpunkter 
etc ska utvecklas i samarbete mellan kostverksamheten och kunderna 
(förvaltningarna).
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3. Portionspriset är självkostnadspriset inklusive personal, livsmedel, 
kapitaltjänst, hyra m.m. Det innebär samma pris för mat från 
omsorgsförvaltningens samtliga kök respektive från barn- och 
utbildningsförvaltningens samtliga kök i kommunen. Olika pris gäller dock 
för olika portionsstorlekar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Enstaka 
enheter hos kunden kan ha ett annat pris än det ordinarie, d v s ett specialpris, 
beroende på om särskilda önskemål finns t ex till verksamhet som har 
särprofilering där specialkost ingår.

4. Vid extern försäljning gäller samma princip som vid intern försäljning. 
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Avvägning mot gällande 
marknadspriser ska ske. Kostverksamheten ansvarar för försäljning till 
externa kunder, exklusive intraprenaders externa gäster. Prissättning sker efter 
beslut av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan delegera beslut om 
prissättning enligt gällande ramverk för hantering av taxor. 

5. Priset för pedagogiska eller eventuellt andra subventionerade måltider 
beslutas och bekostas av respektive verksamhet/kund. Kostverksamheten 
debiterar normalpris för måltiden till berörd kund.

6. Portionspriset sätts efter principerna i dessa regler senast 10 oktober året 
före budgetåret så att det kan beaktas i kommande internbudgetarbete för 
kunderna (förvaltningarna).En viktig förutsättning för att kunna beräkna 
portionspriset är antalet portioner. Kunderna ska senast 1 september meddela 
preliminärt antal portioner för kommande kalenderår.

G. Distribution 

Samtliga transporter av råvaror och färdiglagade rätter belastar 
kostverksamheten och ingår därmed i portionspriset. I de fall kunderna 
beställer extra leveranser betalas detta av kunden och ingår inte i 
portionspriset.

H. Kvalitet 

1. Kostverksamheten ansvarar, i dialog med kunden, för kvaliteten. På sikt 
ska kunden kunna påverka denna mer = annat pris. Mat- och måltidspolicyn 
ska vara styrande. 

2. När de ekonomiska förutsättningarna så medger (t ex vid lägre prisökningar 
på livsmedel än erhållen budgetkompensation) ska resterande medel användas 
för att andelen svensk närproducerad och ekologisk mat ska öka.

I. Ekonomiskt resultat för kostverksamheten 

Grundregeln ska vara att över- och underskott stannar i servicenämndens 
resultatfond.
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Dokumentansvariga
Förvaltningschef, serviceförvaltningen.

Uppföljning
J. Löpande uppföljning och dialog 

Löpande bokföring av kostnader och intäkter ska ske på ett sätt som möjliggör 
en enkel och kontinuerlig uppföljning. Utveckling av ekonomin och dess 
hantering ska löpande diskuteras mellan kostverksamheten och kunderna 
(förvaltningarna). Uppföljning av denna plan ska göras inom ett år.

Revidering
Revidering senast 2020-06-19 
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From:                                 Gunnel Johansson
Sent:                                  Mon, 10 May 2021 08:53:18 +0000
To:                                      Riitta Andersson
Cc:                                      Katarina Landin
Subject:                             VB: Avlopp i Hamra
Attachments:                   ENKÄTSVAR.pdf, Överklagan av kommunalt avlopp i Hamra.pdf

Hej 
Vi i Hamra by vill få detta mail vidarebefordrat till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige 
Med vänliga hälsningar 
Gunnel 
 
 
Hej 
Skriver till er för att ni ska få information från oss i Hamra, angående planerad 
avloppsanläggning i Hamra.  
Vi hade ett givande möte med politiker från olika partier utanför Hamra skola den 21 april 2021, 
stort tack till er som hade möjlighet att närvara i kyla och regn. 
 
 
I ärendebeskrivning till alla politiska beslut som fattats i TU, KS och KF står det:  
 
”Länsstyrelsen har i brev daterat 2009-06-04 anmodat Värnamo kommun att inkomma med 
tid och handlingsplan för att bilda verksamhetsområde i Hamra”  Detta brev finns inte!  
Värnamo kommun har inte kunnat hitta det brev trots efterforskningar och länsstyrelsen känner 
inte heller till de gjort någon skrivelse som innefattar Hamra. 
 
Senaste mötet som alla fastighetsägare kallats till var 2019-09-23 och då uppkom frågor som vi 
skulle få svar på. Två veckor senare! togs ett beslut i TU att fortsätta arbetet med att bygga ut 
kommunalt spillvattenavlopp i Hamra. 
Svaren på frågor som uppkom vid detta möte fick vi nu i mars 2021. 
 
I dec 2020 fick vi alla ett brev med taxor för inkoppling av avlopp! Tekniska blev då nedringda av 
upprörda Hamrabor. Vi fick då veta att beslut tagits redan i januari 2020 av KF. 
Efter samtal med tjänsteman på tekniska så tyckte de att det vore bra att få in vad alla 
fastighetsägare i Hamra tyckte.   
 
Vi gjorde då en enkät som lämnades till samtliga fastighetsägare, svaren visade att ingen av de 
som nu har enskilt avlopp, vill ha enbart en kommunal avloppsanläggning i byn.  
 
Svaren på våra frågor som uppkom från senaste mötet i Hamra skola i september 2019, fick vi 
efter många påstötningar 1½ år senare, nu i mitten av mars 2021. 
Per telefon har de beklagat att de varit dåliga att informera och nu skyller det på, Corona och att 
det skulle vara  kontaktpersoner i Hamra som skulle vara de som skulle hållit oss informerade.  
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Denna kontakt var till för om de hade frågor från tekniska. 
 
Har ni som politiker fått information från Tekniska, om det massiva motståndet som finns här i 
byn?  Protestlista och en enkät har tillsänts tekniska kontoret, som visar på 100% motstånd till 
en kommunal avloppsanläggning i byn. 21 fastigheter visar intresse för kommunalt avlopp i 
överföringsledning om vatten ingår. Har ni politiker fått kännedom om dessa protester och 
enkätsvar? Bifogar dessa. 
 

Ramböll hade inte i uppdrag att kontrollera vattnet här, men ända står det i en skrivelsen från 
tekniska vi fick nu i mars 2021 att alla i Hamra har tjänligt vatten och därför behöver inte 
kommunen försörja byn med vatten. Hur har man kommit fram till att alla har tjänligt vatten, 
när inga provtagningar har gjorts. 

 

Hamra ingår i Riksintresset för Kulturmiljövårdvård Finnveden Folkland, en rik 
fornlämningsbygd med lämningar från stenåldern till yngre järnåldern.  Hamra ligger på 
150m kurvan öh, som är känd för sina rika fornlämningar. Har det funnits med i era 
beslutsunderlag? Hamra ingår i Riksintresset Finnveden Folkland för kulturmiljövård med 
restriktioner för byggnation. Vi bor i en vacker by som vi är stolta över, med ett stort 
turistintresse för fågelskådning, en avloppsanläggning skulle förfula miljön här i byn.   

                                                                   

 
En dom i Mark- och vattendomstolen i Växjö har fattats våren 2021 som innebär att det inte är 
lagligt att döma ut ett enskilt avlopp med hänvisning till ålder. 
Vid inventeringen 2010 var 35% bristfälliga, 45% dömdes ut pga ålder och 11% var godtagbara 
Ca 45 fastigheter i byn, varav 5 har kommunalt avlopp   
 
Ett antal nya enskilda avlopp har anlagts i byn sedan 2010, den senaste hösten 2019, så 
statistiken  gäller inte i dagsläget. Med 5 nya avlopp så är ytterligare % godtagbara  
Det viktiga med domen i Mark- och miljödomstolen i Växjö är att man slagit fast att kommunen 
har bevisbördan. Kommunen är skyldig att tala om på vilket sätt en anläggning inte fungerar. 

Vi är alla här i byn intresserade av att ha godkända avlopp. 
 
Ekonomiskt resursslöseri att göra ett kommunalt avlopp i Hamra. Använd de anvisade pengarna 
ur 2021 års investeringsbudget för projektering och planering av spillvatten till att åtgärda de 
fastigheter som nu är en kommunal angelägenhet.  
 
Sedan 2010, har nya metoder för säkra och godkända enskilda avloppsanläggningar tillkommit. 
En kommunal anläggning har en reningsgrad på 92%, (enligt uppgift från VA-chef vid senaste 
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mötet i hösten 2019 i Hamra) vilket innebär att 8% kommer att rinna orenat ut i ett dike, rätt ut 
i Draven. 
 
Ur VA-utredning från RAMBöLL  
Räknar med framtida ökning av fastigheter med  25%   Sista huset byggdes 1982. Inte plats för 
egna avlopp   Egna avlopp har vi nu, så plats finns. 
 
”Ingen vill ha kommunalt avlopp i Hamra. Det var ju tråkigt”  mailsvar 2020-12-15 

”Den tiden är förbi när varje fastighetsägare bekostar en egen enskild avloppsanläggning. Det är 
kommunen som tagit över det ansvaret” mailsvar 2021-04-20. Förstår inte vad som menas, på 
landsbygden är väl enskilda avlopp, ändå det vanligast förekommande  
 
 
Vi är många som  har upplevt nonchalant bemötande av berörd tjänsteman. Många i byn har 
mailat, ringt och lämnat in skrivelser. Mail med konkreta frågor har inte svarats på, en 
myndighet är väl skyldig att lämna någon form av  svar inom rimlig tid (4 § andra stycket FL) 
 
Vi vill inte ha ett kommunalt reningsverk för avlopp här i byn. Flera fastighetsägare har uttryckt 
att de inte frivilligt kommer att gå med på att det grävs över deras mark. 
 
Vårt hopp står till att man från politiskt håll fattar ett nytt beslut att varje enskild 
fastighetsägare själva anlägger godkända avlopp som uppfyller krav med hänsyn till skydd för 
människors hälsa och miljö,  
eller som innefattar vatten och avlopp i överföringsledning till Hamra, Lag (2006:412) §6.  
Vi har valt att inte vända oss till massmedia, utan inväntar svar från politiskt håll 
 
 
Hälsningar från berörda fastighetsägare i Hamra 
genom Gunnel Johansson 
 
 
 
 
 
Nedan finns de senaste mailkonversationer från mig, som jag inte fick svar på utan påstötningar. 
 
Med vänliga hälsningar 
Gunnel Johansson 
Tel 0708 75 62 62 
 

Från: Gunnel Johansson 
Skickat: den 17 mars 2021 12:44
Till: Anita Zukanovic <anita.zukanovic@varnamo.se>
Ämne: SV: Hamra 
 

191

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/29651.html?date=2018-01-01#section1-4
mailto:anita.zukanovic@varnamo.se


Hej Anita 
Idag kom informationsbrev angående avlopp i Hamra. 
 
Där skrivs det att ”Alla i Hamra har tjänligt vatten och därmed behöver inte kommunen försörja byn med 
vatten”  
 
I enkäten som gjordes i byn till samtliga fastighetsägare är det 21 fastigheter som har angett att de vill ha 
en överföringsledning med vatten och avlopp, då de har dålig vattenkvalité och brunnar som sinar. 
Enligt lag (2006:412) 6§ står det också om kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning. 
 
Finns det någon rapport eller undersökning av att alla har tjänligt  dricksvatten i sina brunnar i Hamra? 
eller hur vet ni annars statusen på dricksvattnet. 
 
Vart blev de inskickade enkätsvaren och mailet nedan registrerade? eftersom det var fel adress att skicka 
till dig och VA-chef Antti Vähäkari 
 
Har beslutsfattande politiker blivit informerade om motståndet i byn om en kommunal 
avloppsanläggning? 
 
Det är många år sen inventeringen gjordes här och nya avloppsanläggningar har gjorts. Tekniken har 
också utvecklats och godkända enskilda avlopp som uppfyller miljökrav går att utföra, som uppfyller Lag 
(2006:412) med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön 
 
Dom i Mark- och vattendomstolen i Växjö har fattats för någon vecka sedan. Kan inte diarienumret, men 
här är en länk där det går att läsa om domen 
https://westsidan.com/2021/02/14/kommunen-far-baklaxa/  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Gunnel Johansson 
 

Från: Gunnel Johansson <Gunnel.Johansson@gislaved.se> 
Skickat: den 26 februari 2021 12:28
Till: Antti Vähäkari <antti.vahakari@varnamo.se>
Kopia: Anita Zukanovic <anita.zukanovic@varnamo.se>
Ämne: VB: Hamra 
 
 
Hej  
 
Vi har liksom ni  inte kunnat få fram brevet från Länsstyrelsen som fanns med som underlag för beslut i 
Tekniska utskottet, KS-beslut och beslutet i Kommunfullmäktige med följande lydelse 
 
Länsstyrelsen har i brev daterat 2009-06-04 anmodat Värnamo kommun att inkomma med tid 
och handlingsplan för att bilda verksamhetsområde i Hamra. 
 
Känns märkligt att detta brev Länsstyrelsen som var ett underlag för politiska beslut inte går att finna. 
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Vi har väntat på den skrivelse som ni den 15 december lovade skicka ut till samtliga fastighetsägare.  
”Vi kommer också att skicka ut en skrivelse till samtliga fastighetsägare som berörs. Vi skickar inte ut till 
personer som hyr eller på annat vis vistas i hus i Hamra.  
Det är fastighetsägarna som är vår motpart. Vår tanke är att skrivelsen går ut under veckan”. 
Denna har fortfarande inte kommit. 
 
I början av december kom det ett brev med Prisuppgift på inkoppling av avlopp i Hamra. Detta väckte 
mycket oro och ilska, då många fastighetsägare inte ens känt till att beslut fattats. Ni blev då kontaktade 
av många upprörda fastighetsägare. 
Har detta förmedlats vidare till beslutsfattare? 
Vi gjorde då en enkät, så att alla fick uttrycka sina åsikter. Bifogar enkätsvaren.  
 
Den 15 december blev ni informerade om att 75% så svarat att de inte vill ha en kommunal 
avloppsanläggning i byn. Det är 100% av de som nu har enskilda avlopp som svarat att de inte vill ha 
enbart avlopp.  
 
21 fastigheter har angett att de vill ha en överföringsledning med vatten och avlopp, då de har dålig 
vattenkvalité och brunnar som sinar. Enligt lag (2006:412) 6§ står det också om kommunens skyldighet 
att ordna vattenförsörjning. 
 
Har politiker blivit informerade om det massiva motstånd mot kommunalt avlopp som finns här? 
Många har muntligen och några skriftligen uttryckt att de motsätter sig grävning för ledningar genom 
deras fastigheter. 
 
Tillstånd för att anlägga Enskilda avloppsanläggningar i Hamra har getts under senare år, den sista så 
sent som 2019.  Finns det ingen kommunikation mellan förvaltningarna? En fastighetsägare kontaktade 
kommunen innan han ansökte om enskilt avlopp på sin fastighet och fick då information om att hans 
fastighet inte kommer att ingå i ett eventuellt framtida verksamhetsområde. Nu är hans fastighet med. 
 
Eftersom det anlagts nya enskilda avlopp under senare år så stämmer inte heller längre hur många 
avlopp som inte är godkända. 
 
Då det inte finns några kommunala avloppsanläggningar runt Draven, som tillhör Lillåns 
avrinningsområde, förstår vi inte varför Hamra by ska ha en kommunal anläggning, som ingen här vill ha. 
 
 
Enskilda godkända avlopp uppfyller Lag (2006:412) med hänsyn till skyddet för människors hälsa och 
miljön.  
 
 
Hamra by ingår i Riksintresset Finnveden Folkland som man anser det är ett skyddsvärt område och är på 
den kända 150 m höjdkurvan som är rikt på fornlämningar. 
 
Kommunicering till samtliga fastighetsägare har varit mycket bristfällig. Finns det inga rättigheter att 
överklaga beslut? Och om det finns, så har många fastighetsägare inte ens känt till att beslut fattats. 
 
Vid den sista träffen i Hamra bygdegård 2019-09-23 
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 Lovades studiebesök 
 Att ni skulle med frågan om vatten och avlopp till Tekniska utskottet 
 Fastigheter som har godkända avloppssystem inte behöver kopplas på förrän det befintliga 

avloppet blir icke godkänt 
 
Beslut togs sen av Tekniska utskottet 2019-12-10, där finns inget nämnt om önskemålen från träffen om 
att vi vill att vatten och avlopp från Bredaryd ska utredas. 
 
Det är inte ekonomiskt försvarbart, varken för enskilda fastighetsägare med enbart en avloppsanläggning 
eller för Värnamo kommun,  
när lagkraven kan uppfyllas med anpassade Enskilda godkända avlopp som uppfyller Lag (2006:412) 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.  
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Fastighetsägarna i Hamra by 
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Hej

Vi har varit i kontakt med kommunens tjänstemän. De har blivit kontaktade av många
fastighetsägare från Hamra och har förstått att det finns ett stort missnöje med att anordna
ett kommunalt avlopp i Hamra. Vi bestämde oss för att göra en enkät, så att alla
fastighetsägare får lämna sin åsikt.

Med detta är det inte sagt att beslutet kommer att ändras, men de vill ha en
sammanställning ganska omgående.

Det finns ett politiskt beslut om att inrätta ett verksamhetsområde för kommunalt avlopp i
Hamra, antagen av kommunfullmäktige 2020-01-30 Dnr: KS.2019.706

Om det visar sig att majoriteten inte vill ha kommunal avloppsanläggning med reningsverk i
byn, så måste vi göra allt vad vi kan för att försöka stoppa detta nu, innan det har gått för
långt fram i kommunens planeringsagenda och försöka att få till ett nytt beslut av
politikerna.

Är det så att de flesta tycker att det är en bra idé med kommunal avloppsanläggning, så får vi
fila på detaljer för att det ska bli så bra som möjligt för oss alla.

Många av avloppen måste göras om för att uppfylla alla miljökrav, men dessa krav kan även
uppfyllas med enskilda avlopp.

Är många i behov av kommunalt dricksvatten, så kanske det är det vi ska jobba för, att
vatten och avlopp kommer i en överföringsledning.

Om ni som fått detta inte är ägare till fastigheten, hör av er till oss, eller vidarebefordra till
ägaren.

Lämna lappen med enkäten om vad du/ni tycker i vår brevlåda, senast onsdagen den 16
december

eller skicka till: eller ring:

Thomas Johansson 070 $75 62 63 eller 070 63 0$ 953

Hamra Ekliden 1 så kan vi hämta enkäten

33374 Bredaryd
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: HAM RA 1:17

Adress: Hamra Snickaregården 1, 33374 Bredaryd

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvaften till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA C 3C,& p -.d OC)-

D NEJ

Hamra 2020-12-

Namnunderskift

Övriga synpunkter

.

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress: ...‘ .

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
D NEJ

Hamra 2020-12- ij

Namnunderskift

4 44*Ez. 41L\ /

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: V11

Adress: 7%11/1

Jag/vi vill ha

El Kommunal avloppsanlaggning HPrnrd

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och irget reningsverk i byn?

El JA
N

H2mr O2C4%- f 3
Namnunderskift

...L&y

.

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heftäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.

198



Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckn ing: HAMRA 1:25

Adress: Hamra Håkansgård 1

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
D NEJ

Hamra 2020-12- /3

Övriga synpunkter

£2: S—’j 71Lij?/1’f d’ e5S

.

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.

199



Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: ....ttfl.M

Adress: •.hJ L.L3’’

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hamra 2020-12-

Namn nderskift

.

L)
Övriga synpunkter ...?r 7t7.J1t

,
Lay C/17 7/tt1?’5/7t? t 1fréy7’-7/25i’er

72

«.v €//ecr vt

izr k/ct V./Z’% /dytt
%2.[? ( c. dr

%.cq.f
i’å6161/L%k’Ör Id’(a dt buiLj61 c/$ed’QW.

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för vare.

3rt/a p vJr h
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: •../Y2

Adress: .

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
D NEJ

Hamra 2020-12-

Namnunderskift

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: ..H b.c 2....2
Adress: .t& 1

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hamra 2O2O-12 /f

Namn und e rskift

Övriga synpunkter +Q1

..b.l.&
a..L/

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggnng, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress: ..12.

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hnra 2O2O-12 /3

Namn u IyEt rsk)tt)

41

Övriga synpunkter fr’ )2.

fkP

p..

.tis

{

fl2 .r
OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress: .

Jag/vi vill ha

O Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
NEJ

mr ‘?fl?fl2.. 13

Namnunderskift

S2.%
ku

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckn ing: HAMRA 2:9

Adress: Hamra skola 1

Jag/vi vill ha

O Kommunal avloppsanläggning i Hamra

0 Enskild avloppsanläggning

ftöi’ tcåti’t4’?t’v7Q%’ vtopp5ai-i 1’.

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

0 JA
0 NEJ

Hamra 2020-12-

Namnunderskift

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckn ing:

Adress:

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hmra 2020-12- /3

Namnundersk

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att f en heaäckande bild v allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloopsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: ..
Adress: .&P

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatter till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
NEJ

Ha.rnr? 2C2O-12 / :3’

Namnundersl .ift

1 %M44 .%
Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en he!täckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckn ing: HAMRA 2:22

Adress: Hamra 1

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hamra 2020-12-

Namn und e rs kift

..

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckn ing:

Adress:

Jag/vi vill ha

VCYrOFYZO

1’-

D Kommunal avloppsanläggning 1 Hamra

EnskIld avloppsanläggning

Är det av intresse, m vi ku!le kunna f kommunalt icksvatten 1lI Hamra med en
bverforingslenng CO[ vatten och avopp och nget remrgsverk byn?

JA
NJ

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av as åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.

-‘fl-,’.’ 1
i:4
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress:

Jag/vi vill ha

/b»yg, 5;7

Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

4

OBS! Viktigt att alla lämni svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.

x
Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hamra 2020-12-
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: .2
Adress: .J

Jag/vi vill ha

D Kommunal a loppsa äggning 1 Hamra

Enskild avlopps n äggning

-tI-v redati ia-(é- uil.pp

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
D NEJ

Hamra 2020-12-

Namnunderskift

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: ,..II.JY1

Adress:

Jag/vi vill ha

D Kommunal avoppsanggnirig Hamra

Enskild avloppsanlaggmng

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
D NEJ

Ham, 2O2O-2f

Namnunderskft

Övriga synpunkter V k.3& 4./fl

kc&v
4.k -1’.’...

{..€s” fr

434S

L.%.>M
OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra LJ’

Fastighetsbeteckning:

Adress: £.Ei3 .2z?”

Jag/vi vill ha

D Kommuna’ avloppsanläggning 1 Hmra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt drkksvatten til Harnra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk byn?

D JA
NEJ

1/

Övriga synpunkter

‘4.’tr

6 6-,,2,i

•,41 .e/

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för 3t1 å en rare d v sM.s åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda v av psanlgrrg, ;r:; en enkät för varje.

HRnira
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: HAM RA 3:31

Adress: Hamra Ekdala 1

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning i Hamra

D Enskild avloppsanläggning

‘“ a%ki /,‘t( ct’vrnitzJI

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
NEJ

Hamra 2020-12-/3

Namnunder ‘ft

Övriga synpunkter

-

(.7

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att fa e h täckand bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress: Hamra Norregård 6

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

D Enskild avloppsanläggning

v/opp

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
D NEJ

Hamra 2020-12-

Namn und e rs kift

1

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.

216



Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress:

)ag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning 1 Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Harnra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Övriga synpunkter

.% Kf
•

fl

//.4

l1

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en eftäckande d av allas. åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avoppsanläggning, ämna en enkät för varje.

Hamra 2O2O12
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress: ..

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Ar det av intresse, orr vi skulle kunni fä kommunalt dricksvatten tiU Hamra med en
överföringsledning för vatten och avop och nget reningsverk byn?

0 JA
NEJ

Hmr 2020-12. /3
Namnunderskift

...f%L

Jb..k1

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en iieltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress:

Jag/vi vill ha

E Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hamr 2020-12-

Övriga synpunkter

mc

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: ..J i21./Z

Adress: .±/ /

Jag/vi vill ha

EJ Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Ni som valt Enskild avloppsanläggning, kan det vara av intresse om vi får kommunalt
dricksvatten till Hamra med en överföringsledning för vatten och avlopp och inget
reningsverk i byn?

EJ JA
NEJ

Hamra 2020-12- / 5

N am nu nderskift

Övriga synpunkter
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: ..d
Adress:

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning 1 Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

1J JA
NEJ

Hamna 2020-12- 1 3
Namnunderskify’

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: -

Adress: ... ..

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
0 NEJ

Hamra 2020-12-

Namnunderskift

/ lIC’

Ovriga synpunkter ,llEt / /fl 3 j,yit

t/?t jY/e( /111( t//% ‘fm%/ (

___

/2?.

... /
y7I/VtL/ ll&Z 7C/

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckn ing: ..4.

Adress: ..

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
D NEJ

amra 2020-12- 1

nunderskift

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: .*\.Ä
Adress: ..

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Harnra

I. Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hamra 2D2012- 3

Namnunderskift

yD.cLE*.

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: .... 1
Adress:

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning i Hamra j)— V

Enskild avloppsanläggning C_j
.s

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksuatten till Hamra med en

överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
U NEJ

Hamra 2020-12-

Namnunderskift

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avioppsanläggning, lämna en enkät för varje.

225



Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress: .

J ag/i-4ll-ha

D Kommunal avloppsanläggning Hamra

Jl Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hamra 2020-12- /3
Namnunderskift

.
,.

Övriga synpunkter 4 74

kk.J

./

L.(

- /.%

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress: . .

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hamra 2020-12-

Namnunderskift
f) - ifJ tv,. ) -//

!

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.

227



Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckn ing: HAMRA 5:7

Adress: Hamra Björkkullen 1

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

H3mr2 2020-12-

E.

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avoppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress: .

Jag/vi vW ha

0 Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt Uricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
0 NEJ

Hamra 2O2O-12-/

Namnunderskift
/

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress: t

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning 1 Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
0 NEJ

Hamra 2O2O-12-,

Namn und e rskift

a..............
3U-LLJ EMS

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress:

Jag/vi vill ha

HAMRA 5:14

Hamra Byagård 1

Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

D

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

S JA
1J NEJ

.1

Hamra 2020-12- /5

Namnund

Övriga synpunkter

II

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: /.t’’ R..kP
Adress: UA 3, 2?71r 2’VYD

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
D NEJ

Hamra 2020-12-

Namnunderskift

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning: ...

Adress:

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning i Hamra -V’ ( y-t vj’ 4L’v -yi_

v7wfr,i O5
Enskild avloppsanlaggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt dricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
D NEJ

Hamra 2020-12- -(

Namnunderskift

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avaopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress: .. .YE)

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning i Hamra

Enskild avloppsanläggrhig

Är det av intresse, om vi skuHe kunna få kommunalt drkksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

JA
O NEJ

Hmr 2fl12

Namn und e rskift

Övriga synpunkter

OBS! Viktigt att alla lämnar svar för att få en heltäckande bild av allas åsikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av avloppsanläggning, lämna en enkät för varje.
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Avlopp i Hamra

Fastighetsbeteckning:

Adress:

1/

Jag/vi vill ha

Kommunal avloppsanläggning 1 Hmra

Enskild avloppsanläggning

Är det av intresse, om vi skulle kunna få kommunalt Uricksvatten till Hamra med en
överföringsledning för vatten och avlopp och inget reningsverk i byn?

D JA
NEJ

Hamra ?2O-12-

N m nderskift /

.

L
OBS! Viktigt att alla lamnar svar for att f ‘n heltackunde bild av allas sikter

Äger du flera fastigheter som är berörda av av:oppsanläggning. lämna en enkät för varje.

Övriga synpunkter ..

\A..r.. . C&.)
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Avlopp i Hamra 4 ) ii
Fastighetsbeteckning: L..50f
Adress: 1

Jag/vi vill ha

D Kommunal avloppsan läggning i Hamra

i. Enskild avloppsanläggning

Ni som valt Enskild avloppsanläggning, kan det vara av intresse om vi får kommunalt
dricksvatten till Hamra med en äverföringsledning för vatten och avlopp och inget
reningsverk i byn?

JA
D NEJ

Hamra 202042-

Namnunde kift --

Övriga synpunkter
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Till Kommunstyrelsen Värnamo Kommun 2021-05-03

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har beviljat bygglov 2018.02.28. för nybyggnad av ett bostadshus med tillhörande
garage på fastigheten Alandsryd 4:14 och 4:15. Detta beslut vann laga kraft 2019.04.21. och har ej överklagats.

Därefter inkommer ansökan från SBN att bygga ett bostadshus med tillhörande carport/garage samt förråd/teknik
på Alandsryd 4:14 och ett bostadshus med tillhörande garage/carport samt förråd/hobbyrum på Alandsryd 4:15.

Trots det faktum att det redan finns bygglov för totalt ett bostadshus med garage godkänner man ytterligare 2 hus
med tillhörande garage/carport och förråd/teknik samt garage/carport och förråd/hobbyrum  på samma plats.
Det blir en förfärlig massa hus på samma yta.

Trots att överklagan gjorts på dessa senaste ansökningar har både SBN och Länsstyrelsen (LST) godkänt dessa ansökningar
utan att reflektera över att det redan har beviljats bygglov 2018.02.28.

Ärendet har gått upp i Mark-och Miljödomstolen som upphävt SBNs och LSTs beslut.

SBN återgår nu till att bekräfta att bygglovet från 2018.02.28. fortfarande gäller. Vid möte med Hans-Göran Johansson
och i efterföljande mail bekräftar även han att detta bygglov gäller. Jag har därefter kontaktat LST som bekräftar att
samma bygglov gäller, dvs ett bostadshus med ett garage.

Samtidigt beviljas startbesked för mark-och schaktarbeten på fastigheterna 4:14 och 4:15, där de 2 ägarna uppger
direkt till mig att de ska bygga var sitt hus med tillhörande sidobyggnader.

Eftersom uppgifterna är ytterligt förvirrande har jag då begärt att markarbetena skall pausas för att ett klarläggande 
av situationen skall kunna ske.
Jag har sökt SBNs ordförande per mail vid 2 tillfällen. Inget svar. Jag har redan i  tidigare skrivelse  till SBN  uppgett att jag 
är öppen för en förhandling  för att uppnå en sansad lösning för båda parter. Inget svar.

Skadeståndskrav

Förlorad mark

 Vmo Kommun har berövat mig ca 1380 m2 mark. Anledning: SBN ansåg att tomten var för stor.
Varken före, samtidigt eller efteråt har större tomter ansetts vara ett problem.

Från 1975 då avstyckning av marken skedde har inflationen fram till 2021 stigit med ca 400%.

Omräknat från SEK till m2 uppgår då den förlorade markytan idag till ca 5520 m2. Den ytan är nästan lika stor
som de båda tomterna 4:14 och 4:15 tillsammans. Marken skall, enligt det  kontrakt jag har, tas ut söder om den 
ursprungliga mangårdsbyggnaden på Alandsryd 4:11.

 Då mark på mitt eget föräldrahem och ett skäligt avstånd till närmaste granne har så mycket större värde för mig 
personligen än ekonomisk kompensation, ställer jag därför följande krav:

Eftersom markarbeten startats 2021.03.01 måste det avse det bygglov som vunnit laga kraft 2019.04.21. eftersom
det inte finns något annat bygglov. En oberoende  kontroll av markarbetena ska givetvis visa att man följt det givna bygglovet.

Jag har svårt att tro att både SBN, Hans-Göran Johansson och Länsstyrelsen ( Ben Heimdal) skulle fara med osanning och jag har
därför ingen erinran mot detta bygglov, under förutsättning att följande krav uppfylls:

 Jag begär att tomten Alandryd 4:15, närmast söder om  min fastighet, skall utan kostnad för mig överföras i min ägo.
Givetvis endast marken, exkl anslutningsavgift, då marken ej skall bebyggas. Om ägaren till 4:14 önskar lägga sitt hus på 4:14 
men sitt garage på 4:15 skall platsen för garaget upplåtas genom servitut eller arrendekontrakt. 

På detta sätt stänger jag möjligheten för någon att uppföra höga plank, häckar eller dylikt som hindrar utsikten från min bostad.

 Resterande del av marken ( ca 2645 m2) skall tillhöra och utvidga min nuvarande fastighet med markbiten norr och öster om 
om min fastighet. Markägaren känner till vilken markbit det rör sig om.

Det åligger Vmo Kommun att bekosta denna mark gentemot markägaren. Kommunen och markägaren har sen tidigare affärer ihop.
Jag kräver också att lantmäterikostnaden för utökningen bärs av Vmo Kommun.

Fakta

Sen 1975 och framåt råder byggförbud  norr om genomfartsvägen mot Nästa-Kärda, dvs. runt byslingan i Alandsryds övre by .
 Inget hus har under denna tid fått byggas på jordbruksmark. Dessutom har både Jönköpings kommun och Värnamo Kommun 
beslutat att ej bygga på åkermark och definitivt ej  i Alandsryd ( norr om genomfartsvägen). Den agrara prägeln skall bevaras liksom 
traditionen i byn.

Enligt Kommunens egna riktlinjer är tomterna större på landsbygden än i stan och ligger med längre avstånd ifrån varandra.
Hur man ens kan föreslå att lägga ett 2-planshus några meter från mitt enplanshus på landet saknar motstycke. Det måste
anses som rena trakasserier från SBNs sida mot mig personligen, när man på SAMTLIGA punkter frångått sina egna 
 riktlinjer och beslut och där jag inte behandlats på samma sätt som andra i likställiga situationer, varken nu eller tidigare.
Det är ovärdigt en myndighet att vara så provocerande mot en enskild privatperson, speciellt inte när man känner till bakgrunden
beträffande hur min egen ansökan om bygglov hanterades. 

SBN har tidigare ansett att nya hus skulle störa landskapsbilden då Alandsryd är ett känt rekreationsområde och har högt
naturvärde. Därför nekades jag själv bygglov på mitt eget föräldrahem.

Det har under åratal kostat mig mycken sorg, vedermöda och frustration att behöva lägga både tid och pengar på denna 
paradoxala situation där bedömningar av SBN gjorts helt partiskt till förmån för övriga intressenter.

Den eller de personer på Vmo Kommun som till markägaren till Alandsryd 4:11 gett lov att uppföra hus på 3 tomter på rad 
på samma plats där jag nekats ( utan att förfrågan ens ställts till närmaste grannar ), kan inte ha haft den blekaste kännedom 
om de lagar, beslut och riktlinjer som råder och har agerat helt befängt. Detta löfte  (som givits runt 2004) är roten till alla 
de problem som uppkommit och som idag 2021 fortfarande ger konsekvenser. Vmo Kommun måste göra om och göra rätt
iställer för att försöka dölja de misstag som begåtts.

Jag förutsätter nu att kommunstyrelsen behandlar situatonen med ryggrad och gott omdöme.

Värnamo 2021.05.03.

Milljert Cubero
Alandsryd Värnamo
0709-986945
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2021.05.15

Till: Kommunstyrelsen och
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Ärende: Alandsryd 4:14 och 4:15, Bygg 2019.3164 och Bygg 2019.3162

 Dokument i ovanstående ärende har 2021.05.12. erhållits från handläggare Dusan Mijatovic, Samhällsbyggnadsnämnden (SBN), 
daterade2021.05.06.
I dessa dokument försöker handläggaren att egenhändigt fatta beslut om bygglov på de aktuella fastigheterna. Mig veterligt
är det samhällsbyggnadsnämndens ledamöter som tar bygglovsbeslut. Har handläggarens överordnade
chef kännedom om handläggarens agerande? Har samhällsbyggnadsnämndens ordförande kännedom om handläggarens
agerande? Har handläggaren i detta ärende en egen agenda?

Samme handläggare har 2021.03.01. beviljat startbesked för mark-och schaktarbeten på Alandsryd 4:14 och 4:15
baserat på ett bygglov som meddelats 2018.02.28. avseende ett hus med garage över båda tomterna. 
Detta bygglov är givetvis giltigt endast  om ägarna till 4:14 och 4:15 gemensamt skall äga ett hus med tillhörande garage 
eller om ägarna sinsemellan beslutat att en ägare skall äga båda tomterna.

Om så inte är fallet är bygglovet ogiltigt och det startbesked som lämnats är ogiltigt och marken skall återställas
till ursprungligt skick med omedelbar verkan.

När man läser dokumenten från D Mijatovic framgår att ägarna inte tänker följa det givna bygglovet.
Mark- och Milödomstolen (MMD) har genom dom 2021.02.05. ( Mål P2284-20 och P 2940-20) redan upphävt 
Samhällsbyggnadsnämndens och Länsstyrelsens beslut beträffande de bygglovsansökningar som
avses i de nu erhållna handlingarna ( Bygg 2019.3164 och Bygg 2019.3162).

MMD vill som första instans inte heller avgöra om marken är att betrakta som brukningsvärd jordbuksmark.
 Har SBN möjligen befarat att MÖD inte skulle bevlja bygglov och har därför kört igång detta startbesked för att kringgå
MMDs beslut? Detta är enligt vår åsikt ett synnerligt bedrägligt beteende.

Vi önskar under morgondagen ett tydligt klargörande från Kommunstyrelsen och från Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om vilket alternativ som gäller.

Värnamo Alandsryd  2021.05.15
Milljert Cubero

c.c. hans.thomson@bonniernews.se
magdalena.thomson@rjl.se
jonas.johansson@prico.se
johansson@aminne.se
josefin.cubero@rjl.se
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Inera AB Box 177 03 

118 93 Stockholm 

Tel 0771 25 10 10 

info@inera.se 

www.inera.se  

Organisationsnummer 

556559-4230 

 

 Sid 1/2 

 
 

 

 

 

Till 

Kommunstyrelsens ordf. (motsv.)  

Kommundirektör (motsv.) 

Regionstyrelsens ordf. (motsv.) 

Regiondirektör (motsv.) 

SKR Företag AB 

 

För kännedom  

Styrelsen för Inera AB 

 
 

Kallelse till årsstämma i Inera AB 

Ineras årsstämma hålls digitalt den 18 juni 2021 klockan 10.00-11.00. 

 

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 12 maj 2021. Ägarrådet 

fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför 

bolagsstämman den 18 juni 2021. Observera att ägarna i aktieägaravtalet förbundit sig 

att på bolagstämman rösta helt i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet. 

Det är därmed vid ägarrådet som ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över Inera.  

 

Deltagande vid årsstämman genomförs med fördel genom ombud. Teresa Hansson, 

controller, SKR Företag, kan företräda er vid årsstämman om så önskas.  

 

Anmälan till årsstämman, som representant eller via ombud sker via detta 

anmälningsformulär. Sista anmälningsdag är 9 juni. 

 

Handlingar till årsstämman finns publicerade på inera.se. 
 

 

Praktisk information 
 

Årsstämman sker helt digitalt och röstningen sker genom verktyget VoteIT. Anmälda 

representanter får ett mejl med instruktioner om hur röstning och beslutsfattande går till. 

Samtliga handlingar publiceras på Ineras webbplats och i verktyget VoteIT. För att en 

deltagare ska vara en giltig ägarrepresentant behövs protokollsutdrag med beslut eller en 

ifylld blankett, se bifogat. Blanketten finns även att tillgå via anmälningsformuläret. En 

annan aktieägare kan fungera som ombud om ni själva inte kan medverka, använd då 

samma blankett för att utse denne.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Eva Fernvall      Peter Arrhenius 

Styrelseordförande Inera    Vd Inera 
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Inera AB Box 177 03 

118 93 Stockholm 

Tel 0771 25 10 10 

info@inera.se 

www.inera.se  

Organisationsnummer 

556559-4230 

 

 Sid 2/2 

 
 

 

 

 

Dagordning årsstämma 18 juni 2021 

Ärende: 
 

1. Stämman öppnas 
 

2. Val av ordförande vid stämman 
 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 

4. Val av sekreterare och en eller två justerare 
 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 

6. Godkännande av förslag till dagordning för stämman 
 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari 

2020 – 31 december 2020      

Beslut: 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 
 

8. Bestämma antal styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorer 
 

10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
 

11. Val av styrelseordförande 
 

12. Fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget 
 

13.  a. Fastställa ägardirektiv för Inera AB 

 b. Fastställa ägaröverenskommelse – ägarnas samverkan genom Inera 
 

14. Stämman avslutas 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-18   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.212
  

  

 1 (2) 

Remissutgåva av kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram för 2021-2026 för 
Jönköpings kommun 

Ärendebeskrivning 

Jönköpings kommun har presenterat ett förslag på ett nytt kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram för åren 2021-2026 i syfte att få in synpunkter och 
kommentarer på detsamma inför en antagandeversion. Senaste dag för att lämna 
in sitt yttrande är den 27 maj. 

Som Värnamo kommuns plan för bostadsförsörjningen utgör Jönköpings 
kommunala bostadsförsörjningsprogram de riktlinjer för bostadsförsörjningen 
som kommunfullmäktige enligt lag ska anta en gång per mandatperiod. 

Förslaget till program finns tillgängligt på Jönköpings kommuns webbplats 
genom att där söka på ”KBFP”. 

Förslaget till program är strukturerat och lätt att följa utifrån fem huvudavsnitt: 

-Mål riktlinjer och verktyg för bostadsförsörjningen 
-Aktuella läget på bostadsmarknaden 
-Bostadsbehov 
-Nationellt och regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen 
-Nyproduktion av bostäder 

Jönköpings kommuns mål för bostadsbyggandet är att det i genomsnitt ska 
påbörjas 1 000 bostäder per år varav 200 ska vara villor och grupphus. 

Den årliga befolkningsökningen på cirka 1 500 personer genererar en ökning 
med 700 nya hushåll per år. Denna siffra kan översättas till kommunens årliga 
behov av nybyggnation för att möta befolkningsökningen.  

Inom kommunen fanns det vid senaste årsskiftet inte några outhyrda lägenheter 
inom allmännyttan och i förslaget görs en bedömning på att det kan finnas ett 
möjligt underskott på 1 600 bostäder, vilket man behöver ”bygga ifatt”. Utifrån 
detta har Jönköpings som mål att 1 000 bostäder ska byggas varje år. 

Programmet redogör sedan för en projektplan för år 2021-2026 som innehåller 
de bostadsbyggnationsprojekt som kan påbörjas under de kommande åren med 
information om byggherre, antal bostäder, upplåtelseform, om det sker som 
förtätning/omvandling eller nyexploatering. Projektplanen revideras årligen och 
den är lätt att följa med tillhörande kartor. 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.212
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Projektplanen visar på en god planberedskap med cirka 3 200 planlagda 
bostäder fördelade över hela kommunen samt ett möjligt byggande av närmare 
2 000 bostäder per år. Pågående detaljplaner ska möjliggöra 4 600 bostäder, 
därtill finns en kö på projekt, där planarbete ännu inte påbörjats, som innehåller 
ytterligare 4 500 bostäder.  

Målet att inte ianspråkta jordbruksmark för nyproduktion av bostäder hamnar i 
konflikt med målsättningar om bostadsproduktion. Det gäller inte minst målet 
att uppföra 200 småhus per år fördelat på hela kommunen. Just trycket på 
småhus är något som planen har svårt att möta upp och om inte övrig 
bostadsproduktion bidrar till flyttkedjor som frigör befintliga småhus kommer 
fler att vilja flytta till grannkommunerna. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget inte föranleder att 
Värnamo kommun särskilt behöver yttra sig. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att till Jönköpings kommun meddela att Värnamo kommun har tagit del av 
förslaget till kommunalt bostadsförsörjningsprogram och inte har något att 
erinra på detsamma. 

 

Peter Ringberg Ulf Svensson 
Exploateringsingenjör Kommundirektör 
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TEKNISKA KONTORET 
 

 1 (1) 

 
 

 

 jonkoping.se  | Tfn 036-10 50 00 
Postadress  551 89 Jönköping 

 

 

Berörda remissinstanser 
 

Remissutgåva av kommunalt bostadsförsörjnings-
program för 2021-2026 (KBFP 2021-2026)  
Tn/2021:84 

 
Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på det av KBFP-gruppen 
upprättade förslaget till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram för 2021-2026. 
 
Programmet går att ladda ned från kommunens hemsida www.jonkoping.se genom 
att söka på KBFP eller bostadsförsörjningsprogram.  
 
Programmet kommer efter remissförfarandet att behandlas av tekniska 
nämnden den 25 augusti 2021 och avses att fastställas av kommunfullmäktige 
den 7 oktober 2021.  
 
Frågor med anledning av det nu upprättade programmet besvaras av 
Malin Strömberg, tel 036-10 24 45 eller Andreas Zeidlitz, tel 036-10 57 30. 
 
Eventuellt yttrande skickas till Jönköpings kommun, Tekniska nämnden, 
551 89 Jönköping eller tekniska@jonkoping.se.  
 
Yttrande skall vara Tekniska nämnden tillhanda senast den 27 maj 2021. 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Lynn Carlsson Thomas Bergholm 
Ordförande Teknisk direktör 
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Köpekontrakt berörande del av Bredaryd 1:22 
(Ängarna) 

Ärendebeskrivning 

Ett köpekontrakt har tecknats mot företaget Bredaryds Bud och 
Godstrafik AB som innebär en försäljning av del av fastigheten 
Bredaryd 1:22 på Ängarnas industriområde med en areal om 
23 000 kvm. 

Köpeskillingen är på 1 035 000 kronor 

Köpekontraktet innebär att en handpenning på 10% av 
köpeskillingen erläggs vid köpekontraktets tecknande och 
resterande del av köpeskillingen erläggs tillsammans med 
avgiften för anläggningsarbeten då grundläggningen till 
huvudbyggnaden påbörjas 

Grunden till huvudbyggnaden ska vara påbörjad inom 24 
månader från avtalets undertecknande och godkännande. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att   godkänna upprättat köpekontrakt med Bredaryds Bud och 
Godstrafik AB avseende försäljning av del av fastigheten 
Värnamo Bredaryd 1:22 till en köpeskilling om 1 035 000 
kronor. 

 

Peter Ringberg Ulf Svensson 
Exploateringsingenjör Kommundirektör
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                KÖPEKONTRAKT  

 
PARTER Värnamo kommun, genom Kommunstyrelsen, 

331 83  Värnamo  

Organisationsnummer: 212000-0555  

nedan kallad kommunen 

 
 

 

 

 

Bredaryds Bud och Godstrafik AB 

Box 15, 333 74  Bredaryd    

Organisationsnummer: 556262-6407 

nedan kallad bolaget 

 

 
1. MARK SOM 

    ÖVERLÅTES 

 

 

Kommunen överlåter härmed till bolaget en tomt på ca 23 000 kvm. att 

avstyckas från fastigheterna Värnamo Bredaryd 1:22. 

  

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

nedan fastigheten. 

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

och upprättat köpebrev undertecknats av båda parter samt i övrigt vad som 

sägs under punkt 4, nedan benämnd tillträdesdagen. 

 
3. KÖPESKILLING  

 
Bolaget erlägger till kommunen kontant på tillträdesdagen 

 

Enmiljontrettiofemtusen/1 035 000:-/ kronor 

 

utgörande ersättning för mark. Om köpeskillingen ej kommit kommunen 

tillhanda senast på tillträdesdagen debiteras dröjsmålsränta 

enligt räntelagen. 

 
 

4. KÖPESKILLINGENS  

    ERLÄGGANDE 

 

 

a)  Etthundratretusenfemhundra/103 500:-/ kronor  

= 10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning i samband med  

detta köpekontrakts undertecknande. 

 

b) Resterande belopp  

Niohundratrettioentusenfemhundra/931 500:-/ kronor 

 

erläggs tillsammans med kostnad för nedan angiven anläggnings-  

ersättning då grundläggningsarbeten för huvudbyggnad påbörjats. Om 

ersättningen inte kommit kommunen tillhanda senast 30 dagar efter, på 

fakturan angiven betalningsdag, debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.  

 
5. KÖPEBREV 

 

 

Köpebrev utfärdas då ersättningen till fullo erlagts samt nedan angivna 

förutsättningar uppfyllts. 
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6. PANTRÄTT, 

    NYTTJANDERÄTT 

    SERVITUT 

 

Området överlåtes fritt från penninginteckningar och nyttjanderätter. 

 

 

7. FASTIGHETS- 

    BILDNING,    

    LAGFART 

 

Kostnad för lagfart och fastighetsbildningsförrättning betalas av bolaget. 

 

 

8. ANLÄGGNINGS-      

    ARBETEN 

 

 

För utförda anläggningsarbeten skall bolaget till kommunen på 

tillträdesdagen betala  

 

Femhundrasjuttiofemtusen /575 000:-/ kronor (exkl. moms) 

 

Kommunen ikläder sig dock inget ansvar för fastighetens grundförhållanden 

eller skick i övrigt vilket betyder att det är bolagets ansvar att genomföra 

erforderliga undersökningar följt av de byggnadstekniska åtgärder som 

gäller för byggnationen. Det åligger bolaget att helt ta ansvar för och låta 

utföra erforderliga mark- och grundundersökningar inom området innan 

egna bygg- och anläggningsarbeten påbörjas. 

 

Några krav på ersättning kan inte ställas av bolaget gentemot kommunen 

med hänvisning till de av tekniska kontoret utförda anläggningsarbetena 

inom fastigheten. Se kontrollprogram bilaga 3. 

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

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

 

En mindre del av slänten från väg 152 går in någon meter i nordvästra delen 

av fastigheten, se karta. 

 
9. VA-AVGIF För anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät skall bolaget betala 

enligt den taxa som gäller på tillträdesdagen. 

 
10. DETALJPLAN 

 
För fastigheten gäller detaljplan nr 148 laga kraft datum 2002-04-30. Det 

åligger bolaget att informera sig om gällande planbestämmelser i enlighet 

med detaljplanen, bilaga 2. 

 
11. FÖRDELNING  

      AV UTGIFTER  

      OCH INKOMSTER 

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten skall betalas av kommunen i 

den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden 

därefter av bolaget. Motsvarande skall gälla beträffande inkomster från 

fastigheten. I det fall verksamheten påbörjas på fastigheten före 

tillträdesdagen är det bolagets ansvar att hålla fastigheten försäkrad till fullt 

värde, i annat fall åligger det kommunen att fram till tillträdesdagen ha 

fastigheten försäkrad till fullt värde. Från tillträdesdagen gäller motsvarande 

för bolaget. 
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12.  UTFORMNING  

       AV MARK OCH 

       BYGGNADER 

Med hänsyn till områdets exponeringsläge mot väg 27 och väg 152 har 

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

ett sådant skick att området upplevs attraktivt för förbipasserande. Bolaget 

har också uppmärksammats på att det i samband med bygglovs-hanteringen 

kommer att läggas mycket stor vikt vid att byggnaden och fasaden utmed väg 

27 och väg 152 ges ett estetiskt godtagbart utseende.  

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

och övriga erforderliga tillstånd och erinras om skyldigheten att erlägga 

avgifter i enlighet med gällande taxor. 

 
14. ÖVRIGA  

      ÖVERENS-   

      KOMMELSER 

Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för 

parterna rörande överlåtelse av fastigheten har intagits i detta köpekontrakt. 

Alla överenskommelser efter undertecknande av detta kontrakt skall vara 

skriftliga för att gälla. 

 
15. ÖVERLÅTELSE Bolaget äger ej rätt att utan kommunens skriftliga godkännande överlåta eller 

transportera detta köpeavtal. 

 

 
16. FÖRUTSÄTT-   

      NINGAR 

 

 

Har inte grunden för huvudbyggnad med en byggnadsarea om minst 2300 

kvadratmeter (20 % av byggrätten) uppförts inom två år efter detta avtals 

godkännande och undertecknande, upphör kontraktet omedelbart att gälla. 

Erlagd handpenning tillfaller då kommunen. 

 
 Detta avtal gäller endast under förutsättning av att det godkännes av 

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

till ersättning för någondera parten. 

 

 
17. TVISTER Eventuell tvist rörande tolkningen av detta avtal skall avgöras av allmän 

domstol. 

 

 
18. ÖVRIGT 

 

 

 

 

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

av fast egendom. 
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 Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka 

parterna tagit var sitt.  

 

 
 

 

 

 

PARTERNAS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

  

 

 

 

Värnamo den  

För Värnamo kommun  

 

 

___________________________ 
Hans-Göran Johansson   

Ordförande, kommunstyrelsen            

 

 

_________________________ 
Lars Magnusson   

Exploateringschef                         

 

 

Bevittnas: 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

Bredaryd den 

För Bredaryds Bud och Godstrafik 

 

 

_________________________ 
Anders Eriksson  

Styrelseledamot 
 

 

_________________________ 
Ulrika Eriksson 

Styrelsesuppleant  

 

 

Bevittnas: 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

  

                 

 

 

 

 

Bilagor: Karta på fastigheten, bilaga1. 

              Gällande detaljplan, bilaga 2. 

              Kontrollprogram, bilaga 3. 

 

 

 

 

 

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

                 tagit del av och godkänt innehållet.  
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Rona 20210425    

 

Till  

     Kommunstyrelsen 

     Värnamo Kommun 

     Stadshuset Kyrk torget 1 

     331 83 Värnamo 

 

 

Vi, ca 30 hushåll boende i Rona, har nu via media fått information om nya RV 27 förbifart Bor. 

Just nu pågår granskningen av vägplanen och synpunkter ska insändas före den 29 april, vilket 

vi avser att göra. 

Att flytta ut trafiken från Bors samhälle tycker vi är bra men för oss boende i Rona blir den 

föreslagna vägsträckningen mycket sämre.  

- Resvägen mellan Rona och Värnamo blir ca 5 km längre enkel resa. Bor man i Rona 

och arbetar i Värnamo innebär detta ca 225 mil extra resväg om året. Om båda i 

hushållet arbetar i Värnamo kan det innebära 450 mil extra resväg per år. Om familjen 

har barn med aktiviteter så tillkommer ett antal resor per vecka. Detta ger en ökad 

kostnad från 10 000 sek till 40 000 sek per år (bilkostnad 45 sek/mil). För de företag 

som finns i Rona ökar kostnaden ytterligare då även arbetslön utgår för restiden. 

 

- Restiden ökar med 10-15 minuter per dag, det låter inte så mycket men 225 resor om 10 

minuter innebär att varje boende som arbetar i Värnamo kommer sitta närmare 40 timmar 

mer i bil per år på grund av den nya RV27. 

 

- Kollektivtrafik. I materialet om nya RV27 framgår att vår nuvarande hållplats för 

kollektivtrafik försvinner, vilket försvårar att bo i Rona utan bil. Det kommer även drabba 

våra ungdomars möjlighet att resa kollektivt. De ungdomar som idag pendlar till Finnvedens 

Gymnasium, vad kan de förvänta sig för restider? 

 

- Trygghet. Att komma längre från sjukhus, räddningstjänst och polis minskar vår trygghet. 10 

minuters extra restid för en ambulans kan vara skillnaden mellan liv och död. 
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Vi boende i Rona är inte markägare, vilket gör att vi inte tidigare haft möjlighet att tycka till om 

vägplanen. Värnamo kommun, som borde försvara innevånarnas intressen, har inte heller 

efterfrågat våra synpunkter eller informerat oss om hur exempelvis gymnasielevernas skolskjutsar 

ska lösas. 

Vi har nu en fråga, ett förslag och en uppmaning till Värnamo kommuns kommunstyrelse. 

Vi undrar. Under den projekttid som förflutit, hur har Värnamo kommun agerat för oss boende i 

Rona? 

 

Vårt förslag är att man vid Brostugan arrangerar ett avkörningsfält i södergående riktning som 

ansluter till gamla rv 27, samt att man vid Ulåsavfarten arrangerar ett påkörningsfält. Då kan 

trafiken från Rona använda den tunnel som är tänkt för lantbrukstrafiken. Detta löser även den 

oerhört farliga utfart som idag finns i Ulås. Vi har inga problem med att minska ner på vägens 

bredd eller standard, så länge vi kan nyttja den. Lösningen med detta förslag är även bra för 

cyklister och långsamtgående fordon som annars ska köra på en 2+1 väg och skapa stora 

problem i den nya vägsträckningen. Även Räddningstjänsten kan ta sig fram på denna väg för att 

underlätta och påskynda sitt arbete om och när olyckan är framme! 

 

Vi uppmanar Värnamo kommun att tillskriva Trafikverket och få till en förändring i förslaget som 

minimerar de föreslagna olägenheterna. 

Då vi vill försäkra oss om att detta kommer till er kännedom innan besvärstiden utgått har vi 

valt att även sända en kopia till de förtroendevalda Ledamöter i KS via mail dessa är : 

Hans-goran.johansson@varnamo.se Ordförande 

Gottlib.granberg@varnamo.se vice Ordförande 

Azara.muranovic.mujagic@politiker.varnamo.se andre vice Ordförande 
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Vi inväntar nu med ert svar som ni kan sända till Mikael Gustafsson info@el-man.se 

Så vidarebefordrar han till berörda. 

 

    För Boende i Rona: 

    Mikael Nilsson 

    Monica Nilsson 

Bernt Svensson 

Lovisa Brasch  

Elly Svensson  

Eva Körsell 

Torsten Körsell 

Anna Segerblom 

Jonas Segerblom 

Dahn Karlsson 

Gun Karlsson 

Käbi Petersson 

Karl-Olof Karlsson 

Bengt Andersson 

Ingrid Li 

Jun Li 

Kenneth Berntsson 

Eva Charlotte Salomonsson 

Mikael Gustafsson 

Anne Gustafsson 

Sofia Svensson 

Fredrik Schifferl  

Jonas Olofsson 

Lina Frantz 

Axel Gustafsson 

Hanna Persson 

261

mailto:info@el-man.se


Tullia Svensson 

Bodil Lundberg 

Markus Lundberg 

Matilda Lundberg 

Carina Larsson 

Torbjörn Larsson 

Eva Karlsson 

Karl Uwe Schifferl  

Siv Schifferl   

Kristina Wernerhag 

Rebecka Ehlin 

Christian Ehlin 

Annika Axelsson 

Daniel Karlsson 

Ellinor Andersson 

Pia Andersson 

Karl-Gustav Andersson
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From:                                 Hans-Göran Johansson
Sent:                                  Mon, 3 May 2021 16:12:00 +0200
To:                                      Riitta Andersson
Subject:                             Fwd: Energikontor Norra Smålands nyhetsbrev april 2021

Till KSO meddelandena 

Hans-Göran 

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: Energikontor Norra Småland <energikontoret@rjl.se>
Datum: 3 maj 2021 15:39:36 CEST
Till: Hans-Göran Johansson <hans-goran.johansson@varnamo.se>
Ämne: Energikontor Norra Smålands nyhetsbrev april 2021
Svara till: Energikontor Norra Småland <energikontoret@rjl.se>

  

April 2021
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Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län och arbetar med Sveriges energi- 

och klimatmål på regional och lokal nivå i vårt län. I vårt nyhetsbrev, som kommer ungefär sju gånger 

om året, får du nyheter om våra projekt och våra verksamhetsområden.

Nytt från FASTR

Läget i upphandlingsnätverket
Upphandlingsnätverket i FASTR har nu varit igång sedan hösten 2019. Deltagarna, som alla kommer 

från offentlig sektor, fördjupar sig i: 

1. Fordonsupphandling. Region Jönköpings län förbereder en upphandling där kommunerna 

bjuds in att delta om de vill. 

2. Fordonsadministration. En träff med erfarenhetsutbyten genomfördes i februari och kontakter 

har knutits mellan kommunerna för ett fortsatt nätverkande även efter FASTRs projekttid. Det 

finns goda positiva erfarenheter av att få in miljöfordon ifrån verksamheter som har satsat på 

en samlad fordonsadministration.
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3. Gemensam praktisk uttolkning av biogastrategin för att den ska få bra genomslag. Även här 

har en träff med erfarenhetsutbyten genomförts i vinter. Detta arbete fortsätter även i FASTRs 

etableringsgrupp.

4. Krav på fossilfrihet för transportdelen i olika upphandlingar och hur det går att använda mallar 

från bland andra BioDriv Öst och Upphandlingsmyndigheten, så att marknadssignalerna blir 

starka från kunderna. Deltagarna i nätverket delar med sig av hur de förbereder 

upphandlingar och vilka krav de ställer. Ett nätverksmöte hölls i slutet av april och ett nytt är 

planerat till 1 september. 

Maria Losman, som är konsult inom hållbar utveckling på Ecoplan In Medio och inte minst kunnig 

inom området upphandling, har sedan i höstas samordnat nätverket i nära samarbete med FASTR.

- Deltagarna kan använda upphandlingsnätverket för att komma vidare i utvecklingen kring att ställa 

och följa upp krav på fossilfrihet, säger Maria Losman. Varje deltagare bestämmer själv vad de gör i 

praktiken för att omsätta sin organisations beslut om fossilfrihet.

Save the date: Biogas Roadshow i Jönköping 20 oktober
Boka redan nu in den 20 oktober om du är åkare, chaufför, köpare av transporter eller politiker på 

lokal eller regional nivå. Då kommer nämligen Biogas Roadshow till Torsvik söder om Jönköping. 

Kom och se nya fordon och provkör om du vill. Lär dig mer om biogas inför nästa inköp av fordon och 

transporter. Kan det verkligen ge bättre ekonomi? Och det är väl krångligt att tanka? Nej då – vi 

berättar och visar!

Rallydrottningen Tina Thörner kommer att visa oss vägen genom dagen. Arrangörer är FASTR 

tillsammans med de norrländska projekten Drive LBG och Förnybart i tanken och roadshowen 

stannar även i Östersund den 12 oktober och i Sundsvall den 13 oktober.

Vad tänker du om fossilfria drivmedel och fordon? Vi undersöker!
Vi på Energikontor Norra Småland genomför nu under våren en målgruppsanalys. En del i detta 

arbete är en enkät som kommer att skickas ut till medarbetare inom länets kommuner och inom 

Region Jönköpings län, som i sitt arbete använder organisationens fordon samt till köpare av 

transporttjänster i privata företag i Jönköpings län.
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Syftet är att ta reda på mer om dessa användares och köpares kunskap om och inställning till 

fossilfria drivmedel och fordon samt vilka påverkansfaktorer som finns. Målet är att på ett bra sätt 

bland annat kunna bemöta myter, öka kunskapsnivån och ge svar på funderingar – vilket 

sammantaget ska öka användningen av fossilfria drivmedel.

Kanske är du en av dem som kommer att få enkäten - i så fall är vi väldigt tacksamma om du vill 

svara på den! Om din organisation/ditt företag vill delta i enkätundersökningen, veta mer eller är 

intresserad av resultatet när det kommer är du välkommen att höra av dig på e-

postadress energikontoret@rjl.se. 

Webbinarium: Klimatberäkning för 
klimatdeklarationer  

Tisdagen den 18 maj arrangerar vi, tillsammans med Campus Värnamo och HSB Göta, 

Klimatberäkning för klimatdeklarationer – ett kostnadsfritt webbinarium för dig i bygg- och 

fastighetsbranschen.

Under denna förmiddag kommer du att få inspiration, tips och kunskap om klimatberäkningar och 
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klimatdeklarationer samt information om hur du kan förbereda dig inför den nya lagen som föreslås 

träda i kraft den 1 januari 2022.

Föredragshållare är representanter från Derome Hus AB, Magnolia Bostad, OBOS Sverige AB, HSB 

Göta, Campus Värnamo och oss på Energikontor Norra Småland.

Webbinariet vänder sig till dig som är byggherre, fastighetsägare, byggentreprenör, arkitekt, projektör 

och miljöansvarig i byggbranschen, bygglovshandläggare och byggnadsinspektör i en kommun eller 

student inom bygg och fastighet.

Datum och tid: 18 maj, kl. 10.30-12.00

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: Senast den 16 maj

Välkommen!

Läs mer och anmäl dig
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Hjälp oss att kartlägga byggbranschens framtida 
behov

Just nu driver vi en förstudie där vi ska kartlägga byggbranschen i Jönköpings län för att undersöka 

vad branschen behöver för att bygga fler hållbara byggnader och få ett konkurrenskraftigt 

företagande. 

Jobbar du inom byggbranschen i länet? Då skulle vi uppskatta om du tog dig tid att genomföra 

enkäten. Den tar bara cirka 10 minuter att besvara och handlar om Nuläge - Behov - Framtid. Tack 

på förhand!

Besvara enkäten                    Läs mer om förstudien
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Kraftsamling Vindkraft håller föredrag om vindkraft 
och buller 

Save the date 3 juni. Då bjuder projekt Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län in till ett digitalt 

föredrag om vindkraft och buller samt information om kompensation till lokalsamhället vid 

vindkraftsetablering.

Målgrupp för webbinariet är politiker, miljöinspektörer, planarkitekter och andra berörda av 

vindkraftsfrågan på kommuner eller Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Datum och tid: 3 juni, kl. 09.00-11.30

Plats: Digitalt via Zoom

Mer info kommer framöver. Välkommen!

Under våren har projektet haft två aktiviteter; en kickoff och ett samverkansmöte. Båda två med ett 

stort antal engagerade deltagare.
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Läs mer om Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län och vårens båda aktiviteter  

Magnus Johansson, nybliven energi- och klimatrådgivare i Vetlanda kommun. 
Foto: Energicentrum

Energi- och klimatrådgivningen får fortsatt stöd

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen får fortsatt stöd från Energimyndigheten för en ny 

programperiod för 2021 och 2022. Rådgivningen riktar sig både till privatpersoner, företag och 

organisationer.

- Det är glädjande att vi får fortsatt stöd, säger Magnus Johansson, Vetlanda kommun. Som nybliven 

energi- och klimatrådgivare är det ett oerhört inspirerande jobb att få vara ett bollplank till kommunens 

invånare och företag som är så engagerade och entusiastiska i de här frågorna.

Det finns energi- och klimatrådgivare i samtliga kommuner i Jönköpings län och de samordnas av oss 
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på Energikontor Norra Småland. Rådgivarna nås enklast via respektive kommuns växel.

Läs mer

Foto: Johan W. Avby

"Mat och klimat" temat för årets Klimatvecka

Klimatveckan genomförs i år den 18-24 oktober med temat "Mat och klimat". En av de stora 

aktiviteterna under Klimatveckan är Klimatkonferensen, som hålls fredagen den

22 oktober på Elmia. Under Klimatveckan delas även det årliga Klimatpriset ut.

Klimatkonferensen arrangeras i år parallellt med Elmia Matbruk – mässan som tar ett helhetsgrepp 

om dagens frågor kring mat och klimat. På plats kommer alla aktörer i kedjan från 

livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk att finnas. Här möts företagen och 

organisationerna som vill ett steg framåt, mot en smartare och mer hållbar livsmedelsproduktion. 
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Elmia Matbruk är kunskap, inspiration, nätverk och goda affärer, allt under ett och samma tak.

Läs mer om Klimatveckan

Låt energieffektivisering underlätta elektrifieringen

Det skriver Energikontoren Sverige i en debattartikel i tidningen Altinget den 20 april och föreslår 

kraftfulla satsningar.

Elektrifieringen av samhället kan fördubbla elanvändningen, samtidigt som det redan i dag är svårt att 

få fram tillräckligt med el till användare i södra Sverige. Elektrifieringen måste gå hand i hand med 

kraftfulla satsningar på energieffektivisering.

För att Sverige ska nå energieffektiviseringsmålet har Energikontoren Sverige tre förslag: 

1. Förläng Energisteget
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2. Bredda Energisteget

3. Satsa på kunskapslyft

Läs mer i artikeln

Copyright © 2020 Energikontor Norra Småland, All rights reserved.

Våra kontaktuppgifter

Vill du uppdatera dina e-postinställningar eller avprenumerera på vårt nyhetsbrev?

Du kan update your preferences or unsubscribe from this list. 
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Värnamo Näringsliv AB      
 
Protokoll fört vid möte med VNAB styrelse 20210428 
 
Plats och tid:   Digitalt möte   20210428 kl 17.00. 
   
Kallade och närvarande från styrelsen: 
  
  Thorbjörn Sagerström TS, ordf. 

Jonas Paulsson   JP 
Gottlieb Granberg   GG 
Stefan Henriksson   SH  
Sebastian Mårtensson SM 
Marcus Malveholm  MM 
Mikael B Svensson MS 
Pernilla Strandberg  PS 
Hans-Göran Johansson  HJ 
 

Adjungerad:                           Anki Hansson  AH 
Gäst:  Mikael Karlsson  MK 

                         
Ej närvarande:  Filip Carlsson   FC 

 Ulf Svensson   US  
  

 
1.  Sammanträdet öppnade 
 
TS öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna till digitala styrelsemötet. 
 
2.Val av sekreterare och justeringsmän 
 
Styrelsen valde AH till sekreterare. Styrelsen valde Thorbjörn Sagerström och Hans-Göran Johansson 
till justeringsmän. 
 
3. Godkännande av dagordningen 
 
Styrelsen godkände dagordningen. 
 
4. Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Vi noterar inga synpunkter och lägger därmed föregående protokoll till handlingarna. 
 
5.  Ekonomi 
 
Vårt resultat per den 20210331 är:  

2021 2020 
Intäkter  2462 2568 
Inköp   0                        0  
Övriga externa kostnader -364 -524 
Personalkostnader -592 -404 
Beräknat resultat 1512 1639  

278



 
 
 
Vår minskade omsättning beror på minskade hyresintäkter, något mindre fakturerade medlemsintäkter 
och 40 000 möjligheter. Våra övriga kostnader minskar också, 2020 så hade vi 40 000 möjligheter, 
bandet till Näringslivsgalan som vi får använda i år, vi har ett mindre kontor i år vilket gör att vi får 
mindre hyra. 
 
 
6. Information från VNAB 
 

 Företagslots – VNAB kommer att ta över företagslotsjänsten i Värnamo när nu Mikael 
Karlsson som är företagslots på Värnamo Kommun kommer gå vidare till ny tjänst. 
Näringslivschef på VNAB kommer att vara sammankallande, etableringsteamet skall bestå av 
mark & exploatering, stadsarkitekt och utvecklingschef på Värnamo Kommun. Träffas var 14:e 
dag för underlätta processen för alla parter.  

 Kvinnligt Nätverk- Jönköpings län ligger sämst i landet, plats 21 av 21 regioner vad gäller 
kvinnor som representerar styrelseledamöter och styrelseordförande. I jönköpings län är 86,6 % 
män och 13,4% är kvinnor företagsledare. Med denna bakgrund skall vi starta upp ett kvinnligt 
nätverk för ledare som vill utvecklas och skapa tillväxt i sitt bolag. Vi gör det ihop med de andra 
kommunerna i Regionen, vi har egna träffar men några gemensamma storträffar per år. 
Regionen och Almi är med och stöttar detta projekt. 

 VUA- Värnamo unga akademiker vi vet alla att ungdomar som väljer akademiska studier 
lämnar Värnamo en period och därefter ev tar jobb på annan ort. Vi vill ju gärna locka tillbaka 
dem, antingen när det är dags att söka jobb efter akademiska studier eller efter något år när det 
dags att bilda familj. Vi har nu ansökt hos Leader Linné tillsammans med Vetlanda att göra en 
förstudie i sommar som kartlägger vart och till vad våra ungdomar studerar, vilka företag som 
kan tänka sig att ta emot dessa akademiker och få en kompetensinjektion på sommaren. De skall 
också ta fram ett införsäljningsmaterial. Detta kommer bli ett underlag för att söka ett 3 -års 
projekt hos Regionen. Här knyter vi också till oss EX-jobb som är en strategi som vi jobbar 
med, att öka EX-jobb hos våra företag i kommunen. 

 Marknadsinriktad projektledare- Vi kommer att anställa en person som sköter vår 
kommunikation, leder olika projekt som, näringslivsgalan, 40 000 möjligheter, leda nätverk 
m.m. Mål är att tjänsten är tillsatt i augusti. 

 Hållbarhetprojekt- Den 16 september kommer vi att vara en HUB för hållbarhetskonferensen 
som A Sustainable Tomorrow anordnar. Vi kommer att vara på Gummifabriken och göra 
konferensen lokal efter lunch. Den talare som nu är klar är Fredrik Reinfeldt. 
 

7. Placeringspolicy 
 
AH presenterade förslaget på placeringspolicyn som tagits fram för Värnamo Näringsliv. Styrelsen 
beslutade enhälligt om denna placeringspolicy. 
 
8. Näringslivspolicy 
 
AH tillsammans MK föredrog förslaget på näringslivspolicyn som skall vara ett styrdokument för 
kommunens tjänstepersoner. Policyn skall presenteras i fullmäktige och där beslutas om den antas. 
Styrelsen kan godkänna denna policy med förbehållet att frågan om Säkerhet – brottsförebyggande 
arbete, IT-cybersäkerhet kommer att lyftas in när kommunens arbete med det har presenterats. 
 
9.  Business Gnosjöregionen  
 
Styrelsemöte 30/3, Ledningsgruppen träffas en gång i månaden senast den 20/4. Den 23/4 hade vi vår 
etablerings och investerar workshop 23/4, efter det mötet blev det rätt klart att vår strategi inte är klar. 
Vi samarbetar gärna men vi har svårare att samverka, vi kommer att ha uppföljning på denna 
workshop den 25 maj. 
ESF projekt- Kompentensutveckling Småland har satt igång med sina första kurser i nuläget är 60 
företag anslutna, det skall bli 100 st. Anna jobbar 40% som projektkoordinator i projektet. 
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10.  Rapport från näringslivsföreningarna 
 
VFF:  
Industrin i Sverige på hög fart. Mycket är osäkert med material och leveranser. 
Råmaterial är högt prissatt dubbelt så dyrt kontra förra året. Det går snabbt med digitalisering och 
omställning. 
 
Tvenne Torn:  
Företagen i Rydaholm går för fullt man hinner knappt med. Inom byggbranschen märker man också av 
materialbrist tex frigolit (det görs av restprodukter av flygbränsle). Nu har man äntligen fått en 
tandläkare till Rydaholm. Årsmöte har sänts från Gummifabriken. 
 
Näringsliv i Lanna-Bredaryd:  
Finnvedsbostäders bygge med 7 lägenheter är igång och snart även det privata initiativet med 8 
lägenheter. Dagiset på Jannelund flyttas till tillfälliga lokaler tills den nya förskolan byggs. Plasten är 
enormt utsatt väldigt höga råvarupriser och att man inte får tillgång till så mycket som man behöver 
leder till att man får stänga ned viss produktion. 
 
Forshedabygdens Näringsliv:  
Ökade råvarupriser som man inte kan täckning för fullt slår ju på resultatet. Nu är det arbetstagarens 
marknad man ser att de rör på sig mycket mer, får högre lön inne i Värnamo. På gångstråket 
Ängarundan är bron nedsynad. GG kunde meddela att en ny bro är på gång antingen i kommunal regi 
eller privat. Delex har fått svar att det inte var tri i marken och kan nu efter tre års väntan gå vidare 
med tillbyggnad. 
 
Företagarna i Gnosjöregionen:  
Filip var inte med på mötet. 
 
Bor:  
Mycket har kretsat runt riksväg 27 förbifart Bor, man vill få till en bättre anslutning till 
industriområdet. MK berättar att en sådan ändring att man får göra en ny plan som kostar mkt pengar 
och gör att projektet fördröjs med 2 år, då kan det bli så att Trafikverket har nya projekt och inte 
prioriterar detta. HG samarbetet som har varit mellan näringslivförening och kommun har lett till att 
man fått igenom förändringar som över och underfart. Detta har varit en diskussion sedan 2010. 
Stationscafé är till salu, hoppas på att det kommer en ny intressent för det är samlingsplats för 
Borborna. Årsmöte kommer att hållas i maj. 
 
HR:  
Mycket att göra att i de flesta branscher, Rapid har tjänster ute och det är mycket ansökningar till 
dessa vilket är positivt. Corona – många är i familjekarantän vilket blir bortfall i produktion. Rapid 
erbjuder självtester till personalen. 
TS meddelar att man ser en kraftig ökning av medarbetare som kontaktar  ANA för problem med 
missbruk, spel, alkohol, droger m.m 
 
 
12.  Rapport från Värnamo kommun: 
 
Värnamo kommun har en stor flotta av fordon, ca 240 st personbilar och lätta lastbilar.  
2018 startades projektet "Värnamo laddar upp" med syftet att öka omställningen av kommunens 
fordonsflotta till mer fossiloberoende fordon. Projektet har fokuserat på framförallt elfordon. 
Projektet har inneburit en investering i laddinfrastruktur. Hittills har det satts upp ca 75 laddpunkter i 
anslutning till kommunens verksamheter runt om i Värnamo kommunen. Projektet avslutades förra 
året och uppnådde med råge projektmålet- det finns nu ca 39% fossiloberoende fordon i kommunens 
flotta. Dessutom kör tekniska förvaltningen merparten av sina dieselfordon på HVO100, ett drivmedel 
som minskar utsläppen med ca 90% jämfört med konventionell diesel. Den 17 mars beslutade 
nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet att med första antagning HT 2022 starta 
grundlärarutbildning vid nod Värnamo för de tre inriktningarna f-3, 4-6 och fritidshem.  

280



 
 
 
Sex studenter per inriktning, vilket innebär 18 studenter per årskull.  
Värnamo Kommun serverar läsk på sina äldreboende och har inga tankar på att förändra detta.  
Covid 19- Den senaste veckan har 132 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Värnamo 
kommun. Det är en nedgång jämfört med den föregående veckan (−14 fall). 
Sett till befolkningen har Värnamo haft 380 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. 
Jämfört med resten av landet är det här en ganska genomsnittlig nivå.  
Totalt har 8 373 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 15, enligt Nationella 
vaccinationsregistret. Det innebär att 31 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos. 
 
 
13.  Övriga frågor 
 
Nästa styrelsemöte 14/6, 13/9, 16/11 
 
 
Protokoll fört av  
 
 
Anki Hansson 
 
 
Justeringsmän 
 
 
Thorbjörn Sagerström                                          Hans-Göran Johansson    
Justerat gm mail                                                   justerat gm mail
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PROTOKOLL FÖRT VID BOLAGSSTÄMMA
     

 
Datum:  15 april 2021 

Tid:  09.15  

Plats:  Digitalt över Teams 

Bolag:  Värnamo City AB 

Organisationsnummer: 556545-6497 

 

§ 1.  Ordföranden Jan Hultegård hälsade välkommen och öppnade stämman. 

§ 2. Jan Hultegård valdes till stämmans ordförande och Anders Wallin till stämmans 
sekreterare. 

§ 3. Såsom röstlängd godkändes förteckning över aktieägare: 

 Aktieägare Representant Aktier Röster 

Nyfosa Fastigheter Jan Hultegård 152 152 

SRL Fastigheter Peter Samuelsson 30 30 

Heimstaden  Jonas Lindahl 56 56 

Midstar Magnus 
Stålhammar 

20 20 

Värnamo kommun Camilla Rinaldo 
Miller 

137 137 

Värnamo Handel Carl Schrewelius 400 400 

   795 av 1000 röster på plats 
Dessutom närvarande: Anders Wallin, Gottlieb Granberg, Cecilia Ek, Jenny 
Kask 

§ 4. Föredragningslistan godkändes. 

§ 5. Till justeringsmän utöver ordföranden valdes Carl Schrewelius och Gottlieb 
Granberg 

§ 6. Kallelsen till bolagsstämman godkändes 

§ 7. På delegerat uppdrag av vår revisor Helen Blomstrand från Revisorsgruppen 
presenterade Centrumledare Anders Wallin och ordförande Jan Hultegård 
årsredogörelsen och revisionsberättelsen 

§ 8. Bolagsstämman beslutade godkänna: 

a. Resultat- och balansräkning för 2020 

b. Disposition betr. Årets resultat 94036: - 

c. Stämman beviljade i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna för den tid årsredovisningen omfattat. 
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PROTOKOLL FÖRT VID BOLAGSSTÄMMA
     

 
§ 9.  Till styrelseledamöter valdes: 

För fastighetsägarna: 
Ordinarie: Jan Hultegård, Dan Carlsson, Peter Samuelsson 
Suppleant: Jonas Lindahl 

 För rörelseidkarna: 
Ordinarie: Carl Schrewelius, Cecilia Ek, Jenny Kask 
Suppleant: Kristin Danås  

 För kommunen: 
Ordinarie: Gottlieb Granberg 
Suppleant: Mikael Karlsson 
  

 Till ordförande valdes Jan Hultegård, Vice Ordförande Carl Schrewelius  
Till AU: Jan Hultegård, Carl Schrewelius och Anders Wallin 

§ 10. Val av revisor: 

 Helen Blomstrand från Revisorsgruppen i Värnamo AB. 

§ 11. Övriga ärenden 
Gottlieb Granberg, Värnamo kommun, föreslog att Värnamo City ska kalla till 
aktieägarmöten under året för att informera om löpande händelser 

 Camilla Rinaldo Miller, Värnamo kommun, tackade Värnamo City för ett bra 
arbete under det gångna året och tryckte särskilt på vår ambition om att vara 
hela kommunens City. 
  

§ 12.  Ordförande Jan Hultegård avslutade bolagsstämman och tackade för visat 
intresse. 

 
 

Protokollförare: 
 
_________________________ 
Anders Wallin 

Justeras: 

_________________________    ___________________________    ________________________ 
 Jan Hultegård         Carl Schrewelius                   Gottlieb Granberg         

Jan Hultegård Carl Schrewelius Gottlieb Granbergf

Anders Wallin
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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE  
    

 
Datum:  15 april 2021 
Tid:  08:00 
Plats: Digitalt över teams 
Bolag:  Värnamo City AB 
Organisationsnummer: 556545-6497 
 
Närvarande: Jan Hultegård, Peter Samuelsson, Gottlieb Granberg, Cecilia Ek, Jenny Kask, 

Carl Schrewelius, Jonas Lindahl, Anders Wallin 

Ej närvarande: Dan Carlsson 
 

§ 1963.  Styrelsens ordförande, Jan Hultegård, förklarade mötet öppnat. 

§ 1964.  Till sekreterare valdes Anders Wallin. 

§ 1965. Till justeringsman valdes Cecilia Ek att jämte ordförande justera protokollet 

§ 1966.  Dagordningen fastställdes. 

§ 1967.  Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 1968.  RAPPORT VÄRNAMO CITY 

   Anders Wallin 

   Aktuella händelser nationellt 

 Anders Wallin visade en nationell nulägesrapport 

• Restriktionerna förlängda t.o.m. 2 maj 

• Minst 10 m2 per kund 

• Max 500 besökare 

• Handla ensam 

• Vissa delar av detaljhandeln svårt drabbade, men det slår olika 

• Modehandeln lider pga vikande besökstal 

• Hemelektronik och heminredning ökar och når nya kunder online 

• Troligtvis omvänt scenario när pandemin klingar av 

• E-handeln växte med 40% under 2020 

• Dagligvaror +95% 

• Möbler/heminredning +65% 

• När e-handels andelen uppgår till mer än 15% 

• Butikshandel stannar av 

• E-handelstillväxten accelereras 
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Aktuella lokala händelser 

• Chopchop till Bredasten 

• Kebabshi utökar på Julia Fredrikssons 

• Lägenhet i gamla Mitutoyos lokaler 

• D8 Utökar och tar över dfen indiska restaurangens lokaler 

• Bepe lever vidare med ny ägare 

• Pizza & Co i Flanaden till hösten 

Värnamo City i siffror 

Anders presenterade utfallet för första kvartalet 2021 för Värnamo City AB 

 Utfall Budget Utfall 2020 

Aktivitetsstöd 345000 400000 295000 

Värnamo kommun 501400 501500 501400 

Övrig försäljning 5400 0 4400 

Utgifter 459000 450000 389000 

Resultat 388000 451000 412000 

Kommentar: Trots minskad intäkt på aktivitetsstödssidan så ser det ändå bättre 
ut än förväntat med tanke på rådande situation. Tre näringsidkare har ej betalat 
och en del nya tillkommer under året så vi kommer med stor sannolikhet att 
uppnå budget. 

Marknadsföring och aktiviteter 

  Presentkortsaktiviteter löpande 

• Vinn tillbaka dina pengar.  

Digital shoppingkväll 28 april 

• 20 medverkande butiker 

Planering inför sommar och höst 

• Slåttalördag 7 augusti 

• Karneval 18 september 

• Tjejkväll 30 september 

• Friveckolördag 30 oktobert 

• Julaktiviteter december 
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§ 1969.  Information Värnamo kommun 

  Gottlieb Granberg 

 Informerar om att arbetet med att hitta en adjungerad till Värnamo Citys 
styrelse pågår. 

Parkeringar i City är en prioriterad fråga för de politiska partierna. 

§ 1970.  Information Värnamo handel 

Carl Schrewelius 
 Handeln ser små ljusglimtar och man hoppas på en mer normal sommar. 

Alla butiker pushar för den digitala shoppingkvällen den 28 april. 

Årsmötet som genomfördes digitalt på Gummifabriken blev bra och 
uppslutningen var bra från medlemmarna. 

§ 1971.  Information Fastighetsägarna 

Peter Samuelsson, SRL fastigheter 
Detaljplanearbete fortsätter för hyresfastighet på kv. Höken där nuvarande 
parkeringsyta för Hemköp nu ligger. 

Hela parkeringsytan kommer att stängas av när arbetet sätter igång. 

Jan Hultegård, Nyfosa fastigheter 
Bra tryck på lokaler, kontor och industrier. Just nu är problemet att efterfrågan 
är större än utbudet. 

Bygglovshanteringen hos kommunen tar allt längre tid vilket inte går hand i 
hand med kommunens vision.  

§ 1972.  Kommande styrelsemöten: 

• 3 juni 08:00-10:00 i kommunhuset eller digitalt. Styrelsemöte. 

• Prel. 9-10 september Strategidagar 

• 7 december 10:00-13:00 hos Nyfosa. Styrelsemöte och jullunch 

 § 1973.  Ordföranden Jan Hultegård förklarade mötet avslutat 

 

Protokollförare 

_________________________ 

Anders Wallin 

Justeras: 

__________________________  ________________________________ 

Jan Hultegård      Cecilia Ek 

Jan Hultegård Cecilia Ek

Anders Wallin
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Omsorgsnämnden 2021-04-28  

Justerare 

§ 47 Dnr: ON.2020.19 
 
Åtgärdsplan för budget i balans 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
att  anta förvaltningens förslag till åtgärdsplan för budget i balans, samt 
 
att  åtgärdsplanen fortsätter vara ett levande dokument som återkopplas 

till nämnden varje månad i relation till budgeten. 
 
Ärendebeskrivning 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder för att minska 
budgetunderskottet: 
 

 Koncentrera lediga platser inom särskilt boende och bostad med 
särskild service för att skapa en effektivare resurshantering 
(pågår). 

 Samtliga enhetschefer ska anpassa bemanningen efter tilldelad 
budgetram (följs upp månatligen). 

 Extern granskning och uppföljning pågår av myndighetsbeslut 
samt följsamhet till besluten hos verkställigheten (pågår) 

 Extern översyn och förslag på åtgärder för en effektiv, flexibel 
bemanning/schemaläggning utifrån beslutade insatser (pågår) 

 Internt har Teamet för verksamhetsledning utsett ett antal 
utvecklingsgrupper i verksamheten som arbetar med 
förbättringar av nära vård/ hemgång, hemtjänst, 
verksamhetsplanering, samordning, boendeplacering (pågår).  

 Se till att samtliga kostnader som kan hänföras till projekt 
belastar de statsbidrag som beviljats nämnden (pågår).  

Omsorgsförvaltningen presenterade muntligen en åtgärdsplan på 
sammanträdet den 21 april 2021.  
 
Omsorgsförvaltningen inkom med skrivelse den 21 april 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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