
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2021-06-08  1(2) 

 
Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen 

Dag, tid: 2021-06-08, kl. 09:30 – ca 11.30 

Plats: Kf-salen 

Övrigt: Deltagande digitalt via Video Meet 
 
Budgetberedning kl 9:30 (behandlar ärendena 1-7) 
 
Samtliga budgethandlingar finns tillgängliga på 
https://kommun.varnamo.se/budget2022 
 

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Beslutsärenden 
 Val av justerare   

1 Parkeringshus KS.2020.519  

2 Åtgärder för minskad sjukfrånvaro KS.2021.89  

3 Den digitala noden KS.2019.29  

4 Kulturskolan, investering dramasal/blackbox KS.2021.194  

5 Insatser för att få fler i arbete KS.2021.168  

6 Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan  
2023-2026 

KS.2021.79  

7 Verksamhets- och driftbudget 2022 samt 
verksamhets- och driftbudgetplan 2023-2024 

KS.2021.80  

Anmälan delegaton 
8 Redovisning av delegationsbeslut KS.2021.326  

9 Protokoll från personalutskottet  KS.2021.32  

Beredningsärenden 
10 Budgetuppföljning per 2021-04-30   

11 Trygghets och säkerhetsarbete – arbete framåt i 
Värnamo kommun 

KS.2021.91  

12 Upphävande av policy heltid som norm KS.2021.294  
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13 Remiss Regional Vattenförsörjningsplan för 
Jönköpings län 2020-2050 (med utblick till år 2100) 

KS.2021.315  

14 Utredning placering simhall KS.2021.316  

15 Stiftelsen Åminne Bruk - årsredovisning 2020 KS.2021.220  

16 Stiftelsen Smålands konstarkiv - årsredovisning 2020 KS.2021.317  

17 Flytt av gasolstation Norregård KS.2021.321  

18 Ansökan om projektstöd från Kärda Idrottsförning 
för byggande av Multisport Arena 

KS.2021.322  

Informationsärenden 
19 Kommundirektören informerar 2021 KS.2021.12  

20 Covid-19 KS.2020.215  

21 Projekt IT-säkerhet i samarbete med Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

KS.2019.580  

22 Meddelanden KS.2021.310  

23 Övriga ärenden   

 Extra ärende - Plan för bostadsförsörjning   

 
 

Mikael Karlsson 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-29  

Justerare 

§ 360 Dnr: KS.2020.519 
 
Skrivelse om parkeringshus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   hänskjuta ärendet till budgetberedningen för 2022-2024.  
 
   
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Värnamo City AB har den inkommit med skrivelse 
daterad 16 september 2020 om parkeringshus i Värnamo. 

 
Styrelsen anser att politiska beslut bör tas omgående så att ett 
detaljplanearbete kan startas för ett parkeringshus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomi 
Värnamo City AB
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Värnamo City AB 
Box 702 
331 27 Värnamo 

2020-09-16 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 
Värnamo kommun 
Kyrktorget 1, 331 31 Värnamo 

Hej! 

Vid Värnamo Citys strategidagar i september 2020 uppmärksammades glädjande nog att 
förtätning med bostäder i centrum snart är en realitet. Inom en femårsperiod kommer ett 
betydande antal bostäder att uppföras i centrumnära läge.  
Gällande parkeringsnorm säger att fastighetsägaren ska lösa sina parkeringar inom sin 
kvartersmark och behovet av besöks- och kundparkeringar kan inte tillgodoses av 
fastighetsägarna själva. För att bibehålla och dessutom klara en eventuell ökad 
tillströmning av besökare till vår stadskärna är det av största vikt att parkeringshus 
snarast planeras och uppförs i ett centrumläge. Risken är annars överhängande att 
handeln kommer att påverkas i fel riktning med ett mindre antal besökare som följd. 

Vi anser att politiska beslut bör tas omgående så att ett detaljplanearbete kan startas för 
ett parkeringshus.  

Med vänlig hälsning 

Styrelsen för Värnamo City AB gm Anders Wallin, Centrumledare 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-03-02  

Justerare 

§ 91 Dnr: KS.2021.89 
 
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  fram till och med 31 december 2022 genomföra ett projekt för 

minskad sjukfrånvaro 
att  projektet 2021 finansieras inom ramen för 

kommunledningsförvaltningens budget samt 
att  finansiering för 2022 hänskjuts till budgetberedningen. 
     
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun har de senaste åren haft en negativ trend 
gällande sjukfrånvaron. 2020 var den totala sjukfrånvaron 
8,29%. Vi har också många medarbetare som har sex 
sjukfrånvarotillfällen eller fler under en 12 månaders period, en 
trend som fanns redan före pandemin. Det står klart att vi som 
arbetsgivare behöver göra en insats för att bromsa utvecklingen. 
Detta kräver arbete både på kort och på längre sikt.  
 
Med detta som bakgrund föreslås ett projekt som inriktar sig på 
att ta fram ett nytt arbetssätt för att följa upp och arbeta aktivt 
med att sjukfrånvaron på alla nivåer i organisationen. Samtidigt 
görs en insats för att tillsammans med cheferna i organisationen 
gå igenom de ärenden som finns. I det arbetet tar HR-
avdelningen en mer aktiv del i arbetet än vad man med dagens 
resurser har möjlighet till. Detta arbete tar tid och därför föreslås 
ett projekt som sträcker sig till och med 31 december  
2022. 
 
HR-avdelningen har 300 000 kronor i budget för att minska 
sjukfrånvaron. 250 000 kronor av dessa föreslås avsättas 2021 
till att finansiera en tjänst på HR-avdelningen. Resterande 
kostnader finansieras inom ramen för förvaltningens budget. 
Finansieringen för 2021 föreslås hänskjuts till 
budgetberedningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 19 februari 
2021 kommunstyrelsen besluta 
att   fram till och med 31 december 2022 genomföra ett projekt 

för minskad sjukfrånvaro 
att   projektet 2021 finansieras inom ramen för 

kommunledningsförvaltningens budget 
att   finansieringen för 2022 hänskjuts till budgetberedningen 

 
 

Beslut skickas till: 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-19   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.89
  

  

 1 (1) 

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun har de senaste åren haft en negativ trend 
gällande sjukfrånvaron. 2020 var den totala sjukfrånvaron 
8,29%. Vi har också många medarbetare som har sex 
sjukfrånvarotillfällen eller fler under en 12 månadersperiod, en 
trend som fanns redan före pandemin. Det står klart att vi som 
arbetsgivare behöver göra en insats för att bromsa utvecklingen. 
Detta kräver arbete både på kort och på längre sikt.  

Med detta som bakgrund föreslås ett projekt som inriktar sig på 
att ta fram ett nytt arbetssätt för att följa upp och arbeta aktivt 
med att sjukfrånvaron på alla nivåer i organisationen. Samtidigt 
görs en insats för att tillsammans med cheferna i organisationen 
gå igenom de ärenden som finns. I det arbetet tar HR-
avdelningen en mer aktiv del i arbetet än vad man med dagens 
resurser har möjlighet till. Detta arbete tar tid och därför föreslås 
ett projekt som sträcker sig till och med 31 december 2022. 

HR-avdelningen har 300 000 kr i budget för att minska 
sjukfrånvaron. 250 000 kr av dessa föreslås avsättas 2021 till att 
finansiera en tjänst på HR-avdelningen. Resterande kostnader 
finansieras inom ramen för förvaltningens budget. 
Finansieringen för 2021 föreslås hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att fram till och med 31 december 2022 genomföra ett projekt 
för minskad sjukfrånvaro. 

Att projektet 2021 finansieras inom ramen för 
kommunledningsförvaltningens budget 

Att finansieringen för 2022 hänskjuts till budgetberedningen 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-03-16  

Justerare 

§ 108 Dnr: KS.2019.29 
 
Den digitala noden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   under förutsättning att sökta medel från Vinova beviljas 

anslå 300 000 kronor för projektet 2021 
att   finansiering sker ur medel för måluppfyllelse samt 
att   hänskjuta finansiering för år 2022-2024 till 

budgetberedningen. 
   
Ärendebeskrivning 
Syftet med den Digitala noden är att skapa en mötesplats 
utrustat med olika tekniska verktyg, en bred 
teknisk, pedagogisk och coachande support för både lärare och 
kursdeltagare. Testbädden ska ge förutsättningar för att testa 
och vidareutveckla flexibla utbildningsformer riktade till 
anställda hos näringslivet. Projektet förväntas resultera i kreativa 
och verksamhetsanpassade upplägg för framtidens livslånga 
lärande och därmed bidra till den svenska tillverkningsindustrins 
kompetensförsörjning och konkurrenskraft 
 
En treårig Vinnovaansökan är gjord där Vinnova, om ansökan 
går igenom, kommer bidra med drygt 4,9 miljoner kronor. I 
denna ansökan krävs det 50 % medfinansiering i tid och /eller 
pengar. Stor del av Campus Värnamos delfinansiering består i 
egna tjänster med nya prioriteringar men en projektkoordinator 
behöver nyanställas. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 4 mars 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att   avsätta 300 000 kr för projektet 2021 
att   avsätta 500 000 kr för projektet 2022 
att   avsätta 500 000 kr för projektet 2023 
att   avsätta 200 000 kr för projektet 2024 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Campus Värnamo 
Ekonomiavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-04   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2019.29
  

  

 1 (2) 

Den digitala noden 

Ärendebeskrivning 

Syftet med den Digitala noden är att skapa en mötesplats 
utrustat med olika tekniska verktyg, en bred 
teknisk, pedagogisk och coachande support för både lärare och 
kursdeltagare. Testbädden ska ge förutsättningar för att testa 
och vidareutveckla flexibla utbildningsformer riktade till 
anställda hos näringslivet. Projektet förväntas resultera i kreativa 
och verksamhetsanpassade upplägg för framtidens livslånga 
lärande och därmed bidra till den svenska tillverkningsindustrins 
kompetensförsörjning och konkurrenskraft 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 

att avsätta 300 000 kr för projektet 2021 
att avsätta 500 000 kr för projektet 2022 
att avsätta 500 000 kr för projektet 2023 
att avsätta 200 000 kr för projektet 2024 
 
Projektet planeras starta 17 maj 2021. Beslut om 
medfinansiering behövs senast 30 mars 2021. 

 

Lars-Uno Åkesson Ulf Svensson  
Kompetensakademiansv Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-04   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2019.29
  

  

 2 (2) 

Utredning 

Under 2020 genomfördes ett till 100% Vinnovafinansierat 
förberedelseprojekt för att utreda intresset för ett 
genomförandeprojekt för den digital noden, en sk. testbädd. Under 
hösten hölls digitala möten mellan företag, högskolor, Business 
Gnosjöregionen och Campus Värnamo för att fånga upp inom vilka 
områden behoven av högskole- och yrkeshögskolekurser finns. 
Dessutom stämdes av hur ett pedagogiskt upplägg bör vara för 
människor i arbete och med låg studievana. Deltagande högskolor i 
projektet där kurserna nu kan ges i ett kommande 
genomförandeprojekt, testbädd, är Jönköpings Tekniska högskolas 
YH-del, Högskolan Väst och Högskolan i Gävle. Deltagare i 
projektet från näringslivet har varit Business Gnosjöregionen som 
också haft ordföranderollen i styrgruppen. Till 
genomförandeprojektet har även Polymercentrum anslutit sig för 
att testa nya pedagogiska upplägg för sina egna kurser. Fyra nya 
lärcentra har också anslutit sig, Nova i Oskarshamn, Campus 
Västervik, Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn och Norrtälje 
lärcentrum. Dessutom avser Region Jönköping bidra med 
delfinansiering i form av pengar. Ansökan på 1,3 miljoner till 
Norheds stiftelse har beviljats och kommer användas för att bygga 
en modern lärmiljö på Gummifabriken.  
 
En treårig Vinnovaansökan är gjord där Vinnova, om ansökan går 
igenom, kommer bidra med drygt 4,9 miljoner kronor. I denna 
ansökan krävs det 50 % medfinansiering i tid och /eller pengar. 
Stor del av Campus Värnamos delfinansiering består i egna tjänster 
med nya prioriteringar men en projektkoordinator behöver 
nyanställas. Projektledare kommer vara Lars-Uno Åkesson 

Riskbedömning   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-13  

Justerare 

§ 167 Dnr: KS.2021.194 
 
Investeringsavvikelser, Kulturskolan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

    
 
Ärendebeskrivning 
Kulturskolans dramasal/blackbox har idag fasta råer i taket som 
inte är höj och sänkbara. Detta är en arbetsmiljöproblematik då 
salen används dagligen för undervisning och föreställningar där 
ljus som hänger på råerna behöver justeras och riktas om utifrån 
varje unik och specifik föreställning. Det är ca 5 meter i takhöjd 
och arbete på höga höjder är inte att rekommendera för 
Kulturskolans personal. Kulturskolan har varit i kontakt med 
leverantör som gjort fast installation av liknande slag på 
Gummifabriken i Värnamo. Installationen är helt enligt 
arbetsmiljökraven, samt ändamålsenligt för Kulturskolans 
verksamhet.                                                                                                                                        
 
Kulturskolan har enbart 100 000 kronor i investeringsmedel/per 
år och det räcker inte gällande detta ärende. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 24 mars 2021, § 62 
att    för Kulturskolan ansöka om 400 000 kronor ur 

kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och 
mindre tillkommande investeringar för 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-24  

Justerare 

§ 62 Dnr: BUN.2021.428 
 
Investeringsavvikelser, Kulturskolan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att för Kulturskolan ansöka om 400 000 kronor ur 
kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre 
tillkommande investeringar för 2021. 
 
 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturskolans dramasal/blackbox har idag fasta råer i taket som 
inte är höj och sänkbara. Detta är en arbetsmiljöproblematik då 
salen används dagligen för undervisning och föreställningar där 
ljus som hänger på råerna behöver justeras och riktas om utifrån 
varje unik och specifik föreställning. Det är ca 5 meter i takhöjd 
och arbete på höga höjder är inte att rekommendera för 
Kulturskolans personal. Kulturskolan har varit i kontakt med 
leverantör som gjort fast installation av liknande slag på 
Gummifabriken i Värnamo. Installationen är helt enligt 
arbetsmiljökraven, samt ändamålsenligt för Kulturskolans 
verksamhet.                                                                                                                                       
Kulturskolan har enbart 100 000 kronor i investeringsmedel/per 
år och det räcker inte gällande detta ärende. 
Vi ansöker om medel på 400 000 kronor ur kommunstyrelsens 
anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande 
investeringar KS005 : 100001 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 
att ansöka om 400 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för 
investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar 
för 2021. 
  
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen och Kulturskolan
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-11   

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   Dnr: 
BUN.2021.428  

  

 1 (1) 

 

Investeringsavvikelser, Kulturskolan 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturskolans dramasal/blackbox har idag fasta råer i taket som 
inte är höj och sänkbara. Detta är en arbetsmiljöproblematik då 
salen används dagligen för undervisning och föreställningar där 
ljus som hänger på råerna behöver justeras och riktas om utifrån 
varje unik och specifik föreställning. Det är ca 5 meter i takhöjd 
och arbete på höga höjder är inte att rekommendera för 
Kulturskolans personal. Kulturskolan har varit i kontakt med 
leverantör som gjort fast installation av liknande på 
Gummifabriken i Värnamo. Installationen är helt enligt 
arbetsmiljökraven samt ändamålsenligt för Kulturskolans 
verksamhet.                                                                                                                                       
Kulturskolan har enbart 100tkr i investeringsmedel/per år och 
det räcker inte gällande detta ärende. 

Vi ansöker om medel på 400 000 kr ur Kommunstyrelsens 
anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande 
investeringar KS005 : 100001 

Beslutsförslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

 

att ansöka om 400 000 kr ur Kommunstyrelsens anslag för 
investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar 
för 2021. 

 

Ulla Söderström Johan Grahn 
Nämndsekreterare T.f. barn- och  
 utbildningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-04-29  

Justerare 

§ 64 Dnr: KS.2021.168 
 
Ansökan om extra medel till vuxenutbildningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att   utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2021 

med 900 000 kronor  
att   minska det budgeterade resultatet för 2021 med         

900 000 kronor  
att   hänskjuta frågan om extra medel till vuxenutbildningen för 

2022 till budgetberedningen samt 
att   ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att till 

kommunstyrelsen senast 10 augusti 2021 redovisa hur man 
ska mäta hur många av studenterna som går vidare till 
fortsatta studier eller till arbete. 

 
Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildningen har sedan september 2020 sett ett kraftigt 
ökat söktryck till gymnasiala- och grundläggande kurser.            
I jämförelse med 2019 har antal kursdeltagare mer än 
fördubblats. Orsaken till den kraftiga ökningen kan förklaras 
med pandemieffekter och stigande arbetslöshet. 
Vuxenutbildningen har inte möjligheter att inom befintlig 
rambudget möta den ökande efterfrågan och tvingas säga nej till 
ett stort antal behöriga sökande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 10 mars 2021, § 48 
att   ansöka om extra medel från kommunstyrelsen för perioden 

hösten 2021 och verksamhetsåret 2022 motsvarande tre 
lärartjänster för att möta det ökade söktrycket på 
gymnasiala- och grundläggande kurser på 
vuxenutbildningen.  

       Totalt 2 700 000 kronor varav 900 000 kronor gäller för år 
2021, samt 

att   vuxenutbildningen ska redovisa utfallet till barn- och 
utbildningsnämnden för respektive år.  

 
Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 30 mars 2021, § 134 
och behandlat det 13 april 2021, § 140. 

 
Yrkanden 
Maria Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
med instämmande av Azra Muranovic (S).   
 
Beslut skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden  
Ekonomiavdelningen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-13  

Justerare 

§ 140 Dnr: KS.2021.168 
 

Ansökan om extra medel till vuxenutbildningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen  föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2021 

med 900 000 kronor  
att   minska det budgeterade resultatet för 2021 med         

900 000  kronor  
att   hänskjuta frågan om extra medel till vuxenutbildningen för 

2022 till budgetberedningen samt 
att   ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att till 

kommunstyrelsen senast 10 augusti 2021 redovisa hur man 
ska mäta hur många av studenterna som går vidare till 
fortsatta studier eller till arbete. 

 
    

                     Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildningen har sedan september 2020 sett ett kraftigt 
ökat söktryck till gymnasiala- och grundläggande kurser.            
I jämförelse med 2019 har antal kursdeltagare mer än 
fördubblats. Orsaken till den kraftiga ökningen kan förklaras 
med pandemieffekter och stigande arbetslöshet. 
Vuxenutbildningen har inte möjligheter att inom befintlig 
rambudget möta den ökande efterfrågan och tvingas säga nej till 
ett stort antal behöriga sökande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 10 mars 2021, § 48 
att   ansöka om extra medel från kommunstyrelsen för perioden 

hösten 2021 och verksamhetsåret 2022 motsvarande tre 
lärartjänster för att möta det ökade söktrycket på 
gymnasiala- och grundläggande kurser på 
vuxenutbildningen.  

       Totalt 2 700 000 kronor varav 900 000 kronor gäller för år 
2021, samt 

att   vuxenutbildningen ska redovisa utfallet till barn- och 
utbildningsnämnden för respektive år.  

 
Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 30 mars 2021, § 134. 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

Justerare 

§ 134 Dnr: KS.2021.168 
 
Ansökan om extra medel till vuxenutbildningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
    
Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildningen har sedan september 2020 sett ett kraftigt 
ökat söktryck till gymnasiala- och grundläggande kurser.            
I jämförelse med 2019 har antal kursdeltagare mer än 
fördubblats. Orsaken till den kraftiga ökningen kan förklaras 
med pandemieffekter och stigande arbetslöshet. 
Vuxenutbildningen har inte möjligheter att inom befintlig 
rambudget möta den ökande efterfrågan och tvingas säga nej till 
ett stort antal behöriga sökande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 10 mars 2021, § 48 
att   ansöka om extra medel från kommunstyrelsen för perioden 

hösten 2021 och verksamhetsåret 2022 motsvarande tre 
lärartjänster för att möta det ökade söktrycket på 
gymnasiala- och grundläggande kurser på 
vuxenutbildningen.  

       Totalt 2 700 000 kronor varav 900 000 kronor gäller för år 
2021, samt 

att   vuxenutbildningen ska redovisa utfallet till barn- och 
utbildningsnämnden för respektive år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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Kraftigt ökat söktryck på vuxenutbildningen 

 
Ärendebeskrivning 

Vuxenutbildningen har sedan september 2020 sett ett kraftigt 
ökat söktryck till gymnasiala- och grundläggande kurser. I 
jämförelse med 2019 har antal kursdeltagare mer än fördubblats. 
Orsaken till den kraftiga ökningen kan förklaras med 
pandemieffekter och stigande arbetslöshet. Vuxenutbildningen 
har inte möjligheter att inom befintlig rambudget möta den 
ökande efterfrågan och tvingas säga nej till ett stort antal 
behöriga sökande. 

 

Beslutsförslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

att ansöka om extra medel från kommunstyrelsen för perioden 
hösten 2021 och verksamhetsåret 2022 motsvarande tre 
lärartjänster för att möta det ökade söktrycket på gymnasial- och 
grundläggande kurser på vuxenutbildningen.  
Totalt 2 700 000 kronor varav 900 000 kronor gäller för år 2021.  
 

 

Magnus Flink Johan Grahn 
Verksamhetschef T.f barn- och  
                                                              utbildningschef 
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Utredning 

Ett ökat tryck på vuxenutbildningen följer normalt med stigande 
arbetslöshet och vikande konjunktur. Vuxenutbildningen (VUX) 
har haft ett kraftigt ökat söktryck under hösten 2020. VUX har 
under hösten fördubblat antalet deltagare och har fördelat om 
arbetsuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Nu 2021 har vi 
nu hamnat i ett läge där vi inte har resurser att ta emot mer än en 
del av de sökande. Det är angeläget nu när pandemin påverkar 
arbetsmarknaden och efterfrågan att studera på VUX växer. 

Se tabell nedan över ansökningar och antagna till gymnasiala- 
och grundläggande kurser. 

 Tabell 1. Ansökningar och antagna gymnasiala- och 
grundläggande kurser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi upplever också en extra stor efterfrågan på kurser på 
gymnasial nivå i ämnena matematik, engelska, svenska och 
svenska som andraspråk. Med anledning av statens satsning på 
utbildning inom äldreomsorgen, äldreomsorgslyftet, har vi mer 
än en fördubbling av antalet sökande som önskar läsa till 
undersköterska hösten 2020 jämfört med tidigare kursstarter. 
Till detta kommer en stor efterfrågan på yrkesutbildning inom 
vård och omsorg samt utbildning till barnskötare. I tabellen 
nedan visas ansöknings- och antagningsstatistik gällande vård- 
och omsorgsutbildningen de senaste kursstarterna. 
 

 

 

 

Datum kursstart Antal ansökningar 
(behöriga)  

 
Antal antagna 

Vid läsårsstart 
17/8 

 494 

21/9 162 110 
26/10 93 65 
30/11  165 91 
4/1 2021 113 72 
8/2  105 72 
15/3 148 82 
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Tabell 2. Ansökningar och antagna till vård- och 
omsorgsutbildning. 

Kursstart Antal behöriga 
ordinarie 
sökande 

Antal antagna 
ordinarie 
sökande 

Antal antagna 
äldreomsorgslyftet 
GGV 

Summa 
antagna 

16/3 
2020 

15 15  15 

17/8 
2020 

26 22  22 

30/11 
2020 

28 14 25 53 

23/8 
2021 

Antagningsmöte 
16/6 

   

 

Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är detta naturligtvis 
väldigt positivt för Värnamo kommun, men för 
vuxenutbildningen innebär det stora utmaningar då det statliga 
bidraget för äldreomsorgslyftet endast erhålls av äldreomsorgen 
för lönekostnader under studietiden. Ingen del av detta 
statsbidrag går till utbildningsanordnaren, som i vårt fall 
dessutom har tvingats spara in en yrkeslärartjänst 2020. 

En jämförelse mellan det totala antalet kursdeltagare på hela 
vuxenutbildningen 2019 och 2020 visas i tabellen nedan. 

Tabell 3. Antal kursdeltagare 2019 och 2020. 

 

Typ av verksamhet 2019 2020 

Kommunal 
vuxenutbildning på 
gymnasial nivå 

435 

+46 NTI-

skolan 

1107  

+272 NTI-skolan 

Kommunal 
vuxenutbildning på 
grundläggande nivå 

165 444 

Kommunal 
vuxenutbildning i 
svenska för invandrare 

518 587 

Summa kursdeltagare 1164 2410 
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När vuxenutbildningen inte kan möta det behov av utbildning 
som varslade och uppsagda personer har riskerar detta att leda 
till att medborgare i behov av ekonomiskt stöd ökar inom andra 
förvaltningar som medborgarförvaltningens 
arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd.  

Vuxenutbildningen kan göra skillnad, förebygga och minska 
effekterna av pandemin och konjunktursvackan för medborgare 
som drabbats. Vi kan erbjuda nya vägar till arbete och trygghet 
genom gymnasial yrkesutbildning för att kunna yrkesväxla, läsa 
in en gymnasieexamen och komplettera sina betyg för 
behörighet att söka vidare till YH-utbildning eller universitet.  

För att kunna ta emot de medborgare i Värnamo kommun som 
drabbats av permitteringar, arbetslöshet samt pandemins effekter 
och är i behov av utbildning för att komma vidare ansöker 
vuxenutbildningen därför om tillfälligt extra ekonomiskt stöd.  

Härmed ansöker vi om tidsbegränsade medel för tre lärartjänster 
varav en yrkeslärare för de kommande från  
1 juli 2021 - 31 december 2022. Totalt 2 700 000 kronor varav 
900 000 kronor2021.  
 
VUX kommer kvartalsvis rapportera till presidiet om antalet 
studerande och hur efterfrågan på olika utbildningar utvecklas 
och justera resurserna efter behoven. En redovisning av använda 
medel sker i januari 2022, samt i december 2022.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-10  

Justerare 

§ 48 Dnr: BUN.2021.350 
 
Kraftigt ökat söktryck på vuxenutbildningen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ansöka om extra medel från kommunstyrelsen för perioden 
hösten 2021 och verksamhetsåret 2022 motsvarande tre 
lärartjänster för att möta det ökade söktrycket på gymnasial- och 
grundläggande kurser på vuxenutbildningen.  
Totalt 2 700 000 kronor varav 900 000 kronor gäller för år 2021, 
samt 
att vuxenutbildningen ska redovisa utfallet till barn- och 
utbildningsnämnden för respektive år.  
 
    
Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildningen har sedan september 2020 sett ett kraftigt 
ökat söktryck till gymnasiala- och grundläggande kurser. I 
jämförelse med 2019 har antal kursdeltagare mer än fördubblats. 
Orsaken till den kraftiga ökningen kan förklaras med 
pandemieffekter och stigande arbetslöshet. Vuxenutbildningen 
har inte möjligheter att inom befintlig rambudget möta den 
ökande efterfrågan och tvingas säga nej till ett stort antal 
behöriga sökande. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 
att ansöka om extra medel från kommunstyrelsen för perioden 
hösten 2021 och verksamhetsåret 2022 motsvarande tre 
lärartjänster för att möta det ökade söktrycket på gymnasial- och 
grundläggande kurser på vuxenutbildningen.  
Totalt 2 700 000 kronor varav 900 000 kronor gäller för år 2021.  
  
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen och Vuxenutbildningen
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Alliansens förslag till Budget 2022 
samt Utblick 2023 – 2026 

  

Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 

 
Värnamo Kommuns vision och övergripande mål  
Värnamo kommuns arbete utgår från en modell där kommunens vision – övergripande mål – 

strategisk utveckling – verksamhetsutveckling – värdegrund utgör fundamentet för arbetet 

och som utvecklas över tid. 

Målstyrningsmodellen, med vision och övergripande mål, är ett viktigt metod- och 

verksamhetsutvecklingsarbete där nämnderna och kommunledningsförvaltningens 

utvecklingsavdelning spelar en central roll. 

”Vi finns till för alla”, så sammanfattas värdegrunden i en mänsklig tillväxtkommun. En bra 

kommun som vi fortsätter att utveckla.  

 
Målkriterier innebär att visionen ska uppnås genom att vi: 

•   Präglas av Hållbarhet  

•   Utvecklar Attraktivitet  

•   Möjliggör Tillväxt  

•   Skapar en Trygg kommun tillsammans  

 

Målkriterierna utgör ramarna för hur för hur målen inriktar sig på att utveckla kommunen 

mot visionen. De ska prägla målbeskrivningar och beslut på alla nivåer.  

Kommunens vision och övergripande mål har sedan tidigare fastställts av 

kommunfullmäktige. 

Agenda 2030 ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och en översyn av de 

övergripande målen pågår. Även visionen ses över för ett eventuellt nytt ställningstagande 

inför kommande mandatperiod. 
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Övergripande mål 

1. Kvalitet 
Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för. 

Detta uppdrag följs upp och verksamhetsutvecklingspengar finns avsatta.  

Olika mätningar och rankningar visar att kommunens verksamhet har en bra eller mycket bra 

kvalitet.  

 

2. Delaktighet 
Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling. 

Landsbygdsdialogerna fortsätter och budgetmedel för dessa finns. 

Nytt är näringslivsdialoger som Värnamo Näringsliv driver tillsammans med kommunen. 

Näringslivsföreningar och vägföreningar i våra kransorter har ett tydligt uppdrag. 

Gemensamt årligt dialogforum för dessa näringslivsföreningar är infört. 

Medarbetardagar för alla anställda genomförs vartannat år och återupptas efter pandemin 

2021.  

Medarbetarundersökningar och medborgarundersökningar genomförs vartannat år och 

inom perioden med början 2023.  

Ledarskapsdagar fortsätter för ett motiverande ledarskap och medarbetarskap. 

Uppdraget att utveckla ungdomspolitiken under 2021 års budget ska utvärderas och 

inriktning därefter beslutas. 

Möjligheten att lämna medborgarinitiativ har utvecklats och genererar värdefulla idéer. Det 

finns numera två webbsidor som skapats för ökad delaktighet. 

 

 

3. Kompetensförsörjning 
Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver. 

Vår satsning på Campus Värnamo fortsätter för att på ett lika offensivt sätt som hittills, 

lyckas starta utbildningar för näringslivet och för offentlig sektor i vår region. 

Projektet Kompetensförsörjning Småland startades 2021 och ska pågå två år för att 

skräddarsy kompetensförstärkningar inom tillverkningsindustrin. 
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Teknikcenter på Campus Värnamo fortsätter sin utveckling och sin samverkan mellan 

näringslivet och Campus. 

Partnerskapet med kompetenscoach vid Campus med näringslivet förlängs till 2022, under år 

2022 avsätts 500 000 kronor. I Alliansens förslag avsätts 250 000 kr per år från och med 

2023.  

Ett bra samarbete med näringsliv är viktigt för nätverksbyggande. Prioriteras gör Smålands 

Tekniska College, som är en viktig gymnasieutbildning, men också Komvux utbildningar som 

efterfrågas av näringslivet.  

Finnvedens Gymnasium fortsätter att utveckla sitt goda samarbete med näringslivet. 

 

4. Klimat 
Klimatsmarta val underlättas. 

Kommunens egna verksamheter ska införa avfallssortering och bli bäst på återvinning. En 

översyn av energianvändningen i alla kommunens lokaler genomförs för att optimera 

energianvändningen. Den genomförda skrivarutredningen verkställs för att minska negativ 

miljöpåverkan.  

Arbetet att etablera en fossilfri fordonsflotta fortsätter med avtalet om biogasanvändning 

samt HVO100 inom tunga transporter. Vid nyanskaffning av personbilar prioriteras i första 

hand eldrift och i andra hand biogas.  

Vårt reningsverk och överföringsledningar, både befintliga och nya, bidrar till mindre negativ 

miljöpåverkan i våra vattendrag. Flera byggnationer planeras enligt budget framåt. 
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Budgetförutsättningar  

Budgeten präglas av en optimistisk syn på framtiden som dock har sina utmaningar. 

Historiskt växer Värnamo kommun och mycket tyder på en fortsatt positiv utveckling. Dock 

har vi för året sett en negativ befolkningsutveckling. En förutsättning för att kommunen ska 

kunna fortsätta med den mänskliga tillväxten är att befolkningen också fortsätter att öka. 

Detta blir verklighet genom att kommunen som helhet kan erbjuda goda förhållanden för 

alla som lever och verkar här. Detta uppnås genom en attraktiv bostadsutveckling, 

utbildnings- och karriärmöjligheter, ett hållbart samhälle i alla delar; ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt. För att fortsätta att leverera kommunala tjänster av god kvalitet behövs fortsatt 

arbete med ständiga förbättringar. 

Framför oss har vi utmaningar. Demografin förändras så att färre ska försörja fler. Det klarar 

vi genom att effektivisera våra arbetssätt och genom att klokt utnyttja teknik som redan nu 

utvecklas och att vi är öppna för det som kommer. Vi ska således fortsätta att vara kluriga 

och moderna smålänningar. 

Vi ska också få fram ett antal stora byggnationer till exempel förskolor, skolor, simhall och 

viadukt. Det ställer stora krav på att planera klokt. Det innebär att hänsyn tas till vår 

produktionskapacitet att bygga och det finansiella utrymmet. 

Prognoser för skatteunderlaget från SKR är mycket optimistiska. 4,2 procent respektive 3,3 

procent i ökning för åren 2022 resp. 2023. Det är alliansens förhoppning att det slår in, men 

för att vara på säkra sidan iakttas försiktighet.  

Det ekonomiska läget svårt att förutspå. I dagsläget är det svårt att se vilka långtgående 

effekter coronapandemin kan få. 

Staten bidrar med både generella och riktade bidrag. De riktade bidragen är välkomna 

tillskott å ena sidan, men å andra sidan utgör de en osäkerhetsfaktor i den kommunala 

planeringen eftersom det ofta är ovisst hur långt de sträcker sig.  

Viss övervältring av kostnader till kommun från stat och region sker kontinuerligt, utan 

ekonomisk kompensation. 

2020 års bokslut visar ett positivt ekonomiskt resultat och prognosen för 2021 likaså. 

Även 2022 finns avsatta medel för att vidareutveckla kommunens verksamhet och 

kompetensutveckla personalen som ett led i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Jämförelser med andra kommuner visar att vi bedriver en bra och kostnadseffektiv 

verksamhet i Värnamo kommun. Jämförelserna är gjorda av Sveriges Kommuner och 
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Regioner (SKR) samt kommunens egna kvalitetsuppföljningar. Hänsyn har tagits till detta när 

budgetmedlen fördelats. 

 

Utveckling och effektivitet  
De kommunala verksamheterna ska hela tiden utvecklas och effektiviseras. Nämnderna har i 

budgetdialoger presenterat hur de systematiskt jobbar med detta. I samverkan med en bra 

kommunal ledningsorganisation lyckas det genom ett motiverande ledarskap. 

Som ett led i bättre styrning och ledning inom kommunens verksamheter, har samarbetet 

mellan förvaltningarnas ledningsgrupper utökats och stärkts. 

En viktig framgångsfaktor är delaktighet vilket kräver ett nära samarbete nära samarbete 

mellan alla anställda i Värnamo kommun, chefer och medarbetare  

Att höja kompetensen inom ny och digital teknik ses som en förutsättning för 

verksamhetsutveckling. Även nya arbetssätt ska ingå, såväl arbetsmetoder som 

teknikutnyttjande i arbetet. 

Avancerad hemsjukvård och en ökad hemtjänst är följden av avtalet med Region Jönköpings 

Län (RJL) om ”Trygg hemgång”, när RJL skriver ut patienterna/ medborgarna tidigare.  

I en trygg mänsklig kommun ska medborgarna också ges den vård, omsorg och rehabilitering 

som behövs för ett bra liv. Här kan finnas synergier med vårt HälsoCenter, som nu är 

permanent. Värnamo kan vara stolta eftersom HälsoCenter nu utvecklas över hela regionen 

med Värnamo som förebild. 

Satsningen på ”hemmaplanelösningar” för barn och ungdomar inom medborgarnämnden är 

nu finansierad i budgeten. Verksamheten utvecklas och möjligheten att samverka med andra 

kommuner prövas. 

Förra årets uppdrag att samverka mellan barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden 

samt medborgarnämnden har resulterat i projektet TSI (tidiga särskilda insatser) där barn 

och ungdomar i riskgrupper får tidiga insatser och därmed ökade chanser att lyckas.  

Bra mat till våra barn, ungdomar och äldre kräver en bra köksorganisation men också bra 

råvaror vilket vår satsning med prisindexuppräkning möjliggör. 

Cirkulär ekonomi genom att använda inventarier längre ska eftersträvas och budgetmedel 

finns för att detta ska ske. 
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Utveckling av budgetmodellen  
Budgetmodellen vidareutvecklas och förfinas för varje budgetår.  

En preliminär budgetram som riktmärke har använts inför de dialoger som skett i årets 

budgetarbete. Denna princip har fungerat bra och ska användas även i kommande års 

budgetarbete. 

Fokus måste läggas vid att nämnder och förvaltningar beskriver hur man utvecklar sin 

verksamhet med den budget kommunfullmäktige fattar beslut om. Nämnderna bör tydligt 

beskriva och analysera sitt målstyrningsarbete, metodutveckling, kompetensförsörjning och 

arbetsmiljöfrågor. De ska också beskriva och analysera hur dialogen med medarbetarna sker 

och på vilket sätt medarbetarna är delaktiga i arbetet inom dessa områden. Goda exempel 

bör lyftas fram och användas i utvecklingsarbetet.  

Nämnderna måste utveckla sättet att beskriva måluppfyllelse på, detta kan ske i samarbete 

med kommunens utvecklingsavdelning. 

Modellen för investeringsbudget föreslås ges en översyn. Det går att konstatera att 

investeringsambitionen oftast överstiger investeringskapaciteten både produktions- och 

finansieringsmässigt. Därför vill alliansen omdana investeringsbudgeten till en ram. 

Kapaciteten överstiger inte 300 miljoner kronor. Därför får kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda formerna för hur investeringsram ska kunna användas i kommande 

budgetar.   

Gröna lån ska, där så är möjligt, väljas vid upplåningar. 

 

Budget 
Driftsbudgeten år 2022 omfattar nettokostnader för verksamheten på 2,1 miljarder kronor. 

Tillsammans med de intäkter som verksamheten får blir detta drygt 2,6 miljarder kronor i 

omsättning. Finansieringen sker till övervägande del via skatter och statsbidrag som uppgår 

till 2,2 miljarder kronor. Överskjutande del efter avskrivningar och finansnetto på 97 miljoner 

kronor utgör kommunens resultat, som tillsammans med avskrivningsmedlen ska användas 

till investeringar till exempel nybyggnad av förskolor, renoveringar av våra skolor och kök till 

våra verksamheter.  

Jämfört med 2021 års budget innebär budgetförslaget för år 2022 en ökning av 

verksamhetens nettokostnader med 60 miljoner kronor, eller 2,9 procent, samtidigt som 

skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter ökar med 96 miljoner 

kronor, eller 4,5 procent.  

Skattesatsen för år 2022 blir oförändrad 21,52 %.  
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Investeringsbudgeten 2022 omfattar 405 miljoner kronor för de skattefinansierade 

investeringarna. Av detta utgör cirka 217 miljoner kronor investeringar i fastigheter.  

De fem senaste budgetåren har barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och 

medborgarnämnden tillförts cirka 39 miljoner kronor för verksamhetsutökningar och andra 

behov.  

Utöver detta har dessa nämnder också tillförts riktade statliga bidrag.  

För att klara investeringsvolymen i en växande kommun krävs det att vi lånar pengar. Vi 

sätter därför ett ”tak” på 300 miljoner kronor som får överskridas efter att ny prioritering 

och beslut fattas av kommunfullmäktige om ny låneram. Allt i syfte att minska skulden till 

framtida generationer.  

 

 

 
Budgeten 2022 innehåller bland annat följande:  
  

• Medel för måluppfyllelse omfattar sammanlagt 18 miljoner kronor 2022 – 2024, vilket är 

en fördubbling, från 3 miljoner kronor till 6 miljoner kronor per år. 

• Fortsatt satsning på verksamhets- och kompetensutveckling. Områdena attraktiv 

arbetsgivare, lägre sjukfrånvaro, smartare arbetssätt är exempel och budgeten innehåller 

sammanlagt 30 miljoner kronor 2022–2024. vilket är en fördubbling från 5 miljoner kronor 

till 10 miljoner kronor per år. 

• Ny simhall på Rörstorp - Simhallens livscykel är snart tillända. Samtidigt är behovet av 

simyta större än någonsin och behoven ökar. Alliansen vill därför med snabbast möjliga 

takt starta planering för att skapa en helt ny simhall, totalt 350 miljoner kronor under år 

2025–2027. Ambitionen är att placera den på fastigheten Armaturen 2, vilket är den plats 

där gamla reningsverket tidigare fanns. Läget gör att den nya simhallen blir lättillgänglig 

med kollektivtrafik, cykel, tåg och bil. Det är även en plats som blir lätt att nå från 

tätortsbandet. För att säkerställa en kostnadseffektiv projektering ska möjligheten att 

samutnyttja underlag för simhallar som redan byggts undersökas. Det kan potentiellt spara 

tiotals miljoner.  

• Ny förbindelse över järnvägen - Värnamo delas mitt itu av barriären med järnvägen och 

höjdskillnaden och det är nödvändigt med effektiva förbindelser. Därför avsätter Alliansen 

100 miljoner kronor för att säkerställa en ny viadukt. Samtidigt utreder Trafikverket 

möjligheten att avveckla järnvägsspår i västra delen av bangården vilket öppnar upp 
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möjligheter för framtida byggande. I bästa fall går det också att tillskapa en planskild 

korsning vid Västermogatan/ Mosslegatan. 

• Nämnderna garanteras full kompensation för periodens löneökningar som ett normalt 
avtalsår höjer budgetramarna med cirka 40 miljoner kronor.  

• Införandet av 100% e-handel fortsätter i syfte att förbättra och utveckla inköp av varor och 

tjänster, vilket medför lägre kostnader. Projektet blir ordinarie verksamhet och tillförs 

650 000 kronor årligen. Arbetet med att förstärka beställarkompetensen fortgår med målet 

att göra smarta inköp samt säkerställa att de avtal som finns används på rätt sätt. 100% e-

handel är en viktig insats för detta, och för det finns en upphandlarresurs. 

 

• En mera jämlik vård, skola och omsorg måste utvecklas i vår kommun. Skillnader mellan 
olika boenden, skolor och boendeformer ska jämnas ut till den högre upplevda kvalitén. 
Detta ska prioriteras när kompetens- och verksamhetsutvecklingsmedlen fördelas. 

• Barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden erhåller under åren 2021–2023 årligen 
1,5 miljoner kronor tillsammans för att utveckla samarbetet mellan kulturskolan och 
kulturförvaltningen i nära samarbete med civilsamhällets olika intressen inom musik, dans 
mm. Detta finansieras genom en högre utdelning från Värnamo Stadshus AB. 

• Barn- och utbildningsnämnden kompenserades från 2020 med 580 000 kronor för olika 
evenemang utförda av Kulturskolan, kommunstyrelsen vill få en redovisning varje år senast 
1 oktober vilka evenemang som fullgjorts för dessa pengar. 

 

Satsningar 
 

• Barn- och utbildningsnämnden tillförs en utvecklingspott på 3 miljoner kronor årligen 

under perioden 2022–2024. Medel ska användas för kvalitetshöjning för lägre åldrar för de 

elever som riskerar att inte klara målen, höja utvecklingsinsatser i form av studiemiljöer, 

elevhälsoarbete och användning av ny teknik för mindre enheter. 

• Trähusbyggnationer - Sverige har numera inhemsk produktion av limträbalk och är inte 

längre helt hänvisad till österrikiskt eller schweiziskt limträ. Detta stärker argumenten att 

utnyttja den möjligheten till hållbart byggande. Därför ska Värnamo kommun så långt det 

är möjligt verka för byggande i trä. 

• Under 2022 kommer bredbandsutbyggnaden i Värnamo kommun vara klar. Då har i princip 

100 procent av hushållen och näringslivet tillgång till snabbt bredband, Det har varit en 

investering på 120 miljoner kronor och är en avgörande faktor för att fortsätta utveckling 

på landsbygden. Under 2022, 2023 och 2024 finns fortsatt bidrag för installation av 

bredband. 
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• För att satsa på närproducerad svensk mat och ekologiska livsmedel kompenseras 

servicenämnden motsvarande kostnadsökningar med 1 miljon kronor per år.   

• Vår satsning på Hållbar uppväxt i Värnamo (HUV), ett livsstilsprojekt för att långsiktigt 
jobba med barn och ungdomars hälsa. För närvarande pågår en utredning. I budgeten finns 
avsatt 700 000 kronor för framtidens HUV. 

• Alliansen satsar vidare på ledarskapsutveckling och ledarkraft genom vår HR-avdelning, där 
Campus Värnamo är utförare. En mycket lyckad satsning.  

 
 

• Föreningsmiljonen avsätts under år 2022 för att hjälpa föreningar i gång med verksamhet 

för folkhälsa efter Corona. 

• Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och för att ge utrymme för ett aktivt arbete utifrån de 

centrala kollektivavtalen och lön och anställningsvillkor samt Värnamo kommuns riktlinje för 

lönebildning stärks budgeten för löneökningar. Syftet är att stimulera goda prestationer, främja 

arbetet med att öka lönespridningen samt omhänderta oönskade lönestrukturer.  Förutom att 

grundutrymmet för löneökningar ökar så stärks även utrymmet för särskilda satsningar. 

• För enskilda vägar där Trafikverket står för underhållet går kommunen in som garant för 30 

procent av kostnaden.  

• En förenklad funktion för att söka och få friskvårdssubvention införs som en personalåtgärd 

med målsättningen att fler ska komma i rörelse och själva kunna stärka sin hälsa. En 

förhoppning är att många fler kan, och kommer att utnyttja möjligheten och där tillskjuts 

800 000 kronor årligen. 

• E-tjänster och it-center - Genom införandet av it-center finns möjlighet att utveckla 
verksamhetens tjänster för både våra medborgare och näringsliv. Samtidigt finns potential 
att också rationalisera verksamheten internt. Det finns flera olika områden som har stor 
potential och därför satsas på vidareutveckling av e-tjänster i tätt samarbete med 
Kontaktcenter och IT-center. Samhällbyggnadsförvaltning har nu också utökade möjligheter 
att arbeta fram e-tjänstlösningar i och med införande av nytt verksamhetssystem Castor. 

• Kommunikationsavdelningen tillförs en tjänst med syfte att fortsatt kunna leverera 
information snabbt, faktamässigt korrekt och tillgänglighetsanpassat med t ex textning.  

 

 
• Genom meröppna biblioteksfilialer, bybibblor och hemleverans av böcker utvecklas 

biblioteksservicen utanför Värnamo tätort. Målet är att skapa en likvärdig biblioteksservice 

för alla i Värnamo kommun. 
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• Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,8 miljoner kronor årligen under 2022 och 2023 

som en förstärkning för att få fler i arbete. 

• Nyproduktion av förskolor i Värnamo och Bredaryd finns med under perioden.  

• Nya exploateringsområden för bostäder och verksamheter har tagits fram och beräknats 

för att klara efterfrågan i tillväxtarbetet. En uttalad prioritet är området söder om Värnamo 

Sjukhus, Helmershus, Södra Ljusseveka. I tätortsbandet Häggegårdsområdet i Bredaryd och 

Sotakärrsområdet i Bor.  

• Trälleborgsskolan ska byggas om och till för att bli en bra grundskola i västra delen av 

Värnamo.   

• En ny grundskola i västra delen av Värnamo planeras och detaljplanearbetet pågår. 

• Därefter ska såväl Forsheda högstadieskola som Finnvedens Gymnasium renoveras och 

moderniseras.  

• De senaste åren har mycket verksamhetsmark och bostadsmark sålts. Därför finns medel i 

budgeten till exploateringar av mark för både verksamhets- och bostadsändamål.  

 

• En budgetram på 150 000 kr för utveckling av lokalt brottsförebyggande råd finns.  

• En budgetförstärkning på 250 000 kr tillförs kommunledningsförvaltningen för att stärka IT-

säkerhet samt lokalt BRÅ och lägesbilder. 

• En budgetram på 2 miljoner kronor finns för trygghetsbelysning. Riktlinjer tas fram för att i 

tid planera så att belysning utgör en faktor som stärker tryggheten både i till exempel 

trafikmiljö och i andra miljöer som kan få ökad trygghet med rätt belysning.  

• För att skapa större trygghet genom ökad vuxennärvaro finns budgetram på 200 000 

kronor för föreningsvandringar. 

 

Tillväxtmotorer  
Tillväxtmotorerna ska vara Hållbara, Attraktiva, Trygga och skapa Tillväxt.  

• En kvalitativ bra kärnverksamhet med kompetenta medarbetare och vår värdegrund är 

viktiga faktorer såväl som verksamheter nära medborgaren och bra service.  

• Kommunens Kontaktcenter och en strategisk kommunikation kommer att bidra till positiv 

och professionell service för medborgarna. Ett nytt it-center planeras påbörjas under 2021. 

• Bra bostadsområden med olika bostadstyper är ett krav, om antalet invånare ska öka.  
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• Gummifabriken är den naturliga mötesplatsen för utbildning, näringsliv och kultur för vår 

kommun och region. Innehållet med ett teknikcenter för att skapa intresse för teknik och 

företagande i tidig ålder har kommunen och näringslivet efterfrågat länge. 

• Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, VKIAB, har nu ansvar för konceptet ”Den 

kreativa mötesplatsen” vilket byggs fram succesivt. En nystart efter pandemin kommer att 

vara nödvändig. 

• Ett bibliotek för tidningsläsaren, studenten, eleven och bokslukaren är en annan viktig del i 

konceptet Gummifabriken den kreativa mötesplatsen.  

Alliansen fortsätter att satsa cirka 1 procent av budgeten på denna viktiga framtida 

mötesplats. 

• De miljömål och den miljöplan som finns ska ständigt efterlevas, följas upp och utvärderas. 

Detta ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och vid utveckling ska dessa program ha 

en vägledande roll. Det hållbara handlar inte bara om miljö utan är också en del av 

ekonomisk och social hållbarhet. 

• Fortsätta att driva på arbetet för att höghastighetsjärnvägen skall bli verklighet. 

• En god livsmiljö är en del av folkhälsoarbetet som vi jobbar aktivt med. En god livsmiljö 

handlar bland annat om att människor ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar i 

centralorten men också i hela kommunen. Vi bygger ut gång- och cykelleder i hela 

kommunen vilket ger god livsmiljö, trafiksäkerheten ökar och allas möjlighet till 

vardagsmotion ökar.  

• En cykelstrategi ska tas fram när ”Plan för trafik” är presenterad, allt i syfte att få mera 

cykeltrafik i kombination med kollektivtrafik för ett hållbart resande. 

• Utmärkelser och positiva utvecklingsinsatser ska användas i kommunikationssammanhang 

när kommunen representeras. 

• Värnamos centrum - Utvecklingsprojekt ska genomföras tillsammans med medborgarna, 

företag, föreningar och Värnamo City, i syfte att få fram en visionsbeskrivning på byggbar 

mark, framtida parkeringsmöjligheter såsom parkeringshus, öka centrums tillgänglighet 

genom att få optimala trafikförbindelser/ny bro över Lagan och övriga barriärer i Värnamo.  

• Flera privata aktörer och vårt kommunägda bostadsbolag Finnvedsbostäder AB bygger för 

närvarande nya bostäder i olika former, hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Detta 

kräver bra planberedskap hos samhällsbyggnadsnämnden vilket prioriteras i budgeten. 

• I vår bostadsförsörjningsplan har kommunen pekat ut en offensiv utbyggnad av bostäder, 

villor, bostadsrätter och hyresrätter i hela vår kommun. 
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• Strategiska möten om bostadsbyggande, infrastruktursatsningar med kommunala 

förvaltningar och exploatörer ska ske två gånger per år. Ansvarig är kommunens 

utvecklingsavdelning. 

 

Vår budget främjar mänsklig tillväxt, hållbarhet, attraktivitet och ger våra 

kommuninvånare, näringsliv och besökare en trygg kommun att bo, leva och verka i.  

 

 

 

 

Värnamo 2021-05-26 på uppdrag av Alliansens företrädare 

 

 

Mikael Karlsson (C)  Gottlieb Granberg (M) 

Kommunstyrelseordförande  1:e vice kommunstyrelseordförande 

 

 

 

Håkan Johansson (KD)  Malin Ekman (L) 

Gruppledare   Gruppledare 
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(23)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Belopp i tkr

2022 2023 2024 2025 2026

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 332 741 428 812 411 994 231 930 256 415

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 72 000 36 500 40 100 5 000 52 400

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 107 250 123 550 86 300 61 700 43 200

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering 511 991 588 862 538 394 298 630 352 015

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -31 000 -43 000 -43 400 -49 000 -52 500 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR -40 000 -52 000 -52 400 -58 000 -61 500

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 471 991 536 862 485 994 240 630 290 515

2021-05-26

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

1(23)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(23)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025 2026

Tekniska utskottet 270 596 371 070 361 344 179 920 204 720

Barn- och utbildningsnämnd 17 309 22 845 22 470 19 080 23 260

Omsorgsnämnd 10 170 9 720 8 190 12 160 9 160

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 7 520 1 070 2 795 4 670 5 460

Kulturnämnd 2 773 2 975 2 700 2 700 2 600

Servicenämnd 16 808 14 577 8 800 8 080 5 490

Kommunstyrelse/Campus 455 810 630 455 810

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 4 345 3 980 3 800 3 600 3 650

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 332 741 428 812 411 994 231 930 256 415

Allliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

2(23)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(23)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025 2026

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 2 980 8 900 2 850 2 850 2 850

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

/Utrustning, Parker 43 907 67 870 77 420 49 470 26 470

Fritid 6 750 19 450 13 450 55 750 102 850

Fastighet 216 959 274 850 267 624 71 850 72 550

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 270 596 371 070 361 344 179 920 204 720

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

3(23)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001
200001/

0002 80 100 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 400 300 250 250 250

Lakvattenrening TU TU 109
200003/

1138,0640 500 500 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 200005 3 000

Skyfallsvägar/översvämnings-

åtgärder
KF-

beslut KF 236 200004 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 70 000

SUMMA TU, Stab, Samhsk 2 980 8 900 2 850 2 850 2 850

KF-beslut

för att dessa budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

4(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80b/1618154128267/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80b/1618154128267/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd39/1618330227769/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80c/1618154128281/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80a/1618154128244/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8da/1619673732839/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8da/1619673732839/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 5(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 210001 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Gatuarbeten  vid 

ledningsförnyelse TU TU 225 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Ledningsseparering el TU TU 226 2 000 700 700 700 700

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 210002 300 300 300 300 300

Broar-viadukter TU TU 008
210005/0

024 500 500 500 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009
210004/0

015 300 300 300 300 300

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 1133 300 300 300 300 300

Åtgärder för centrumutveckling TU TU 024 210017 1 000 1 000 1 000 1 000

Väderskydd och hållplatser TU TU 015
210007/0

028 100 100 100 100 100

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 210046 2 000 250

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 210018 6 000 4 000

Ny förbindelse över järnvägen

tidigare namn Renovering av 

viadukten
KF-

beslut KF 025 210016 100 000 4 000 20 000 50 000 23 000

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 11 000 500 10 500

Parkeringshus i Värnamo 

centrum
KF-

beslut

KF 207

D2
Ärende D1

51 000 51 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 210045 3 500 3 000

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 800 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 500 500

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 5 000 5 000

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

5(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd821/1618154211699/TU017_12311001Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82b/1618154211867/TU225Gatuarbetenvidlednforny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82b/1618154211867/TU225Gatuarbetenvidlednforny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82c/1618154211883/TU226Ledningsseparering el.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81a/1618154211576/TU007_13311004Forbattringgatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81b/1618154211593/TU008_12311002Broarochviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81c/1618154211611/TU009_13311005Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c0/1619723942927/TU023_15311004Utsmyckningrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bf/1619723911924/TU024Atgardercentrumutv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81f/1618154211665/TU015_12311003Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd822/1618154211716/TU022_15313002Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80f/1618154211416/KF024ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80f/1618154211416/KF024ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.7f89d17e1793bfb8ecd257f/1621858334433/KF025Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.7f89d17e1793bfb8ecd257f/1621858334433/KF025Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.7f89d17e1793bfb8ecd257f/1621858334433/KF025Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80e/1618154211397/KF010_06311001LagmansgOuchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80e/1618154211397/KF010_06311001LagmansgOuchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd814/1618154211492/KF207_16311002ParkeringshusiVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd814/1618154211492/KF207_16311002ParkeringshusiVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80d/1618154211385/KF008UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80d/1618154211385/KF008UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd827/1618154211800/TU218_Karlsdalv%C3%A4giboomr%C3%A5de1924900007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd828/1618154211819/TU219_Utf Vaxjov_Smalandsg_1924930008.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd815/1618154211505/KF243_17311010TrafikatgarderProstsjon.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 211001 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 500 100 100 100

Planskild cykelväg Silkesv/Halmstadv

KF-

beslut KF 253 5 000 5 000

Samåkningsparkering NÖ infarten TU TU 222 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 800 800 800 800 800

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 210003 100 100 100 100 100

Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 1 500 1 500

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 211009 8 000 3 680 4 000

Cykelparkering TU TU 227 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 212001 1 700 1 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU TU 057 500 500

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

produktionsavdelningen TU TU 025 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

Övriga inventarier gata och förråd TU TU 012 210006 1 100 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och 

lekplatser TU

TU 030-

034 214001 5 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU KF 019 214014 1 300 1 300 500 500 500

Investeringar enligt 

Bolaskogsmodellen TU KF 020 214004 100 100 100 100 100

Apladalen byggnader TU

Från år 

2020 214023 1 307

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 500 500

SUMMA TU, Gator mm 43 907 67 870 77 420 49 470 26 470

6(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd819/1618154211562/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd818/1618154211546/TU005Gcvag_Nydalavagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd829/1618154211834/TU221Sakraskolvagar_1924900002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd817/1618154211532/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82a/1618154211850/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd826/1618154211782/TU203Centrumfornyelsegaytor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81d/1618154211632/TU010Tillg%C3%A4nglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd811/1618154211447/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd812/1618154211460/KF034GCledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8db/1619673799046/TU227Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd820/1618154211680/TU016Gatubelysning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd825/1618154211765/TU057Belysninglekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd824/1618154211747/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd824/1618154211747/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81e/1618154211648/TU012Ovrinvgataoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88c/1618156334844/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88c/1618156334844/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88a/1618156334799/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88b/1618156334815/KF020InvenligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88b/1618156334815/KF020InvenligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd889/1618156334783/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd889/1618156334783/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd889/1618156334783/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd888/1618156294575/TU210FickparkenPlaten.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 1 000 1 000

Nytt boknings-/bidragssystem TU TU 214 220036 800 200 200

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU KF 083 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

beslut KF 017 9 000 3 000 2 900 100 2 900

Satsning spontanidrott kransorter TU

TU071 

(TU 211)
220005/

1211 300 300 300 300 300

Satsningar Borgens anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) 300 300 300 300 300

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU TU071
220001/1

202 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 11 000 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas TU KF 016 2 000 2 000

Ny bassängyta
KF-

beslut KF 248 220034 28 500 3 000 25 000

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 25 000 25 000

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat 

på utredning TU KF 249 2 500 2 000

Ny belysning Gröndals konstgräs TU KF 262 700 700

Ny simhall
KF-

beslut KF 263 50 000 100 000 200 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 6 750 19 450 13 450 55 750 102 850

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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39

https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd832/1618154260076/KF090motionssparBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.49d917dc1792307855678/1619932082717/TU214boknings_bidragssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bc/1619723803035/KF083ProjektbladtoalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd830/1618154260044/KF017Aktivitetsytormplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82d/1618154259988/KF012KonstsnoBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82e/1618154260002/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82f/1618154260025/KF015BelaggnloparbanornaFinnvedsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bb/1619723803023/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd833/1618154260090/KF248NyBassangyta1934002001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd835/1618154260124/KF250NyIsyta_1934005001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd834/1618154260110/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd834/1618154260110/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd837/1618154260158/KF262NybelysnGrondalskonstgras.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd838/1618154260182/KF263Nysimhall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd836/1618154260144/KF251_OmbyggnrenovSorsjostall.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

Energisparåtgärder TU TU 050 231001 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU TU 051 231005 4 500 4 500 4 500 4 500 3 500

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 800 800 800 800 0

Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 2 000 2 000 2 000 2 000 0

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 230002 150 150 150 150 150

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU TU 056 0766 15 000 16 000 16 500 17 000 19 000

F.d. Västrabo kök o badrum TU KF 082 231041 5 500 600

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088 20 000 8 000 10 000

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park
KF-

beslut KF 059 231045 100 000 29 790 14 000 40 000

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

beslut KF 054 231035 77 000 0 5 000 15 000 5 000 15 000 37 000

Östboskolan Hus E, 

Ombyggnad av elevhem till 

förvaltn.lokaler/bostäder??
KF-

beslut KF 209 30 000 12 500 15 000

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 6 000 5 000

Personalutrymme arenaservice
KF-

beslut KF 256 2 000 2 000

Matsal, personalutrymme 

gatapark
KF-

beslut KF 254 5 000 1 000 4 000

Miljöhus kommunens 

fastigheter
KF-

beslut KF 255 9 000 3 000 3 000 3 000

Reservkraft Linneberg
KF-

beslut KF 257 1 500 1 500

Fastighet/Omsorg

Skogslyckan ombyggnad av 

bostadsrätter (brf) TU KF 217 232001 3 000 1 000

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

8(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd856/1618154330650/TU050Energisparatgarderarligta.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd857/1618154330662/TU051Oforutseddafastighinvarl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd857/1618154330662/TU051Oforutseddafastighinvarl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd857/1618154330662/TU051Oforutseddafastighinvarl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd859/1618154330692/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd859/1618154330692/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85a/1618154330706/TU054Ventilationsombyggnarligt.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85b/1618154330720/TU055LokalvardStadTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85c/1618154330731/TU056Planeratunderhallreinvest.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85c/1618154330731/TU056Planeratunderhallreinvest.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd841/1618154330358/KF082FdVastrabokokobadrummm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd843/1618154330385/KF088OmbtillforvaltnlokHusDOstbo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd843/1618154330385/KF088OmbtillforvaltnlokHusDOstbo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83a/1618154330253/KF054OmbyggnadavStadshusetVmo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd846/1618154330427/KF209OmbyggnforvHusEOstbosk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd846/1618154330427/KF209OmbyggnforvHusEOstbosk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd846/1618154330427/KF209OmbyggnforvHusEOstbosk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83e/1618154330313/KF067Borgenstuganombrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd851/1619674132117/KF256Personalutrarenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84f/1618154330549/KF254Matsalpersutrgatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84f/1618154330549/KF254Matsalpersutrgatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd850/1618154330564/KF255Miljohuskommfastigh.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd850/1618154330564/KF255Miljohuskommfastigh.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd852/1618154330592/KF257ReservkraftLinneberg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd847/1618154330439/KF217Skogslyckanombyggnbostadr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd847/1618154330439/KF217Skogslyckanombyggnbostadr.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Fastighet/Kök

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900 900 900 900 900

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 233010 12 000 5 000 6 000

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut KF 258 5 000 5000

Rörstorpsskolans kök

KF-

beslut KF 259 15 000 7 500 7 500
Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 10 000 5 000 5 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 234005 48 000 18 000

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 234012 45 000 23 000

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 234009 45 000 24 719 15 000

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

beslut KF 223 30 200 5 000 10 000 5 000 10 000

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 30 000 10 000 20 000

Pepparmyntan förskola större 

underhålls inv
KF-

beslut KF 260 7 000 1 000 2 000 2 000 2 000

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

beslut KF 245 45 000 45 000
Ny förskola "Mossleplatån"    6 

avd
KF-

beslut KF 244 45 000 45 000

9(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd858/1618154330674/TU052Storkoksutrarligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84a/1618154330481/KF240Tralleborgsskolakokrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84a/1618154330481/KF240Tralleborgsskolakokrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd853/1618154330606/KF258Akantennyttsyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bd/1619723854999/KF259Rorstorpsskolanskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84e/1618154330537/KF247OmbyggnEnehagensskolaskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84e/1618154330537/KF247OmbyggnEnehagensskolaskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd842/1618154330373/KF085Bredarydnyfsk6avdu200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd842/1618154330373/KF085Bredarydnyfsk6avdu200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83b/1618154330265/KF058NyfskVmonr36avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83b/1618154330265/KF058NyfskVmonr36avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8df/1619674132096/KF075NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8df/1619674132096/KF075NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd848/1618154330451/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd848/1618154330451/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8de/1619674132082/KF074NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8de/1619674132082/KF074NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd855/1619674132126/KF260Pepparmyntanfskunderhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd855/1619674132126/KF260Pepparmyntanfskunderhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84c/1618154330506/KF245NyfskSodraLjusseveka6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84c/1618154330506/KF245NyfskSodraLjusseveka6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84b/1618154330491/KF244NyfskSoderSjukhuset6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84b/1618154330491/KF244NyfskSoderSjukhuset6avd.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 10(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 231017 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Skoltomt Bolaskogen TU

Från år 

2020 231036 274

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 235021 100 000 22 000 35 000 23 000

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 350 000 60 000 140 000 140 000

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut KF 261 6 000

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 235034 100 800 30 000 69 500

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 216 959 274 850 267 624 71 850 72 550

10(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85d/1618154330789/TU094Utemiljoskolaochforskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd849/1618154330465/KF224NybyggngrundskVmovastraF6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd849/1618154330465/KF224NybyggngrundskVmovastraF6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84d/1618154330522/KF246Nybyggnadavgrundskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84d/1618154330522/KF246Nybyggnadavgrundskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6be/1619723855012/KF261T%C3%A5nn%C3%B6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83f/1618154330333/KF069Figygenomgripandeombyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83f/1618154330333/KF069Figygenomgripandeombyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83f/1618154330333/KF069Figygenomgripandeombyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd840/1618154330346/KF081OmbyggnadavForsheda skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd840/1618154330346/KF081OmbyggnadavForsheda skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd845/1618154330413/KF096Rydaholmsskolaomtillbyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd845/1618154330413/KF096Rydaholmsskolaomtillbyggn.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 11(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 198 495 1 020 1 000 1 000 1 000

Förskola inventarier BUN BUN 004a 160100 420 784 784 840 840 840

Grundskola inventarier BUN BUN 004b 1 080 2 016 2 016 2 160 2 260 2 260

Inventarier, Gymnasiet och 

vuxenutbildningen BUN BUN 009 1 500 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 100 130 130 160 160 160

Kulturskolan, dramasal/blackbox

Ärende 

D4 400

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 591 900 900 1 000 1 000 1 000

Inventarier, förskola väst 

Mossleplatån BUN BUN 007 1 800 0 0 0 0 0 1 800

Inventarier Bolaskogens förskola BUN BUN 034 1 200 0 0 0 0 0 1 200

Inventarier förskola Bredaryd

samt konsekvensbeskrivning BUN BUN 017 1 500 600 700 200 0 0 0

Inventarier förskola Öst 

Magnusgatan samt 

konsekvensbeskrivning BUN BUN 021 1 500 200 400 500 400 0 0

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

Prostsjön BUN BUN 030 1 800 0 0 0 0 0 1 800

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 0 0 0 0 0 1 000

Inventarier förskola Ekenhaga 

samt konsekvensbeskrivning BUN BUN 024 1 500 700 700 100 0 0 0

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 2 105 0 500 600 0 0 1 005

Inventarier Trälleborgsskolan 

samt konsekvensbeskrivning BUN BUN 025 4 400 1 000 2 500 900 0 0 0

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan BUN BUN 010 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 900 900

Ny F-3 skola Väster samt 

konsekvensbeskrivning BUN BUN 014 5 500 1 500 4 000

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 8 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola 

samt konsekvensbeskrivning BUN BUN 029 11 200 4 000 7 200

IT satsning BUN BUN 005
160501-

160504 70 600 9 120 9 120 9 120 11 120 11 500 11 500

Utemiljö skolgård UV-skydd BUN BUN 031 3 500 500 500 500 500 500 500

Matsal Enehagen/Åkanten BUN BUN 032 150 150

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 500 250

SUMMA BUN 17 309 22 845 22 470 19 080 23 260

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

11(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96b/1617640109302/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96b/1617640109302/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96d/1617640109329/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96e/1617640109342/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d973/1617640109408/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d973/1617640109408/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d975/1617640109435/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c5/1619725405865/D4. Kulturskolan, investeringar Ks %C2%A7 167, 210413.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96c/1617640109315/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d971/1617640109381/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d971/1617640109381/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3e/1618330345964/BUN034NYfskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d989/1617640932639/BUN017fskBredaryd_samt_ konsekvensbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d989/1617640932639/BUN017fskBredaryd_samt_ konsekvensbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d983/1617640109667/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d983/1617640109667/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d97d/1617640109542/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98b/1617640932669/BUN024fskEkenhaga_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98b/1617640932669/BUN024fskEkenhaga_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d970/1617640109368/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98c/1617640932686/BUN025Tralleborgssko_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98c/1617640932686/BUN025Tralleborgssko_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d974/1617640109421/BUN010IdrottGrondal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d974/1617640109421/BUN010IdrottGrondal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d976/1617640109447/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d988/1617640932625/BUN014NyskolaF3Vaste_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d988/1617640932625/BUN014NyskolaF3Vaste_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3b/1618330345925/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3b/1618330345925/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d982/1617640109650/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3c/1618330345939/BUN029Nygrundskolakonsekvbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3c/1618330345939/BUN029Nygrundskolakonsekvbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96f/1617640109355/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d984/1617640109687/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3d/1618330345952/BUN032OmbyggnationmatsalEnehagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d986/1617640109712/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 12(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

ON ON 002 170000 4 500 4 050 2 520 4 300 4 300

Larm och säkerhet

ON ON 004
170100-

170103 360 360 360 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 310 5 310 5 310 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 3 000

SUMMA ON 10 170 9 720 8 190 12 160 9 160

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

12(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d945/1617634166549/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d945/1617634166549/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d947/1617634166574/ON004Larmochsakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d947/1617634166574/ON004Larmochsakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d946/1617634166564/ON003Inventarbetsmedteknhjalpm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d946/1617634166564/ON003Inventarbetsmedteknhjalpm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d948/1617634166585/ON005InventariernyalokExpo.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 13(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001
180001- 

180004 485 485 485 485 485

IT-utrustning MBN MBN 002 180002 780 780 780 780 780

Robotiseringsprogram MBN MBN 003 180006 1 500 500 0 0 0

SUMMA MBN 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

13(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94b/1617634207563/ProjektbladMBN001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94c/1617634207579/ProjektbladMBN002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94d/1617634207591/ProjektbladMBN003.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 14(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001,101

SBN 003,102
130001, 

130002 1 260 845 545 1 425 630

Mätintrument SBN SBN 002 130301 420 0 300 0 0

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 250 0 300 750 750

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 250 70 100 200 100

Fordon, Räddningstjänst

SBN SBN 103 130701 5 000 0 1 200 1 900 3 500
Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN

SBN 004,104 

SBN 005,104 130730 340 155 350 395 480

SUMMA SBN 7 520 1 070 2 795 4 670 5 460

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

14(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d923/1617633968595/1SBN001003Inventariermoblerit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d923/1617633968595/1SBN001003Inventariermoblerit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d924/1617633968611/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d925/1617633968624/4SBN101Ovningsfalt RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d926/1617633968639/5SBN102Utlarmering RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d926/1617633968639/5SBN102Utlarmering RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d927/1617633968652/6SBN103Fordon RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d927/1617633968652/6SBN103Fordon RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 15(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 83 125 150 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 200 250 250 250 250

Konstanslag KN KN 004 150002 190 200 200 200 200

Bokbuss KN KN 005 150006 0

Biblioteksfilialer och bybibblor KN KN 006 150007 1 200 1 200 900 900 800

Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 400 500 500 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 007 150004 700 700 700 700 700

SUMMA KN 2 773 2 975 2 700 2 700 2 600

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

15(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93d/1617634103754/KN001prjbl2021inv150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93e/1617634103767/KN002prjbl2021it150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d940/1617634103793/KN004prjbl2021konst150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d941/1617634103804/KN005prjbl2021buss150006.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d942/1617634103815/KN006prjbl2021bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93f/1617634103780/KN003prjbl2021kn150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d943/1617634103826/KN007prjbl2021tu150004.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN SN 001
2886/1 

40000 75 410 80 80 90

IT utrustning SN SN 002
2889/ 

140002 28 280 255 320 245

Utrustning GIS-verksamhet flyttats från 

SBN SN 75 75

Måltidsservice

Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 144000 1 500 1 387 1 035 500 500

Logistik

Lösen av förvaltningars 

minibussar
SN

SN 032
1007/ 

145000 80 80 80 80

Fordonsadministrationsystem

SN

SN 034 nytt 200 100

Fordon understigande 3,5 ton

SN

SN 033
1008/ 

145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur

SN

SN 035 500 500 200 200 500

Frankeringsmaskin SN SN 036 250

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 600

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 141004 2 100 700 200 750 250

Bra digital arbetsplats

SN SN 017

141002,

141008,

141010,

141012,

141017 2 000 1 500 600 500 500

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster SN SN 018 141001 2 950 4 800 1 650 2 550 150

Säker digital identitet och åtkomst SN SN 026

141007,

141009,

141016 2 150 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

SN SN 028
141015,

141018 2 300 2 400 2 600 2 600 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 141006 600 100 100 0 0

Innovation och verksamhetsutveckling SN SN 038 1 500 1 000 1 000 0 0

SUMMA SN 16 808 14 577 8 800 8 080 5 490

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92b/1617634040897/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92c/1617634040910/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92e/1617634040937/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d934/1617634041007/SN032Losenminibuss.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d934/1617634041007/SN032Losenminibuss.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d936/1617634041049/SN034Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d935/1617634041035/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d937/1617634041061/SN035Utbyggnadladdinfra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d938/1617634041074/SN036Frankeringsmaskin.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d939/1617634041090/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92d/1617634040924/SN004Programvaracentralt.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92f/1617634040948/SN017Bradigitarbetspl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92f/1617634040948/SN017Bradigitarbetspl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d930/1617634040963/SN018Stabilleveransavsyst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d930/1617634040963/SN018Stabilleveransavsyst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d931/1617634040975/SN026Sakerdigitalident.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d932/1617634040986/SN028Tillrackliguppkopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d932/1617634040986/SN028Tillrackliguppkopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d933/1617634040997/SN029Hjalpochstod.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93a/1617634041104/SN038Innovationochverksutv.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 455 810 630 455 810

SUMMA KS/CAMPUS 455 810 630 455 810

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

17(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d90e/1617608003315/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d90e/1617608003315/KS101Campus.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 18(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering
KS:s anslag för investeringsavvikelser 

och mindre tillkommande investeringar KS KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

beslut i KS KS KS 006 100002 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsför

valtning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 420 400 400 400 400

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 7 957 495 250 200

HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 120 120 120 120 120

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 180 180 180 180 180

Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 150 200 200 200 200

Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 90 90 60 60 60

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga 

nämnder KS/KLF KS 015 100102 100 150 50 50 100

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123

    

Modul:  

Budget/ 

prognos:

 600 tkr 200

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100125 90 90 90 90 90

SUMMA KS/KLF 4 345 3 980 3 800 3 600 3 650

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

18(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d915/1617608117766/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d915/1617608117766/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d916/1617608117779/KS006KSforstudier,projektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d916/1617608117779/KS006KSforstudier,projektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d911/1617608117707/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d911/1617608117707/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d912/1617608117722/KS002HRsystemupphandling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d913/1617608117744/KS003HRsystemutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d914/1617608117755/KS004UtdatasystBeslutsstod.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d918/1617608117803/KS012Utvecklingavwebbplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d91a/1617608117825/KS017Evolutionvidareutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d919/1617608117815/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d919/1617608117815/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d917/1617608117790/KS011Ekonomisysteminkl.ehandel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d91b/1617608117839/KS018Ekonomisystemutveckling.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 19(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

(005) 400001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

(006) 400004 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS KS140 8 100 8 100

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS

KS103 

(007)

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS KS 111 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS

KS104 

(008)

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 5 000 15 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS

KS105 

(033)

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 14 000 1 000

Värnamo 14:76, Tre Liljor KS KS 112 5 000 4 000

Rörstorp 6:3, villatomter KS KS 113 4 200 400

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 3 500 3 000

Kv. Gåsen m fl i Värnamo KS KS115 3 000 1 000 1 000

Nytt bostadsområde Värnamo KS

KS107 

(041) 26 000 5 000 20 000

Bor, bostäder KS

KS108 

(013) 12 500 12 000 500

Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS116 5 000 1 000 3 500

Rydaholm  - bostäder KS

KS109 

(015) 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS

KS110 

(016) 1 000 1 000 1 000
Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS KS117 3 000 1 000 1 000

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

19(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d951/1617640039767/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d952/1617640039782/KSMEXX102Arkeologimm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d952/1617640039782/KSMEXX102Arkeologimm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d968/1617640040149/KSMEXX140Medfinvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d968/1617640040149/KSMEXX140Medfinvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d953/1617640039801/KSMEXX103Norra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95a/1617640039910/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95b/1617640039929/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95c/1617640039945/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95d/1617640039958/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95d/1617640039958/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95e/1617640039973/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3a/1618330259795/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d957/1617640039864/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95f/1617640039989/KSMEXX116Savrarp1_112OsthamraRyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d958/1617640039880/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d959/1617640039898/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d960/1617640040006/KSMEXX117Asfalteringsuppdgaex.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d960/1617640040006/KSMEXX117Asfalteringsuppdgaex.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 20(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

VERKSAMHETER

Sörsjö 3:1 del av KS137 21 000 20 000

Bredaryd, Ängarna mm KS

KS132 

(024) 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS

KS133 

(025) 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 000 9 000

Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS

KS135 

(028) 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS

KS136 

(029) 1 000 1 000 1 000 1 000

72 000 36 500 40 100 5 000 52 400

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder 500000 -22 000 -25 000 -25 400 -31 000 -42 500

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter 500000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering 500000 -3 000 -8 000 -8 000 -8 000

-31 000 -43 000 -43 400 -49 000 -52 500 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

20(23)

52

https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d967/1617640040124/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d962/1617640040040/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d963/1617640040056/KSMEXX133Forsheda vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d964/1617640040072/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d965/1617640040090/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d965/1617640040090/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d966/1617640040105/KSMEXX136Ovrortervht.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 21(23)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat övergripande)

Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 301015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övervakningssystem VA TU TU 100

301002/

0021 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU KF 155 1 000 1 000

Övriga inventarier VA TU TU 107

301001/

0649 400 400 400 400 400

Betäckn, brunnar TU TU 115 300 300 300 300 300

Upprustning av Lanna ARV och 

VV. TU KF 139 3 000 3 000

Förstärkning detaljplaner
KF-

beslut KF 122 301018 15 000 15 000 6 000 6 000 5 000

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 301016 23 000 6 000 12 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 304065 23 000 6 000 12 000

Industriområdet Minken/Mården TU KF 123 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU TU 102

302002/

0614 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 30 000 14 000 15 000

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation 

och råvattenledning
KF-

beslut KF 126 17 200 8 600 8 600

VA nv Hindsen KF-

beslut KF 151 301019 7 000 7 000

Renovera vattentornet VMO
KF-

beslut KF 121 302005 15 000 14 500

Vattenverk utbyte av barriär UV-

ljus TU KF 141 302001 500 500

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 303012 3 500 3 500

Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 1 000 500

Renovering Gällaryds vattenverk TU KF 143 2 000 2 000

Armaturgatan (Bor) VPU TU KF 156 1 500 1 500

Ny brunn Ljusseveka TU KF 157 2 000 1 000 1 000

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

21(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd860/1618154494605/KF120 Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87a/1618154495029/TU100Overvakningssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd874/1618154494926/KF155Vattenkiosker.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd880/1618154495166/TU107OvrigainventarierVAN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd882/1618154495200/TU115 Betackningar brunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd869/1618154494743/KF139_UpprustningARVochVVLanna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd869/1618154494743/KF139_UpprustningARVochVVLanna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd862/1618154494640/KF122Projektblforstarkdetaljpl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd865/1618154494684/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd866/1618154494697/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd863/1618154494655/KF123_ind_omr_minken_marden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87b/1618154495043/TU102Vattenverkunderhallsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e2/1619674688279/KF142ReservtHindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd864/1618154494670/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd864/1618154494670/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e3/1619674688297/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e3/1619674688297/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd861/1618154494624/KF121Renovera vattentornetVMO.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86a/1618154494761/KF141VattenvutbavbarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86a/1618154494761/KF141VattenvutbavbarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd884/1618154495274/TU117LjussevekaByteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd886/1618154495306/TU119SkalskyddLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86c/1618154494795/KF143-renoveringavGallarydsvattenv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd875/1618154494946/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd876/1618154494959/KF157NybrunnLjusseveka.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 22(23)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Avlopp

Reningsverk övriga VA TU KF 154 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Avloppspumpstationer TU TU 103

303003/

0005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 300 300 300 300 300

Gasmotor Pålslund

KF-

beslut KF 160 4 000 4 000

Rydaholms avloppsverk

KF-

beslut KF 107 5 500 3 000

Bredaryd SPU 50 Lunaryd

KF-

beslut KF 145 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2

KF-

beslut KF 111 1105 7 500 500 7 000

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU TU 104

304050/

0020 17 500 19 500 19 500 22 500 25 000

Underhållsinvestering ledningsnät TU KF 158 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Brandposter TU TU 105

301003/

0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106

0016/ 

0017 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114

304004/

0645 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 750 750 1 000 1 000 1 000

LTA-pumpar TU TU 116 303013 600 300 300 300 300

Överföringsledning Värnamo-Bor
KF-

beslut KF 136 304007 51 000 20 000 21 000

Dubbelmatning, Vråen-Bredasten
KF-

beslut KF 148 5 500 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 13 500 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor TU KF 159 2 000

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 107 250 123 550 86 300 61 700 43 200

22(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd873/1618154494907/KF154 Reningsverk %C3%B6vriga orter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87c/1618154495082/TU103 Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd885/1618154495287/TU118ovrigainventarieravlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd879/1618154495014/KF160GasmotorPalslund.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85e/1618154494568/KF107Rydaholmsavlrenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86e/1618154494821/KF145BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85f/1618154494588/KF111Varnamopumpstation P2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87d/1618154495108/TU104LedningsfornyelseN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd877/1618154494978/KF158Ledningsnat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87e/1618154495125/TU105Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87f/1618154495137/TU106Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd881/1618154495185/TU114FlodesmatningVAledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd872/1618154494892/KF153 Dagvattenanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd883/1618154495222/TU116LTApumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd867/1618154494710/KF136OverflednVmoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd870/1618154494853/KF148DubbelmVraensVToBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd871/1618154494874/KF150DubbelmatnLjussevVraensva.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd871/1618154494874/KF150DubbelmatnLjussevVraensva.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd868/1618154494726/KF137ymatnvattentillhogzonen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd868/1618154494726/KF137ymatnvattentillhogzonen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd878/1618154495000/KF159RenoveragamlaARVBor.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA
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Miljöpartiets budget förutsättningar 

 

Miljöpartiet finansierade budgetförslag för 2022–2024. 

Vi utgår ifrån samma material som kommunens Ekonomiavdelning tagit fram och som 

presenterades på budgetberedningen. Miljöpartiets budget bygger på skattesats 21,52 % 

alltså ingen höjning. Generella statsbidrag har bidragit till att det ekonomiska läget ser bra 

ut inför 2022 och framåt. MP och S regeringen fördela mer pengar till kommuner. Tidigare 

alliansregering har delat ut det till de medborgare som har ett arbete att gå till. I form av 

jobbskatteavdrag. Miljöpartiets budget genomsyra en hållbar framtid för Värnamo kommun 

där vi ersätter jaget mot viet.   

 

Skol och Ungdomssatsningar för en hållbar framtid 

Ungdomar vår framtid måste klara kraven för en godkänd examen. Viktigt för att kunna gå 

vidare i ett samhälle som ställer allt högre krav på en utbildning som ger anställning. 

Kulturskolan skall utvecklas och ger större möjligheter att inkludera alla med fokus på 

integrering av nya kulturer detta kräver resurser. Miljöpartiet tar bort effektiviseringskravet 

på 4,2 milj och ger medel för en kostnadsfri kulturskola och teknikcollege samt 2 milj för att 

stärka elevhälsan 

 

Äldrevård och omsorgen   

Miljöpartiet värna om att vår omsorgsförvaltning har medel för att utföra sitt uppdrag som 

blir större och större pga av att vi blir fler som blir äldre med behov av samhällelig service  

i olika nivåer. Viktigt är att personal som jobba i omsorgen har villkor och utbildning som 

möter dessa krav på uppdrag i framtiden.Arbetet med att få ned sjuktal måste prioriteras 

för att få en organisation som är kontinuerlig och utvecklande. Självstyrande grupper med 

stort individuellt ansvar och digitala administrativa hjälpmedel skall utvecklas Miljöpartiet 

tar bort effektiviserings kravet på 3 milj och skjuter till 1 milj för att skapa ett koncept 

Äldrecenter/hemhälsovård ihop med region 

 

Klimat och miljöutveckling 

Vi Miljöpartiet tillgodoser medel till Tekniska förvaltningen för att miljöutredningar av 

deponier kan sker med 1 milj detta för att säkerställa eventuella föroreningsrisker i 

framtiden 
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Att ge serviceförvaltning möjlighet att anställa en inspirations kock som kan inspirera till 

god hälsosam mat med låg miljöpåverkan till våra elever och äldre +750 tkr.    

 

 

Social säkerhet 

Prioritera förbyggnad av ungdomsbrottslighet med utökat fältarbete vilket förhindra att 

ungdomar hamna i kriminalitet eller missbruk såsom droger, alkohol och spelmissbruk. 

Resurser för arbete mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och psykisk ohälsa är 

områden som är viktiga att förebygga med åtgärder i tidiga skeden då samhällskostnaden 

blir mångt högre i senare och med mycket socialt lidande med att tillsätta ytterligare en 

fältassistent +650 tkr 

 

Investeringar 

Miljöpartiet kommer inte budgetar 28 milj till en utbyggnad av bassängyta vid simhallen 

utan tillför denna investering kostnad till en framtida ny simhall 

Investeringar på fastighet sidan är höga då skolor, förskolor är i stort behov av renovering 

och utbyggnad. Investeringsvolymen har varit hög under många år men den budgeterade 

volymen har under många år endast uppfyllts till ca 50% av beslutad budget. Varpå de 

överförs till ej utförda uppdrag till nästkommande budget. Realism i vad som är möjligt har 

inte beaktats i tidigare budgetar. Därför är en rimlig investeringsnivå runt 250 milj/år möjlig  

i nuläget, även om behovet är större för att tillgodose förvaltningarnas resursbehov. 

Miljöpartiets acceptans att exploatera för byggnation vid Prostsjön är endast möjlig om den 

genomförs hållbart med mesta möjliga miljötänk med trähus och lågt resurskrävande 

boende samt att byggandet inte inskränker på friluftsliv och biologisk mångfald i ett nu 

känsligt område för rekreation. 

 

Miljöpartiet budget ger ett gott ekonomiskt resultat på 4,3% i genomsnitt för perioden 

2022–2024.För att möta de investeringsutmaningarna som framtiden bär med sig bör 

nettodriftkostnadens resultat inte understiga 2,5 % då avsikten är att minska kommunens 

lånevolymer gällande investeringar.   

 

Miljöpartiet de Gröna 26/5 -2021 

Jörgen Skärin 
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(30)

1(30)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Nämndernas förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2026

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 262 574 319 961 364 265 311 764 137 085 332 741 428 812 411 994 181 930 156 415

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 80 300 72 000 39 500 47 500 23 000 72 000 36 500 40 100 5 000 52 400

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 79 052 89 750 100 750 75 100 45 100 107 250 123 550 86 300 61 700 43 200

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering 421 926 481 711 504 515 434 364 205 185 511 991 588 862 538 394 248 630 252 015

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -30 000  -31 000  -43 000  -43 400  -49 000  -31 000  -43 000  -43 400  -49 000  -52 500 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
INVESTERINGAR -39 000 -40 000 -52 000 -52 400 -58 000 -40 000 -52 000 -52 400 -58 000 -61 500

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 382 926 441 711 452 515 381 964 147 185 471 991 536 862 485 994 190 630 190 515
210504
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Nämndernas förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2026

Tekniska utskottet 206 094 257 272 310 204 267 664 86 790 270 596 371 070 361 344 129 920 104 720

Barn- och utbildningsnämnd 19 095 17 809 21 545 18 520 23 280 17 309 22 845 22 470 19 080 23 260

Omsorgsnämnd 9 540 10 260 12 720 8 190 9 160 10 170 9 720 8 190 12 160 9 160

Medborgarnämnd 1 265 1 265 1 265 1 265 1 265 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 2 997 7 180 899 3 030 2 960 7 595 1 070 2 795 4 670 5 535

Kulturnämnd 1 640 6 573 1 775 1 800 1 800 2 773 2 975 2 700 2 700 2 600

Servicenämnd 10 844 14 333 11 437 7 190 7 720 16 733 14 577 8 800 8 080 5 415

Kommunstyrelse/Campus 645 455 810 630 455 455 810 630 455 810

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 10 454 4 814 3 610 3 475 3 655 4 345 3 980 3 800 3 600 3 650

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 262 574 319 961 364 265 311 764 137 085 332 741 428 812 411 994 181 930 156 415
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(30)

3(30)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2026

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 4 256 1 756 4 784 1 770 1 770 2 980 8 900 2 850 2 850 2 850

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner
/Utrustning, Parker 39 547 42 257 38 170 21 870 21 770 43 907 67 870 77 420 49 470 26 470

Fritid 3 350 6 850 20 950 13 950 5 950 6 750 19 450 13 450 5 750 2 850

Fastighet 158 941 206 409 246 300 230 074 57 300 216 959 274 850 267 624 71 850 72 550

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 206 094 257 272 310 204 267 664 86 790 270 596 371 070 361 344 129 920 104 720
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(30)

4(30)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska utskottets förslag

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel skall
kunna användas skall startbeslut
fattas av KF.

Teknisk förvaltning stab
Tekniska administration
Inventarier TU Enl plan TU 001

200001/
0002 80 80 100 100 100 80 100 100 100 100

IT-utrustning TU Rev. TU 003
200002/
0003 176 176 184 170 170 400 300 250 250 250

Lakvattenrening TU Enl plan TU 109
200003/
1138,0640 3 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Samhällsskydd
Rensning Lagan TU Enl plan KF 027 3 200005 5 700 3 000 3 000

Skyfallsvägar/översvämningså
tgärder

KF-
beslut Rev. KF 236 3 200004 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 70 000

Översvämningsåtg Omr 1
östermalm-Malmövägen

KF-
beslut KF 043 4 000 4 000

Översvämningsåtg Omr 2a
Karlsdal

KF-
beslut KF 044 8 000 8 000

Översvämningsåtg Omr 2b
Pelikanen

KF-
beslut KF 045 7 000 7 000

Översvämningsåtg Omr 3
Åbroparken-Lasarettsomr

KF-
beslut KF 046 26 000 15 852

Översvämningsåtg Omr 4
Tinas Ö

KF-
beslut KF 047 10 500 10 500

Översvämningsåtg Omr 5 Kv
broarna - Finngatan

KF-
beslut KF 048 1 000 1 000

Översvämningsåtg Omr 6
Finnvedsvallen-Sandgatan

KF-
beslut KF 049 8 500 8 500

Översvämningsåtg Omr 7
Ljusseveka

KF-
beslut KF 050 11 500 11 500

Översvämningsåtg Omr 8 Kv
Spiggen

KF-
beslut KF 051 11 500 11 500

SUMMA TU, Stab, Samhsk 4 256 1 756 4 784 1 770 1 770 2 980 8 900 2 850 2 850 2 850
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80b/1618154128267/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd39/1618330227769/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80c/1618154128281/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80a/1618154128244/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8da/1619673732839/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska utskottets förslag

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Gator och vägar

Beläggningar TU Enl plan TU 017 3 210001 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Gatuarbeten  vid
ledningsförnyelse TU Nytt TU 225 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Ledningsseparering el TU Nytt TU 226 2 000 700 700 700 700

Förbättring gator-trottoarer TU Enl plan TU 007 3 210002 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Broar-viadukter TU Enl plan TU 008 3
210005/0
024 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder TU Enl plan TU 009 3
210004/0
015 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Utsmyckning av rondeller TU Enl plan TU 023 3 1133 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Utsmyckning av rondeller TU
Från år
2020 210030 800 0 0 0 0

Åtgärder för centrumutveckling TU Rev. TU 024 210017 434 1 000 1 000 1 000 1 000

Väderskydd och hållplatser TU Enl plan TU 015 3
210007/0
028 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Åtgärder ny hastighetsplan TU Enl plan TU 022 3 210046 2 000 1 000 250 2 000 250
Hastighetsplan TU

Från år
2020 210019 700

Förstudie och byggnation
infrastruktur Gummifabriken

KF-
beslut Enl plan KF 024 3 210018 6 000 4 000 6 000 4 000

Ny förbindelse över järnvägen
tidigare namn Renovering av
viadukten

KF-
beslut Rev. KF 025 3 210016 7 000 3 000 4 000 100 000 4 000 20 000 50 000 23 000

Lagmansgatan
Ouchterlonygatan

KF-
beslut Enl plan KF 010 3 11 000 500 10 500 11 000 500 10 500

Parkeringshus i Värnamo
centrum

KF-
beslut Enl plan

KF 207
3 D2 51 000 51 000 51 000 51 000

D1 Ärende
hänskjutet
från KS

Utreda o bygga trafiklösn kv
Kärleken

KF-
beslut Enl plan KF 008 3 210045 3 500 3 000 3 500 3 000
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd821/1618154211699/TU017_12311001Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82b/1618154211867/TU225Gatuarbetenvidlednforny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82c/1618154211883/TU226Ledningsseparering%20el.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81a/1618154211576/TU007_13311004Forbattringgatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81b/1618154211593/TU008_12311002Broarochviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81c/1618154211611/TU009_13311005Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c0/1619723942927/TU023_15311004Utsmyckningrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bf/1619723911924/TU024Atgardercentrumutv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81f/1618154211665/TU015_12311003Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd822/1618154211716/TU022_15313002Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80f/1618154211416/KF024ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd810/1618154211433/KF025_13311003Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80e/1618154211397/KF010_06311001LagmansgOuchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd814/1618154211492/KF207_16311002ParkeringshusiVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c6/1619725405905/D1.%20Parkeringshus,%20Ks%20%C2%A7%20360-2020,%20200929.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80d/1618154211385/KF008UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
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Trafikåtg ny förskola
Magnusgatan TU KF 009 3 1 000 1 000 1 000

Karlsdal, väg i bostadsomr TU Enl plan TU 218 3 800 800 800 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU Enl plan TU 219 3 500 500 500 500

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut Enl plan KF 243 3 5 000 5 000 5 000 5 000

Alvestav Rydaholm omv av väg TU
Från år
2020 210014 840

Gc-vägar
Gc-vägar (TU prioriterar) TU Enl plan TU 006 3 211001 3 150 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU Rev. TU 005 3 850 850 850 850

Säkra skolvägar TU Enl plan TU 221 3 500 200 100 100 100 500 100 100 100

Rondell Mossle, tidigare namn
Planskild korsning Mossle

KF-
beslut Enl plan KF 252 3 3 000 3 000 3 000

Planskild cykelväg Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut Rev. KF 253 3 2 500 2 500 5 000 5 000

Samåkningsparkering NÖ infarten TU Enl plan TU 222 3 1 000 1 000 1 000 1 000
Centrumförnyelse gå-ytor TU Enl plan TU 203 3 800 800 800 1 600 800 800 800 800 800

Tillgänglighetsåtgärder TU Enl plan TU 010 3 210003 700 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gc-väg Doktorsgatan TU Enl plan KF 205 3 211017 1 400 1 000
GC-väg Gränsgatan TU TU 223 3 1 000 1 000
GC-väg Gränsgatan/Doktorsg TU TU 224 3 700 700

Gc-led Värnamo-Bor TU Enl plan KF 033 3 1 500 1 500 1 500 1 500

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU Enl plan KF 034 3 211009 8 000 3 680 4 000 8 000 3 680 4 000

Storgatan, gångfartsområde TU
Från år
2020 287

Cykelparkering TU Enl plan TU 227 1 000 1 000 1 000 1 000
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd827/1618154211800/TU218_Karlsdalv%C3%A4giboomr%C3%A5de1924900007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd828/1618154211819/TU219_Utf%20Vaxjov_Smalandsg_1924930008.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd815/1618154211505/KF243_17311010TrafikatgarderProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd819/1618154211562/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd818/1618154211546/TU005Gcvag_Nydalavagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd829/1618154211834/TU221Sakraskolvagar_1924900002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd817/1618154211532/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82a/1618154211850/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd826/1618154211782/TU203Centrumfornyelsegaytor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81d/1618154211632/TU010Tillg%C3%A4nglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd813/1618154211474/KF205_Gcv%C3%A4gDoktorsgatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd811/1618154211447/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd812/1618154211460/KF034GCledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8db/1619673799046/TU227Cykelparkering.pdf
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Belysning
Gatubelysning TU Enl plan TU 016 3 212001 1 700 1 700 1 700 700 700 1 700 1 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU Nytt TU 057 500 500
Maskiner/Utrustning
Arbetsmaskiner
produktionsavdelningen TU Enl plan TU 025 3 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

Övriga inventarier gataoch förråd TU Enl plan TU 012 3 210006 1 100 1 100 600 600 600 1 100 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och
lekplatser TU Enl plan

TU 030-
034 3 214001 1 350 5 350 1 350 1 350 1 350 5 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU Rev. KF 019 3 214014 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 500 500 500
Investeringar enligt
Bolaskogsmodellen TU Enl plan KF 020 3 214004 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Apladalen byggnader TU
Från år
2020 214023 1 307 1 307

Åbroparken/Enehagsparken,
upprustn, modernisering, gång-
och cykelbro mm

KF-
beslut Enl plan KF 014 2 7 500 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU Enl plan TU 210 3 500 500 500

Vråenparken TU
Från år
2020 214015 1 566

SUMMA TU, Gator mm 39 547 42 257 38 170 21 870 21 770 43 907 67 870 77 420 49 470 26 470
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd820/1618154211680/TU016Gatubelysning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd825/1618154211765/TU057Belysninglekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd824/1618154211747/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81e/1618154211648/TU012Ovrinvgataoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88c/1618156334844/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88a/1618156334799/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88b/1618156334815/KF020InvenligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd889/1618156334783/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd888/1618156294575/TU210FickparkenPlaten.pdf
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Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut Enl plan KF 090 3 1 000 1 000 1 000 1 000
Nytt boknings-/bidragssystem TU Enl plan TU 214 220036 800 200 200 200 800 200 200

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU Enl plan KF 083 3 800 800 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

beslut Enl plan KF 017 3 9 000 100 3 000 2 900 100 2 900 9 000 3 000 2 900 100 2 900

Satsning spontanidrott kransorter TU Rev.
TU071
(TU 211) 2

220005/
1211 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Satsningar Borgens anläggningar TU Rev.
TU 071
(TU 212) 2 300 300 300 300 300 300 300 300

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo
simhall TU Rev. TU071 2

220001/1
202 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Konstsnö Borgen
KF-

beslut Enl plan KF 012 3 11 000 5 500 5 500 11 000 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut Enl plan KF 013 3 25 000 25 000 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut Enl plan KF 015 3 5 000 5 000 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas
KF-

beslut Enl plan KF 016 3 2 000 2 000 2 000 2 000

Byta konstgräs Ljusevecka
KF-

beslut Enl plan KF 018 3 3 000 3 000 3 000 0

3 000 tkr flyttade
fr 2023 till år
2021, kf 210325

Ny bassängyta tas bort /Ny simhall
KF-

beslut Enl plan KF 248 3 220034 28 500 3 000 25 000 28 500 3 000 25 000

Ny isyta
KF-

beslut Enl plan KF 250 3 25 000 25 000 25 000 25 000

Investeringsbehov utifrån utredning kring konstgräs TU TU 213 3 300 300
Klar, tas
bort

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat på
utredning TU Rev. KF 249 3 2 500 500 500 500 500 500 2 500 2 000

Ny belysning Gröndals konstgräs TU Nytt KF 262 700 700
Utrusta nya idrottshallar
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd832/1618154260076/KF090motionssparBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.49d917dc1792307855678/1619932082717/TU214boknings_bidragssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bc/1619723803035/KF083ProjektbladtoalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd830/1618154260044/KF017Aktivitetsytormplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82d/1618154259988/KF012KonstsnoBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82e/1618154260002/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82f/1618154260025/KF015BelaggnloparbanornaFinnvedsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bb/1619723803023/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd831/1619674048068/KF018BytakonstgraLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd833/1618154260090/KF248NyBassangyta1934002001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd835/1618154260124/KF250NyIsyta_1934005001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd834/1618154260110/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd837/1618154260158/KF262NybelysnGrondalskonstgras.pdf
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Ny simhall
KF-

beslut Nytt KF 263 350 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut Enl plan KF 251 3 2 000 2 000 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 3 350 6 850 20 950 13 950 5 950 6 750 19 450 13 450 5 750 2 850
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd838/1618154260182/KF263Nysimhall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd836/1618154260144/KF251_OmbyggnrenovSorsjostall.pdf
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Fastighet
Energisparåtgärder TU Enl plan TU 050 231001 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Oförutsedda
fastighetsinvesteringar samtl
förvaltningar TU Enl plan TU 051 231005 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 3 500
Säkerhetshöjande åtgärder,
enl  larmpolicy TU Enl plan TU 053 231011 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0
Ventilationsombyggnader TU Enl plan TU 054 231014 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0
Städ- och tvättmaskiner TU Rev. TU 055 3 230002 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

Planerat fastighetsunderhåll
Reinvesteringar TU Rev. TU 056 3 0766 14 600 15 000 16 000 16 500 17 000 15 000 16 000 16 500 17 000 19 000

F.d. Västrabo kök o badrum TU Enl plan KF 082 3 231041 5 500 500 600 5 500 600

Östboskolan omb
förvaltningslokaler  Hus D

KF-
beslut Rev. KF 088 1 13 000 2 000 11 000 20 000 8 000 10 000

Utemiljö helhetslösning Östbo
KF-

beslut

Ingen
budget
2022 - KF 065 2 231052 7 000 2 000

Gröndalsprojektet, Ny
bollhall/idrottshall, samt
ombyggnader inom Folkets
park

KF-
beslut Enl plan KF 059 3 231045 100 000 15 000 29 790 14 000 40 000 100 000 29 790 14 000 40 000

Rörstorpsskolan idrottshall,
renovering VVS och omkl. TU

Ingen
budget
2022 - KF 210 3 235016 4 000 3 494

Kärda skola, tillbyggnad av
omlädningsrum TU

Ingen
budget
2022 - KF 211 3 235017 6 000 5 000

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

beslut Enl plan KF 054 3 231035 77 000 5 000 15 000 5 000 52 000 77 000 0 5 000 15 000 5 000 15 000 37 000

Östboskolan Hus E,
Ombyggnad av elevhem till
förvaltn.lokaler/bostäder??

KF-
beslut Rev. KF 209 3 20 000 2 500 17 500 30 000 12 500 15 000
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd856/1618154330650/TU050Energisparatgarderarligta.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd857/1618154330662/TU051Oforutseddafastighinvarl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd859/1618154330692/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85a/1618154330706/TU054Ventilationsombyggnarligt.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85b/1618154330720/TU055LokalvardStadTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85c/1618154330731/TU056Planeratunderhallreinvest.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd841/1618154330358/KF082FdVastrabokokobadrummm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd843/1618154330385/KF088OmbtillforvaltnlokHusDOstbo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets%20park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83a/1618154330253/KF054OmbyggnadavStadshusetVmo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd846/1618154330427/KF209OmbyggnforvHusEOstbosk.pdf
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Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut Enl plan KF 067 3 6 000 1 000 5 000 6 000 5 000

Personalutrymme
arenaservice

KF-
beslut Nytt KF 256 2 000 2 000

Matsal, personalutrymme
gatapark

KF-
beslut Nytt KF 254 5 000 1 000 4 000

Miljöhus kommunens
fastigheter

KF-
beslut Nytt KF 255 9 000 3 000 3 000 3 000

Reservkraft Linneberg
KF-

beslut Nytt KF 257 1 500 1 500

Räddningstjänsten. Ny
räddningsstation Bor

KF-
beslut

Utgår,
annan
lösning KF 213 13 500 13 500

Fastighet/Omsorg
Skogslyckan ombyggnad av
bostadsrätter (brf) TU Enl plan KF 217 2 232001 3 000 1 000 1 000 3 000 1 000

Fastighet/Kök
Storköksutrustningar TU Enl plan TU 052 233006 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Mossleskolan Värnamo omb
av kök TU

Ingen
budget
2022 - KF 063 3 233011 14 500 7 000

Linneberg kök TU

Ingen
budget
2022 -

Från år
2020 1 087

Figy ombyggnad av kök och
matsal

KF-
beslut

Ingen
budget
2022 - KF 061 2 233004 16 500 16 500

Trälleborggskolan, kök,
renovering och ombyggnad

KF-
beslut Enl plan KF 240 3 233010 12 000 5 000 6 000 12 000 5 000 6 000

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut Nytt KF 258 3 5 000 5000

Rörstorpsskolans kök
KF-

beslut Nytt KF 259 3 15 000 7 500 7 500
Enehagens skolas kök
renovering och ombyggnad

KF-
beslut Enl plan KF 247 3 10 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska utskottets förslag

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

68

https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83e/1618154330313/KF067Borgenstuganombrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd851/1619674132117/KF256Personalutrarenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84f/1618154330549/KF254Matsalpersutrgatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd850/1618154330564/KF255Miljohuskommfastigh.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd852/1618154330592/KF257ReservkraftLinneberg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd847/1618154330439/KF217Skogslyckanombyggnbostadr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd858/1618154330674/TU052Storkoksutrarligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84a/1618154330481/KF240Tralleborgsskolakokrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd853/1618154330606/KF258Akantennyttsyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bd/1619723854999/KF259Rorstorpsskolanskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84e/1618154330537/KF247OmbyggnEnehagensskolaskok.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 12(30)

12(30)

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola
6avdelningar

KF-
beslut Rev. KF 085 2 234005 45 000 25 000 15 000 48 000 18 000

Ny förskola i Värnamo nr 3,
6 avdelningar

KF-
beslut Enl plan KF 058 2 234012 45 000 17 000 23 000 45 000 23 000

Ny förskola i Värnamo nr 2,
4 avdelningar Mosslelund TU

Ingen
budget
2022 - KF 084 0 0100 30 000 3 000

Ny förskola i Värnamo nr 4,
6 avdelningar

KF-
beslut Enl plan KF 075 2 234009 45 000 5 000 24 719 15 000 45 000 24 719 15 000

Tillbyggnad av befintliga
förskolor i Värnamo

KF-
beslut Rev. KF 223 3 20 200 5 000 10 000 5 000 30 200 5 000 10 000 5 000 10 000

Ny förskola i Värnamo nr 6,
4 avdelningar "Bolaskogen"

KF-
beslut Enl plan KF 074 3 30 000 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000

Pepparmyntan förskola större
underhålls inv

KF-
beslut Nytt KF 260 7 000 1 000 2 000 2 000 2 000

Ny förskola Prostsjöområdet,
6 avd

KF-
beslut Enl plan KF 245 3 45 000 45 000 45 000 45 000

Ny förskola "Mossleplatån"    6
avd

KF-
beslut Enl plan KF 244 3 45 000 45 000 45 000 45 000

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska utskottets förslag

K
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å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd842/1618154330373/KF085Bredarydnyfsk6avdu200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83b/1618154330265/KF058NyfskVmonr36avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8df/1619674132096/KF075NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd848/1618154330451/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8de/1619674132082/KF074NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd855/1619674132126/KF260Pepparmyntanfskunderhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84c/1618154330506/KF245NyfskSodraLjusseveka6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84b/1618154330491/KF244NyfskSoderSjukhuset6avd.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 13(30)

13(30)

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU Enl plan TU 094 231017 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Skoltomt Bolaskogen TU Enl plan
Från år
2020 231036 274 274

Bredaryds skola ny musiksal TU

Ingen
budget
2022 -

Från år
2020 235018 1 000

Trälleborgsskolan utbyggnad,
nya klassrum, matsal,
musiksal, trafik-
/parkeringslösning

KF-
beslut Enl plan KF 091 3 235021 100 000 15 000 22 000 35 000 23 000 100 000 22 000 35 000 23 000

Nybyggnad av grundskola,
Värnamo västra, F-6 skola

KF-
beslut Enl plan KF 224 3 350 000 10 000 60 000 140 000 140 000 350 000 60 000 140 000 140 000

Nybyggnad av grundskola,
"nästnästa skola"

KF-
beslut Enl plan KF 246 3 300 000 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut Nytt KF 261 3 6 000

Finnvedens Gymnasium,
genomgripande ombyggnad
lektionssalar, aula mm

KF-
beslut Enl plan KF 069 3 235034 100 800 960 99 500 100 800 30 000 69 500

Ombyggnad Forsheda
Högstadieskola

KF-
beslut Enl plan KF 081 3 25 000 25 000 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och
tillbyggnad

KF-
beslut Enl plan KF 096 3 10 000 10 000 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 158 941 206 409 246 300 230 074 57 300 216 959 274 850 267 624 71 850 72 550

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Tekniska utskottets förslag
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85d/1618154330789/TU094Utemiljoskolaochforskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd849/1618154330465/KF224NybyggngrundskVmovastraF6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84d/1618154330522/KF246Nybyggnadavgrundskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6be/1619723855012/KF261T%C3%A5nn%C3%B6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83f/1618154330333/KF069Figygenomgripandeombyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd840/1618154330346/KF081OmbyggnadavForsheda%20skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd845/1618154330413/KF096Rydaholmsskolaomtillbyggn.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Barn- och utbildningsnämndens förslag
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Barn- och utbildningsnämnd
Inventarier
Förvaltningsövergripande BUN Enl plan BUN 001 160001 384 198 495 1 020 1 000 1 000 198 495 1 020 1 000 1 000 1 000

Förskola inventarier BUN Enl plan
BUN
004a 160100 501 420 784 784 840 840 420 784 784 840 840 840

Grundskola inventarier BUN Enl plan
BUN
004b 1 290 1 080 2 016 2 016 2 160 2 260 1 080 2 016 2 016 2 160 2 260 2 260

Inventarier, Gymnasiet och
vuxenutbildningen BUN Enl plan BUN 009 1 500 1 500 1 700 1 700 1 900 2 000 1 500 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000

Kulturskolan inventarier BUN Enl plan BUN 011
160401,
160402 100 100 130 130 160 160 100 130 130 160 160 160

Kulturskolan, dramasal/blackbox Nytt 400
D4 Ärende hänskjutet från
KS

Arbetsmiljöåtgärder BUN Enl plan BUN 002 900 591 900 900 1 000 1 000 591 900 900 1 000 1 000 1 000
Inventarier, förskola väst
Mossleplatån BUN Enl plan BUN 007 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 1 800

Inventarier Bolaskogens förskola BUN Nytt BUN 034 1 200 0 0 0 0 0 1 200

Inventarier förskola norr
Trälleborg BUN Rev. BUN 008 700 100 600 0

Utgår. Fler avdelningar
Magnusgatan och Ekenhaga,
samt ökade kostnader för matsal
på bredaryds förskola budget har
omfördelas till dessa projekt..

Inventarier förskola Bredaryd
samt konsekvensbeskrivning BUN Rev. BUN 017 1 300 600 700 1 500 600 700 200 0 0 0

Framflyttad 2023 (600 tkr tagits
bort ur 2021 års belopp flyttas
fram till 2022). Konsekvensbeskr.

Inventarier förskola Öst
Magnusgatan samt
konsekvensbeskrivning BUN Rev. BUN 021 1 100 200 400 500 1 500 200 400 500 400 0 0

Framflyttad 1 år till 2023-2024,
(200 tkr 2021 års belopp flyttas
fram till 2022). Konsekvensbeskr.

Ny förskola "Södra Ljussevekan"
Prostsjön BUN Enl plan BUN 030 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 1 800
Inventarier Forsheda skola BUN Enl plan BUN 022 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000
Inventarier förskola Rydaholm, 4
avd BUN Enl plan BUN 023 400 400 0 0 0 0 0 0

Inventarier förskola Ekenhaga
samt konsekvensbeskrivning BUN Rev. BUN 024 1 400 700 700 1 500 700 700 100 0 0 0

Framflyttad 2023 (700 tkr 2021
års belopp flyttas fram till 2022).
Konsekvensbeskrivning

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN Enl plan BUN 006 2 105 500 600 1 005 2 105 0 500 600 0 0 1 005
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96b/1617640109302/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96d/1617640109329/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96e/1617640109342/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d973/1617640109408/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d975/1617640109435/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c5/1619725405865/D4.%20Kulturskolan,%20investeringar%20Ks%20%C2%A7%20167,%20210413.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c5/1619725405865/D4.%20Kulturskolan,%20investeringar%20Ks%20%C2%A7%20167,%20210413.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96c/1617640109315/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d971/1617640109381/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3e/1618330345964/BUN034NYfskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d972/1617640109393/BUN008fsktralleborg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d989/1617640932639/BUN017fskBredaryd_samt_%20konsekvensbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d983/1617640109667/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d97d/1617640109542/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98b/1617640932669/BUN024fskEkenhaga_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d970/1617640109368/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 15(30)

15(30)

Inventarier Trälleborgsskolan
samt konsekvensbeskrivning BUN Rev. BUN 025 4 400 1 000 2 500 900 4 400 1 000 2 500 900 0 0 0

1 mnkr justeras, 2021 års belopp
flyttas fram till 2022.
Konsekvensbeskrivning.

Inventarier Idrottshall
Gröndalsskolan BUN Rev. BUN 010 500 500 500 500

500 tkr justeras, 2021 års belopp
flyttas fram till 2022

Inventarier Grundsärskola BUN Rev. BUN 012 900 900 900 900
900 tkr 2021 års belopp flyttas
fram till 2023

Ny F-3 skola Väster samt
konsekvensbeskrivning BUN Rev. BUN 014 5 500 4 000 1 500 5 500 1 500 4 000

Beloppen har justeras över
perioden.
Konsekvensbeskrivning

Inventarier, Finnvedens
gymnasium BUN Enl plan BUN 018 8 000 8 000 8 000 8 000
Inventarier Rydaholms skola BUN Enl plan BUN 027 1 000 1 000 1 000 1 000
Ny grundskola
samt konsekvensbeskrivning BUN Rev. BUN 029 11 200 4 000 7 200 11 200 4 000 7 200

IT satsning BUN Enl plan BUN 005
160501-
160504 9 120 9 120 9 120 9 120 11 120 11 500 70 600 9 120 9 120 9 120 11 120 11 500 11 500 År 2021-2027

Utemiljö skolgård UV-skydd BUN Enl plan BUN 031 3 000 500 500 500 500 500 500 3 500 500 500 500 500 500 500 År 2021-2027
Matsal Enehagen/Åkanten BUN Rev. BUN 032 150 150 150 150

Säkerhetshöjande åtgärder BUN Rev. BUN 033 500 500 500 250
250 tkr, 2021 års belopp flyttas
fram till 2022

SUMMA BUN 19 095 17 809 21 545 18 520 23 280 17 309 22 845 22 470 19 080 23 260

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Barn- och utbildningsnämndens förslag
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98c/1617640932686/BUN025Tralleborgssko_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d974/1617640109421/BUN010IdrottGrondal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d976/1617640109447/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d988/1617640932625/BUN014NyskolaF3Vaste_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3b/1618330345925/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d982/1617640109650/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3c/1618330345939/BUN029Nygrundskolakonsekvbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96f/1617640109355/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d984/1617640109687/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3d/1618330345952/BUN032OmbyggnationmatsalEnehagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d986/1617640109712/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Omsorgsnämndens förslag
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Omsorgsnämnd
Informationsteknologi

ON Rev. ON 002 170000 3 870 4 590 4 050 2 520 4 300 4 500 4 050 2 520 4 300 4 300
Larm och säkerhet

ON Enl plan ON 004
170100-
170103 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Inventarier, arbets-, medicin-
och tekniska hjälpmedel ON Enl plan ON 003

170200-
170210 5 310 5 310 5 310 5 310 4 500 5 310 5 310 5 310 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON Rev. ON 005 3 000 3 000 3 000

SUMMA ON 9 540 10 260 12 720 8 190 9 160 10 170 9 720 8 190 12 160 9 160
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d945/1617634166549/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d947/1617634166574/ON004Larmochsakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d946/1617634166564/ON003Inventarbetsmedteknhjalpm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d948/1617634166585/ON005InventariernyalokExpo.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige

201126 Medborgarnämndens förslag
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Medborgarnämnd

Inventarier MBN Enl plan MBN 001
180001-
180004 1 265 1 265 1 265 1 265 1 265 485 485 485 485 485

Inventarier och It-
utrustning fördelade
på två rader

IT-utrustning MBN Enl plan MBN 002 180002 0 0 0 0 0 780 780 780 780 780

Inventarier och It-
utrustning fördelade
på två rader

Robotiseringsprogram MBN Nytt MBN 003 180006 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 0

SUMMA MBN 1 265 1 265 1 265 1 265 1 265 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94b/1617634207563/ProjektbladMBN001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94c/1617634207579/ProjektbladMBN002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94d/1617634207591/ProjektbladMBN003.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Samhällsbyggnadsnämndens förslag
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnad

Inventarier,
it-utrustning och möbler SBN Rev.

SBN 001,101
SBN 003,102

130001,
130002 447 1 260 559 700 600 1 335 845 545 1 425 705

Förslag att GIS-
verksamheten
flyttas till
Servceinämnden.
75 tkr år2022 och
75 tkr år 2026, ej
justerat

Mätintrument SBN Enl plan SBN 002 130301 420 420 300 420 0 300 0 0
Övningsfält, räddningstjänst SBN Rev. SBN 101 130702 250 300 250 0 300 750 750
Utlarmning/kommunikation,
räddningstjänst SBN Rev. SBN 102 130720 240 410 200 240 200 250 70 100 200 100
Fordon, Räddningstjänst

SBN Rev. SBN 103 130701 1 800 4 500 1 200 1 800 5 000 0 1 200 1 900 3 500
Räddningsmaterial,
andningsskydd &
skyddsutrustning SBN Rev.

SBN 004,104
SBN 005,104 130730 90 340 140 290 360 340 155 350 395 480

TOTALSUMMA SBN 2 997 7 180 899 3 030 2 960 7 595 1 070 2 795 4 670 5 535
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d923/1617633968595/1SBN001003Inventariermoblerit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d924/1617633968611/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d925/1617633968624/4SBN101Ovningsfalt%20RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d926/1617633968639/5SBN102Utlarmering%20RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d927/1617633968652/6SBN103Fordon%20RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Kulturnämndens förslag
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Kulturnämnd
Inventarier KN Enl plan KN 001 150000 80 83 125 150 150 83 125 150 150 150
IT-utrustning KN Enl plan KN 002 150001 280 200 250 250 250 200 250 250 250 250
Konstanslag KN Enl plan KN 004 150002 180 190 200 200 200 190 200 200 200 200
Bokbuss KN Rev. KN 005 150006 5 000 0

Biblioteksfilialer och bybibblor KN Nytt KN 006 150007 1 200 1 200 900 900 800
Istället för
bokbuss.

Konstnärlig gestaltning  KN KN Enl plan KN 003 150003 400 400 500 500 500 400 500 500 500 500
Konstnärlig gestaltning  TU KN Enl plan KN 007 150004 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

SUMMA KN 1 640 6 573 1 775 1 800 1 800 2 773 2 975 2 700 2 700 2 600
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93d/1617634103754/KN001prjbl2021inv150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93e/1617634103767/KN002prjbl2021it150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d940/1617634103793/KN004prjbl2021konst150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d941/1617634103804/KN005prjbl2021buss150006.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d942/1617634103815/KN006prjbl2021bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93f/1617634103780/KN003prjbl2021kn150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d943/1617634103826/KN007prjbl2021tu150004.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige

201126 Servicenämndens förslag
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å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Proj.nr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Servicenämnd

Inventarier SN Rev. SN 001
2886/1
40000 75 75 80 90 90 75 410 80 80 90

IT utrustning SN Rev. SN 002
2889/
140002 325 28 270 285 250 28 280 255 320 245

Förslag att GIS-
verksamheten
flyttas från SBN
till SN.
75 tkr år2022
och 75 tkr år
2026, ej
justerat

Måltidsservice
Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN Enl plan SN 011 144000 1 170 1 500 1 387 1 035 500 1 500 1 387 1 035 500 500

1 484 1 059

Logistik
Lösen av förvaltningars
minibussar

SN
Enl plan SN 032

1007/
145000 80 80 80 80 80 80 80 80

Fordonsadministrationsystem
SN

Rev. SN 034 nytt 100 100 200 100

Fordon understigande 3,5 ton
SN

Rev. SN 033
1008/
145001 800 400 400 500

Utbyggnad laddinfrastruktur
SN

Enl plan SN 035 500 500 500 200 200 500 500 200 200 500
Frankeringsmaskin SN Enl plan SN 036 250 250 250
Produktionsskrivare till interntryckeri SN Enl plan SN 037 600 600 600

Kontaktcenter
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92b/1617634040897/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92c/1617634040910/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92e/1617634040937/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d934/1617634041007/SN032Losenminibuss.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d936/1617634041049/SN034Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d935/1617634041035/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d937/1617634041061/SN035Utbyggnadladdinfra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d938/1617634041074/SN036Frankeringsmaskin.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d939/1617634041090/SN037Produktionsskrivare.pdf
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It-avdelningen
Programvara centralt SN Rev. SN 004 141004 900 2 100 200 200 200 2 100 700 200 750 250

Bra digital arbetsplats
SN Enl plan SN 017

141002,
141008,
141010,
141012,
141017 1 550 2 000 1 500 600 500 2 000 1 500 600 500 500

Stabil och pålitlig leverans av system
och tjänster SN Rev. SN 018 141001 1 985 2 450 4 500 1 500 2 400 2 950 4 800 1 650 2 550 150

Säker digital identitet och åtkomst SN Rev. SN 026

141007,
141009,
141016 800 2 150 500 500 500 2 150 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling
SN Enl plan SN 028

141015,
141018 1 400 2 300 2 400 2 600 2 600 2 300 2 400 2 600 2 600 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN Rev. SN 029 141006 500 300 100 100 600 100 100 0 0
Innovation och verksamhetsutveckling SN Nytt SN 038 1 500 1 000 1 000 0 0

SUMMA SN 10 844 14 333 11 437 7 190 7 720 16 733 14 577 8 800 8 080 5 415

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige

201126 Servicenämndens förslag

K
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å

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Proj.nr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92d/1617634040924/SN004Programvaracentralt.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92f/1617634040948/SN017Bradigitarbetspl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d930/1617634040963/SN018Stabilleveransavsyst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d931/1617634040975/SN026Sakerdigitalident.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d932/1617634040986/SN028Tillrackliguppkopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d933/1617634040997/SN029Hjalpochstod.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93a/1617634041104/SN038Innovationochverksutv.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Kommunstyrelsens förslag, Campus
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Proj.nr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk
utrustning Campus KS/CA Enl plan KS 101

100901
100902
100903 645 455 810 630 455 455 810 630 455 810

SUMMA KS/CAMPUS 645 455 810 630 455 455 810 630 455 810
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d90e/1617608003315/KS101Campus.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Kommunstyrelsens förslag,

Kommunledningsförvaltnigen
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Proj.nr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Kommunstyrelse/Finansiering
KS:s anslag för investeringsavvikelser
och mindre tillkommande investeringar KS Enl plan KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Förstudier, förprojektering, fördelas efter
beslut i KS KS Enl plan KS 006 100002 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsför
valtning
Inventarier och it-utrustning till
kommunledningsförv. KS/KLF Rev. KS 001

100100/
100101 344 344 360 360 360 420 400 400 400 400

HR-system, Upphandling KS/KLF Rev. KS 002 100126 7 957 5 067 945 7 957 495 250 200

Budget 2022
utfördelad under 2022-
2024

HR-system, utveckling KS/KLF Rev. KS 003 100124 90 90 90 90 90 120 120 120 120 120
Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF Enl plan KS 004 100122 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Utveckling av webbplats KS/KLF Rev. KS 012 100120 153 150 150 150 150 150 200 200 200 200
Vidareutveckling Evolution KS/KLF Rev. KS 017 100121 90 90 60 60 60 90 90 60 60 60
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga
nämnder KS/KLF Rev. KS 015 100102 45 225 180 45 225 100 150 50 50 100

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF Rev. KS 011 100123 6 750 250 200

     600 tkr
Modul:
Budget/
prognos 200

Ekonomisystemet
slutredovisat i Kf
210128. Modulen
Budget & Prognos
kvarstår total budget
600 tkr

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF Enl plan KS 018 100125 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Upphandlingssystem
KS/KLF

Rev.
KS 019
(UN 004) 100127 180 180 0

Projektet utgår. Medel
år 2021 lämnats
tillbaks.

Inköpsanalyssystem
KS/KLF

Enl plan
KS 020
(UN 006) 360 360

Projekt i samarbete med MSB
  KS/KLF Enl plan KS 021 100105 2 804 1 105

SUMMA KS/KLF 10 454 4 814 3 610 3 475 3 655 4 345 3 980 3 800 3 600 3 650

80

https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d915/1617608117766/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d916/1617608117779/KS006KSforstudier,projektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d911/1617608117707/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d912/1617608117722/KS002HRsystemupphandling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d913/1617608117744/KS003HRsystemutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d914/1617608117755/KS004UtdatasystBeslutsstod.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d918/1617608117803/KS012Utvecklingavwebbplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d91a/1617608117825/KS017Evolutionvidareutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d919/1617608117815/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d917/1617608117790/KS011Ekonomisysteminkl.ehandel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d91b/1617608117839/KS018Ekonomisystemutveckling.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Kommunstyrelsens förslag,

Mark- och exploatering
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.syst

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Projekt-
total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid Kommentarer

Kommunstyrelsen
EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS Enl plan
KS101
(005) 400001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/
Arkeologi/Geotekn KS Enl plan

KS102
(006) 400004 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Medfinansieringsavtal väg 27,
trafikpl Bredasten KS Enl plan KS140 8 100 8 100 8 100 8 100
BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS Enl plan
KS103
(007)

410011
(2888/13
212) 42 200 4 000 26 000 11 000 700 42 200 26 000 11 000 700 Detaljplan klar 21

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS Enl plan KS 111 17 500 17 000 500 500 Asfaltering

"Södra Ljusseveka" Värnamo -
bostäder

KS Enl plan
KS104
(008)

410001
(2888/
13208) 21 300 5 000 15 000 300 21 300 5 000 15 000 300 Detaljplan klar 22

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20
"Söder sjukhuset"
flerbostadshus/villor

KS Enl plan
KS105
(033)

410006
(2888/
13206) 64 000 12 500 14 000 1 000 64 000 14 000 1 000

Värnamo 14:76, Tre Liljor KS Enl plan KS 112 5 000 1 000 4 000 5 000 4 000

Rörstorp 6:3, villatomter KS Rev. KS 113 4 200 3 800 400 4 200 400
Skogsfållan,
asfaltering

Nöbbele del av 7:2; Söder om
Nöbbele Herrgård KS Enl plan KS 114 3 500 500 3 000 3 500 3 000
Kv. Gåsen m fl i Värnamo KS Enl plan KS115 3 000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 1 000

Nytt bostadsområde Värnamo KS Rev.
KS107
(041) 26 000 1 000 25 000 26 000 5 000 20 000

Bangårds-
området,
detaljplan

Bor, bostäder KS Enl plan
KS108
(013) 12 500 12 000 500 12 500 12 000 500 Majvivevägen

Rydaholm Sävrarp, Östhamra Enl plan KS116 5 000 500 1 000 3 500 5 000 1 000 3 500

Kolla TN
rivningskostnad.
OBS ev till
driftredovisn
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d951/1617640039767/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d952/1617640039782/KSMEXX102Arkeologimm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d968/1617640040149/KSMEXX140Medfinvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d953/1617640039801/KSMEXX103Norra%20Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95a/1617640039910/KSMEXX111Sodra%20Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95b/1617640039929/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95c/1617640039945/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95d/1617640039958/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95e/1617640039973/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3a/1618330259795/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d957/1617640039864/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95f/1617640039989/KSMEXX116Savrarp1_112OsthamraRyd.pdf
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Rydaholm  - bostäder KS Rev.
KS109
(015) 3 000 3 000 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS Enl plan
KS110
(016) 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Asfalteringsuppdrag på gamla
exploateringsområden KS Enl plan KS117 3 000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 1 000

Äldre
exploateringsomr.

VERKSAMHETER
Sydsvenska Krysset, Värnamo
Bredasten etapp 3 (del av Nöbbele
7:2) KS Enl plan

KS130
(018-019)

420003,
(2887/13
102) 75 000 32 000 Klart

Sörsjö 3:1 del av Rev. KS137 1 000 1 000 21 000 20 000 Detaljplan 21

Norregård, Värnamo KS Rev.
KS131
(022) 1 000 1 000 Tas bort

Bredaryd, Ängarna mm KS Rev.
KS132
(024) 2 000 2 000 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS Rev.
KS133
(025) 10 000 10 000 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS Rev.
KS134
(026-027) 9 000 9 000 9 000 9 000

Rydaholm, nytt
verksamhetsområde KS Rev.

KS135
(028) 5 000 5 000 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS Enl plan
KS136
(029) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 80 300 72 000 39 500 47 500 23 000 72 000 36 500 40 100 5 000 52 400

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 201126 Kommunstyrelsens förslag,

Mark- och exploatering
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Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025 Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

Objekt Nämnd

Status
jmf med
201126

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.syst

Projekt-
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d958/1617640039880/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d959/1617640039898/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d960/1617640040006/KSMEXX117Asfalteringsuppdgaex.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d961/1617640040019/KSMEXX130SydvenskaKryssetvhtin.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d967/1617640040124/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d962/1617640040040/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d963/1617640040056/KSMEXX133Forsheda%20vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d964/1617640040072/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d965/1617640040090/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d966/1617640040105/KSMEXX136Ovrortervht.pdf
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INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
MARK & EXPLOATERINGAR

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder Enl plan 500000 -12 000 -22 000 -25 000 -25 400 -31 000 -22 000 -25 000 -25 400 -31 000 -42 500

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter Enl plan 500000 -10 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering Enl plan 500000 -8 000 -3 000 -8 000 -8 000 -8 000 -3 000 -8 000 -8 000 -8 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK &
EXPLOATERINGAR -30 000  -31 000  -43 000  -43 400  -49 000  -31 000  -43 000  -43 400  -49 000  -52 500 
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Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

VA (blandat
övergripande)
Vattenmätare byta abonnent TU Enl plan KF 120 3 301015 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övervakningssystem VA TU Enl plan TU 100 3
301002/
0021 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU Nytt KF 155 1 000 1 000

Övriga inventarier VA TU Enl plan TU 107 3
301001/
0649 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Markanv Forsheda 5:108
Delex TU

Ingen
budget
2022 -

Från år
2020 303008 2 000

Åtg f minska översvämning TU

Ingen
budget
2022 -

Från år
2020 3 850

Betäckn, brunnar TU Enl plan TU 115 3 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Upprustning av Lanna ARV
och VV.

KF-
beslut Enl plan KF 139 2 3 000 3 000 3 000 3 000

Förstärkning detaljplaner
KF-

beslut Rev. KF 122 3 301018 45 000 12 500 7 500 5 000 5 000 5 000 15 000 15 000 6 000 6 000 5 000

Byta namn, Belopp ev omdisponeras
mellan åren. Detaljproj ÖL Mossle
Pålslund klar bla mer berg,Prostsjön och
ny grundskola ej inkluderat

VA Hamra
KF-

beslut Rev. KF 130 2 301016 15 000 4 000 6 000 4 000 23 000 6 000 12 000

Proj visar på kostnader ca 23 mln, svåra
markförhållanden, kan bli överklagat -
försening då med ca två år, totalt 12 mln
2023

VA Herrestad
KF-

beslut Rev. KF 131 2 304065 18 000 4 000 6 000 7 000 23 000 6 000 12 000

Proj visar på kostnader ca 23 mln, svåra
markförhållanden, kan bli överklagat -
försening då med ca två år, totalt 12 mln
2023

Industriområdet
Minken/Mården

KF-
beslut Enl plan KF 123 3 2 000 2 000 2 000 2 000 Flytta budget till förstärkning DP

84

https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd860/1618154494605/KF120%20Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87a/1618154495029/TU100Overvakningssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd874/1618154494926/KF155Vattenkiosker.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd880/1618154495166/TU107OvrigainventarierVAN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd882/1618154495200/TU115%20Betackningar%20brunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd869/1618154494743/KF139_UpprustningARVochVVLanna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd862/1618154494640/KF122Projektblforstarkdetaljpl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd865/1618154494684/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd866/1618154494697/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd863/1618154494655/KF123_ind_omr_minken_marden.pdf
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Vatten
Vattenverk övriga orter TU Rev. TU 102 3

302002/
0614 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut Nytt KF 142 2 30 000 1 000 14 000 15 000 30 000 14 000 15 000
Belopp år 2022: 1 000 tkr är flyttad till år
2021 Kf 210325

Reservtäkt Hindsen,
Pumpstation och
råvattenledning

KF-
beslut Rev. KF 126 2 17 200 8 600 8 600 17 200 8 600 8 600

VA nv Hindsen KF-
beslut Enl plan KF 151 3 301019 7 000 7 000 7 000 7 000

Renovering Alandsryds
lågreservoar TU

Ingen
budget
2022 - KF 144 3 1 000 1 000

Renovera vattentornet VMO
KF-

beslut Enl plan KF 121 2 302005 15 000 500 14 500 15 000 14 500
Vattenverk utbyte av barriär
UV-ljus TU Enl plan KF 141 3 302001 1 500 896 500 500 500 500

Ljusseveka, byte av kol TU Rev. TU 117 3 303012 2 000 3 500 3 500 3 500
Skalskydd Ljusseveka TU Enl plan TU 119 3 1 000 500 500 1 000 500
Renovering Gällaryds
vattenverk

KF-
beslut Rev. KF 143 3 2 000 2 000 2 000 2 000

Armaturgatan (Bor) VPU
KF-

beslut Nytt KF 156 1 500 1 500

Ny brunn Ljusseveka
KF-

beslut Nytt KF 157 2 000 1 000 1 000

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87b/1618154495043/TU102Vattenverkunderhallsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e2/1619674688279/KF142ReservtHindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd864/1618154494670/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e3/1619674688297/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86d/1618154494807/KF144RenoveringavAlandsrydslagres.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd861/1618154494624/KF121Renovera%20vattentornetVMO.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86a/1618154494761/KF141VattenvutbavbarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd884/1618154495274/TU117LjussevekaByteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd886/1618154495306/TU119SkalskyddLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86c/1618154494795/KF143-renoveringavGallarydsvattenv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd875/1618154494946/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd876/1618154494959/KF157NybrunnLjusseveka.pdf
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Avlopp

Reningsverk övriga VA
KF-

beslut Enl plan KF 154 2 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Avloppspumpstationer TU Rev. TU 103 3
303003/
0005 500 500 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övriga inventarier Avlopp TU Enl plan TU 118 3 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Gasmotor Pålslund
KF-

beslut Nytt KF 160 4 000 4 000

Rydaholms avloppsverk
KF-

beslut Enl plan KF 107 3 5 500 2 500 3 000 5 500 3 000

Dannäs avloppsverk
KF-

beslut

Ingen
budget
2022 - KF 109 3 303010 1 500 1 000

Ohs avloppsreningsverk TU

Ingen
budget
2022 -

Från år
2020 303002 1 500

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut Enl plan KF 145 3 2 000 2 000 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-

beslut Rev. KF 111 3 1105 7 500 500 7 000 7 500 500 7 000

Värnamo pumpstation P8 TU

Ingen
budget
2022 -

Från år
2020 301017 2 000

Ny pumpstation Åminne
KF-

beslut

Ingen
budget
2022 - KF 146 3 3 000 3 000

Nydala, SBR-verk
KF-

beslut

Ingen
budget
2022 - KF 152 3 3 000 3 000

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd873/1618154494907/KF154%20Reningsverk%20%C3%B6vriga%20orter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87c/1618154495082/TU103%20Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd885/1618154495287/TU118ovrigainventarieravlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd879/1618154495014/KF160GasmotorPalslund.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85e/1618154494568/KF107Rydaholmsavlrenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86e/1618154494821/KF145BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85f/1618154494588/KF111Varnamopumpstation%20P2.pdf
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Ledningsnät
Ledningsförnyelse TU Enl plan TU 104 3

304050/
0020 15 000 17 500 19 500 19 500 22 500 17 500 19 500 19 500 22 500 25 000

Underhållsinvestering
ledningsnät

KF-
beslut Nytt KF 158 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Brandposter TU Enl plan TU 105 3
301003/
0014 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Servisledningar TU Enl plan TU 106 3
0016/
0017 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Flödesmätning VA-ledningar TU Rev. TU 114 2
304004/
0645 500 500 500 500 500 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut Enl plan KF 153 3 4 000 500 750 750 1 000 1 000 750 750 1 000 1 000 1 000

Kvarteret Ynglingen
Vråenparken TU

Ingen
budget
2022 -

Från år
2020 304014 5 006

LTA-pumpar TU Enl plan TU 116 3 303013 600 300 300 300 300 600 300 300 300 300
Överföringsledning Värnamo-
Bor

KF-
beslut Enl plan KF 136 3 304007 51 000 5 000 20 000 21 000 51 000 20 000 21 000

Dubbelmatning, Vråen-
Bredasten

KF-
beslut Rev. KF 148 3 5 500 500 5 000 5 500 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-
Vråens vattentorn

KF-
beslut Rev. KF 150 3 5 500 5 500 5 500 5 500

Ny matning av vatten till
högzonen, Värnamo

KF-
beslut Rev. KF 137 3 5 500 500 5 000 13 500 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor
KF-

beslut Nytt KF 159 2 000

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 79 052 89 750 100 750 75 100 45 100 107 250 123 550 86 300 61 700 43 200

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA -9 000  -9 000  -9 000  -9 000  -9 000  -9 000  -9 000  -9 000  -9 000  -9 000 
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87d/1618154495108/TU104LedningsfornyelseN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd877/1618154494978/KF158Ledningsnat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87e/1618154495125/TU105Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87f/1618154495137/TU106Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd881/1618154495185/TU114FlodesmatningVAledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd872/1618154494892/KF153%20Dagvattenanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd883/1618154495222/TU116LTApumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd867/1618154494710/KF136OverflednVmoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd870/1618154494853/KF148DubbelmVraensVToBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd871/1618154494874/KF150DubbelmatnLjussevVraensva.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd868/1618154494726/KF137ymatnvattentillhogzonen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd878/1618154495000/KF159RenoveragamlaARVBor.pdf
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Vision  

ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE VÄRNAMO.  

Övergripande mål 

Arbete och attraktivitet: ”Värnamo kommuns verksamheter ska ansvarsfullt arbeta för att 
främja ett hållbart arbetsliv och skapa en attraktivitet i kommunen”.  

 

Ansvar för kommande generationer; ”Verksamheten i Värnamo Kommun ska på̊ ett 
meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö̈”.  

 

Pålitlig välfärd och samhällsservice; ”Verksamheten i Värnamo Kommun ska på̊ ett 
ansvarsfullt och hållbart sätt möta alla sina medborgare”. 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att konkretisera sitt arbete för att nå dessa 
mål. Redovisas till kommunstyrelsen senast i november 2021. 

 

Prioriterade områden 

För Socialdemokraterna är prioriterade områden i budgeten trygghet, välfärd, barn och 

unga, personal, attraktivitet och miljö. Varje område innefattar flera delar av kommunens 

verksamheter, allt ifrån kulturverksamhet till bostadsbyggnation och värdegrundsarbete, 

som gemensamt skapar en helhet.  

 

Vägledande grunder och principer 

Den socialdemokratiska kampen är i grund och botten en kamp mot orättvisor. Att tryggt 

möta framtiden i gemenskap ställer krav på̊ goda ekonomiska, humana, sociala och 

naturmässiga resurser att hushålla med för att aktivt och strategiskt arbeta bort orättvisor. 

Grundförutsättningarna för en framåtsträvande välfärdspolitik är just förhållningen till och 
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fördelningen av resurser; ekonomisk stabilitet, hög sysselsättning och kontroll över 

kommunens sätt att använda pengarna är avgörande. Ekonomisk hållbarhet ställer krav på̊ 

långsiktighet, och ordning och reda.  

För att säkra att kommunens verksamheter bedrivs effektivt och att alla de olika 

verksamheterna drar åt ett och samma håll, är det av största vikt att man ständigt arbetar 

med målstyrningsprocessen och kvalitetsuppföljningen i kommunens förvaltningar.  

 

Budgetförutsättningar 

Socialdemokraternas fristående och fullt finansierade budgetförslag för 2022–2024 utgår 

ifrån samma material som kommunens Ekonomiavdelning tagit fram och som presenterades 

på budgetberedningen. Socialdemokraterna väljer dock att lägga en budget utifrån 

prognosen som Regeringen presenterat. 

 Året 2021 har likt året tidigare varit ett speciellt år där den globala Corona pandemin har 

påverkat vårt samhälle både ekonomiskt, socialt och framför allt hälsomässigt. 

Socialdemokraterna i Värnamo har välkomnat vaccinationerna mot Covid-19 som vi tror 

kommer att bidra till ett mer öppet samhälle likt det vi hade innan pandemin bröt ut. Med 

det sagt så tror vi dock att budgetåret 2022 delvis kommer att fortsätta påverkas av Corona 

pandemin och dess konsekvenser. Vi utgår dock ifrån att den Socialdemokratiskt ledda 

Regeringen kommer att fortsätta stödja kommuner och regioner i deras arbete med 

pandemin även när massvaccinationen är slutförd.   

 

Vi välkomnar också de historiska välfärdssatsningarna, särskilt inom äldreomsorgen samt för 

barn och unga, som den Socialdemokratiskt ledda Regeringen har lagt på kommuner och 

regioner. Med detta sagt kan man även här konstatera att det är skillnad på vilket parti som 

leder Regeringen och därmed vilket stöd som ges kommuner och regioner i deras 

välfärdsuppdrag.  
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Vi föreslår ingen ändring av skattesatsen och full löneutveckling samt pensioner ingår i vår 

beräkning. Skatteinkomster, statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning mm är helt enligt 

de siffror som Ekonomiavdelningen har tagit fram i sina analyser.  

Befolkningsutvecklingen har modifierats och går inte längre i enlighet med den prognos som 

kommunens Utvecklingsavdelning har presenterat då vi bevisligen inte har fått den 

befolkningsutveckling som var förväntad för år 2020 och inte heller år 2021, och 

omständigheterna kan bl. a. bero på den pandemiska utveckling som Covid-19 orsakar. Vi 

välkomnar givetvis högre befolkningsprognos men utgår i nuläget ifrån att det för år 2022 

kommer att öka med 104 personer.   

 

Driftbudget med resultaträkning 

Socialdemokraterna har som finansiellt mål 2,5% av det totala ekonomiska resultatet. I det 

fristående och fullt finansierade budgetförslaget som Socialdemokraterna lägger fram ligger 

det ekonomiska resultatet på 2,6% i genomsnitt för perioden 2022–2024. För att möta de 

investeringsutmaningar som framtiden bär med sig bör nettodriftkostnadens resultat inte 

understiga 2,5 % för att undvika att enbart låna upp ekonomiska medel till framtida 

investeringar.   

I vårt budgetförslag kompenseras nämnderna helt för de kostnader som uppstår vid 

nödvändiga behov av nya lokaler. Avdrag görs för återlämnade lokaler. Vår utgångspunkt är 

att kommunens egna lokaler (inkluderande bolagens) skall nyttjas givetvis i första hand och 

att externa lokaler hyrs endast i undantagsfall för permanent verksamhet. Äskanden ifrån 

samtliga nämnder som lagt i budgetberedningen finns inplanerade i budgeten och förväntas 

bifallas.  

Vi påminner också samtliga nämnders förvaltningar om att noga följa tillgången till olika 

externa bidrag som kan finansiera eller medfinansiera pågående verksamhet eller nya 

projekt. Vi vill också påminna nämndernas förvaltningar att särskilt följa tillgången till 

delfinansiering via EU-projekt då det inte enbart medför finansiering utan även värdefullt 
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erfarenhetsutbyte av andra verksamheter som av Socialdemokraterna ses som ett mervärde 

för kommunen.  

 

 

 

 Årsbudget  Budget    Plan Plan  
Belopp i tkr 2021 2022   2023 2024  
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -2 073 515  -2 140 122    -2 205 544  -2 271 728   
Skatteintäkter  1 699 524  1 791 175    1 852 075  1 907 638   
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift 430 650  420 952    404 301  413 676   
Finansiella intäkter 10 150  10 250    10 350  8 950   
Finansiella kostnader -5 961  -6 617    -8 180  -10 108   

ÅRETS RESULTAT  60 848  75 638    53 002  48 428   
             

 

Investeringsbudget 

Kommunens investeringsbehov fortsätter att öka i takt med att kommunen växer och vill 

växa. Det är positivt att kommunen arbetar med att attrahera till sig fler invånare men det är 

viktigt att komma ihåg att det med fler invånare också följer behov av bl. a fler bostäder, 

skolor, förskolor, trygghetsboenden, idrottslokaler och mötesplatser. Detta innebär att 

många investeringar som är kopplade till fastighetsbygge/renovering inte kan skjutas fram 

då behovet finns redan idag.  

Utöver dessa investeringar så ökar också behovet av IT-investeringar för att klara av den 

digitalisering som medborgarna liksom medarbetare förväntar sig av kommunen, men också 

för att hänga med i tiden och inte ligga flera steg efter i digitaliseringsutvecklingen. Här 

påminner vi om en genomtänkt plan för hur digitaliseringen ska effektivisera kommunens 
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arbete i olika verksamheter och att en dialog förs med IT-avdelningen för 

förvaltningssamverkan och ’smart nyttjande’.  

Bristen av träffsäkerhet i planering för investeringar skapar ett eftersläp och planerad 

investeringsvolym fortsätter att ligga högre än vad som är praktiskt genomförbart. Vi har i 

budgetförslag för år 2020 samt 2021 lagt ett uppdrag åt Ekonomiavdelningen att 

tillsammans med samtliga förvaltningar göra en genomlysning av vad som praktiskt är 

möjligt att genomföra och återkomma med en mer sanerad investeringsplan. Alliansen har 

tagit till sig detta och Kommunstyrelsen har under året 2020 samt 2021 gett Tekniska 

utskottet i uppdrag att titta på investeringsbudgeten och sett över budgetbeloppen. Här 

behöver dock göras mer.  

Vi är medvetna om att det aldrig kommer gå att pricka rätt helt och hållet men kommunen 

behöver definitivt bli bättre på träffsäkerheten då detta i stor grad påverkar den finansiella 

planeringen och kostnaden. Här ser vi att samverkan mellan Tekniska förvaltningen, 

Samhällsbyggnads förvaltningen, Upphandlingsavdelningen samt Mark och exploatering är 

avgörande för ett lyckat investeringsarbete.    

Det finns en del skolor på landsbygden med lågt elevantal som resulterar i ”dyra” lokaler 

vilket tyder på en stark urbanisering. Socialdemokraterna vill trots detta inte föreslå en 

nedläggning av någon skola så länge man kan erbjuda bra skoltider med kompetent och 

kunnig pedagogisk personal. Hela kommunen ska leva!  

 I det Socialdemokratiska budgetförslaget har följande ändringar gjorts:  

 Exploateringssumma av Södra Ljusseveka är borttaget på 5 000 000kr för år 2022 

respektive 15 000 000kr för år 2023 då Socialdemokraterna inte vill bygga bostäder 

på Prostsjöområdet.  

 Under Tekniska utskottets avdelning för Gata/Park är projektet ”Karlsdal, väg i 

bostadsområde” med 800 000kr för år 2022 borttaget liksom ”Prostsjön, 

trafikåtgärder” med 5 000 000kr för år 2023, då Socialdemokraterna inte vill bygga 

bostäder på Karlsdalområdet eller Prostsjöområdet och ser därför inte att behovet 

att nya vägnät skapas i något av områdena.   
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 Kulturnämndens satsning på biblioteksfilialer flyttas fram och genomförandet 

förkortas. Socialdemokraternas förslag är att för år 2022 avsätta 1 750 000kr, för år 

2023 avsätta 1 750 000kr, samt får år 2024 avsätta 1 500 000kr.  

 Socialdemokraterna vill också tidigarelägga satsningen Konstsnö i Borgen till år 2022 

samt tidigarelägga byte av sarg och plexiglas i Rydaholms ishall samt Cykelparkering 

som vi anser vara en bidragande attraktivitets- och hållbarhetsfaktor.  

 Socialdemokraterna tar också bort avsatt medel för ny bassängyta då vi vill att 

kommunen bygger en ny simhall. 

 Ny satsning presenteras också i form av inomhusskatepark, dock planeras utredning 

till år 2023 men vi ser gärna att den startar tidigare i mån av kapacitet.   

I vårt förslag till budget anger vi en ram för de olika åren respektive 

förvaltningar/avdelningar. Detta förhållningssätt med ett utökat ”ramtänk” innebär en 

flexibilitet i genomförandet av planeringen och man blir inte heller låst vid förskjutning i tid 

på grund av olika omständigheter exempelvis överklaganden av detaljplaner.  

 

  Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026  
Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025 2026  
             
Tekniska utskottet 284 296 362 570 427 844 150 920 105 720  
          
Barn- och utbildningsnämnd 17 309 22 845 22 470 19 080 23 260  
          
Omsorgsnämnd 10 170 9 720 8 190 12 160 9 160  
          
Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265  
          
Samhällsbyggnadsnämnd 7 595 1 070 2 795 4 670 5 535  
          
Kulturnämnd 3 323 3 525 3 300 1 800 1 800  
          
Servicenämnd 16 733 14 577 8 800 8 080 5 415  
          
Kommunstyrelse/Campus 455 810 630 455 810  
          
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 4 345 3 980 3 800 3 600 3 650  
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SUMMA Skattefinansierad verksamhet 346 991 420 862 479 094 202 030 156 615  
                 

Avgiftsfinansierad verksamhet och hållbarhet 

Liksom tidigare vill vi påpeka att hela verksamheten är avgiftsfinansierad och därför är det 

också viktigt att inte låta kostnaderna sticka iväg då kommunen redan idag har en hög 

avgiftsnivå. Hela denna investering i vatten- och avloppsanläggningarna innebär ju också en 

stor satsning för att säkra miljön från föroreningar. Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel. 

Respekten och kunskapen om vatten och avlopp behöver arbetas med och höjas i hela 

kommunen.  

Gällande investeringar i vatten och avlopp, anger vi också en ram. Det finns en långsiktig 

plan för upprustning av ledningarna och plan för reningsverk samt behov av utredning av 

reservvattentäkt vilket är viktigt för att säkra vattentillgången för våra invånare. Vår budget 

innebär en anpassning av möjligt genomförande liksom i uppdraget till övriga nämnder av 

pågående investeringsplaner, utan att peka ut specifika objekt. Vi ser att förnyelse och 

underhåll görs på det mest effektiva sätt, både gällande resurser och medel, men även med 

hänsyn till miljö. Vi beräknar en genomsnittlig anslutningsintäkt på 9 miljoner per år.  

 

Uppdrag till nämnder och styrelser 

Arbete och attraktivitet 

Samtliga nämnder och styrelser. 

Arbete och attraktivitet; ”Värnamo kommuns verksamheter ska ansvarsfullt arbeta för att 

främja ett hållbart arbetsliv och skapa en attraktivitet i kommunen”. 
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En grundförutsättning för trygghet är att man kan vara självförsörjande. Att ha ett arbete, en 

meningsfull fritid och möjligheten att påverka riktningen i sitt liv är grunden för framtidstro 

och trygghet. Utbildning är förutsättningen för arbete.  Vi kan konstatera att Värnamo 

kommun på grund av sitt geografiska läge och utvecklade infrastruktur har en fördel för att 

behålla och utveckla sitt geografiska arbetsmarknadsområde liksom kommunens egen 

personalförsörjning. För kommunens överlevnad, utveckling och konkurrenskraft är det 

avgörande att ha kompetenta medarbetare och att den kompetens som finns tas tillvara på 

bästa sätt, och att kommunen är en attraktiv kommun som man vill bo, arbeta och verka i.  

Våra förslag i driftbudgeten 

För att stimulera unga människor att söka sig till efterfrågade utbildningar anser vi att 

branschdagar ska ordnas i samband med att det är dags för unga att välja vidareutbildning. 

Vuxenutbildningen fyller här en roll även för dem som önskar eller behöver byta yrkesbana. 

Alla ungdomar som söker feriejobb hos kommunen ska erbjudas detta inklusive lämplig 

information om vad Värnamo Kommun ansvarar för och jobbar med. Kommunstyrelsen har 

ett särskilt uppdrag att jobba med ovanstående aktiviteter.  

1 000 000 kr satsas på Ungdomarna inklusive ungdomssamordnaren för att möta det 

demokratiunderskott som finns bland de unga och för att stärka kommunens arbete med 

barnkonventionen. Vi vill se att barn och unga involveras i frågor som inte är traditionella för 

målgruppen samt att kommunen medvetet arbetar med att skapa aktiva 

samhällsmedborgare bland ungdomarna genom att involvera dem i förankringsarbetet och 

här ser vi att barnkonventionen är rätt verktyg för att komma i mål.     

Nya pengar avsätts till kompetensutveckling av medarbetare och ledning inom Omsorgen för 

att hantera schemaläggning i en heltidskultur där målet är att ta bort delade turer, långa 

helger och varannan helg. Vi fortsätter också med anslag till Campus för att kunna 

genomföra ännu en sjuksköterskeutbildning samt förskollärarutbildning, något som främjar 

hela regionen och som säkerställer kompetensförsörjningen. 

Kompetensförsörjning och -utveckling av medarbetare inom nämndernas förvaltningar 

måste vi se mer av då kompetensbristen nu är ett faktum inom fler branscher. Vi vill se ett 
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långsiktigt strategiskt arbete inom den lokala arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. 

Särskilt vikt ska läggas på kommunens egna utmaningar av kompetensbrist och arbete med 

att långsiktigt säkerställa rekrytering av kompetent personal till framför allt 

kärnverksamheter, men även andra verksamheter som kommunen bedriver.  

Socialdemokraterna ger HR (personalavdelningen) uppdraget att göra en 

koncernövergripande effektivisering av ledningsorganisationen i samtliga förvaltningar och i 

samverkan med förvaltningarna för att skapa en mer horisontell organisation för delvis år 

2022 men framför allt för år 2023–2024.      

Samhällsbyggnadsnämnden har fortsatt uppdrag att ta fram relevanta och strategiska 

underlag för de planer och detaljplaner som behövs för ett hållbart samhällsbygge. En viktig 

del i det arbetet är Fördjupad översiktsplan Värnamo Stad samt 

Trafikförsörjningsprogrammet. Låga konsultkostnader eftersträvas i samtliga nämnder även 

om kompetens går före.  

Våra förslag i investeringsbudget 

För att kunna växa och stärka arbetsmarknaden och attraktiviteten krävs funktionella och 

attraktiva tomter och en väl planerad infrastruktur. Mark för verksamheter finns ännu synligt 

både vid Sydsvenska krysset och i anslutning till våra fyra större samhällen i kommunen. 

Områden för bostäder samt egna hem är däremot mer komplicerat. I våra fyra samhällen 

finns mark sedan länge men i Värnamo stad saknas aktuella detaljplaner i den utsträckning 

som efterfrågas. Förtätning av centrum har pågått under flera år och lär fortsätta i några år 

till. Vi påminner igen om behovet av parkering och grönytor för rekreation, lek och klimat. 

Vi avsätter pengar för nya bostadsområden där vi vill se förskola, möjlig skola och planerat 

boende för en åldrande befolkning ska växa fram på områden som exempelvis 

Mossleområdet, Helmershus, Åminne och Bor. Här ser vi att planeringen av nästnästa skola 

ska påbörjas absolut som senast år 2023.  

En viktig miljö-, folkhälso-, och attraktivitetsfrågan är bra och trafiksäkra gång- och 

cykelvägar i hela kommunen. Ortssammanbindande sträckor anser vi också ska ha en bra 

och lättrampad beläggning. Trygga GC-vägar med rätt belysning vid övergångsställe och 
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gator är mycket angeläget då rätt förutsättningar ska skapas för att hellre ta cykeln eller ta 

en promenad till arbete, skola eller på sin fritid. 

Det är viktigt att det finns god framförhållning, här ser vi ett behov av förbättring samtidigt 

som det är konfliktfyllt med nya områden. Den nya Översiktsplanen är viktig i detta tänk och 

vår förhoppning är att den nya Fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad ska vara mer 

vågad, mer hållbar, mer strategisk, mer klimatsmart och miljöinriktad.   

Socialdemokraterna vill också se en ny Simhall i kommunen och vill gärna att utredningen 

påbörjas under år 2022. Vi välkomnar också en utredning om ny Arenastad och föreslår att 

Prostsjöområdet/ Södra Ljusseveka skall omvandlas till ett rekreationsområde och inte ett 

bostadsområde. Vårt förslag är att samla flera idrottsgrenar just där.  

Ett riktigt kulturliv är också något som Socialdemokraterna månar om och vår mening är att 

kulturen ska spridas i hela kommunen. Vi vill därför påbörja arbetet med 

Bybibblan/biblioteksfilialerna ute i kommunens mindre orter redan år 2022 där vi förväntar 

oss ett genomförande på max 3 år.   

Ansvar för kommande generationer 

Samtliga nämnder och styrelser.  

Ansvar för kommande generationer; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på̊ ett 

meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö 

Förutom den sociala och ekonomiska aspekten av hållbarhet, som vi förväntar oss att 

samtliga nämnder har i sina bedömningar och beslut, vill vi också att klimat- och 

miljöaspekten är en av utgångspunkterna i kommunens verksamheter.  

Vi förväntar oss att Servicenämnden aktivt fortsätter att arbeta med matsvinnet och letar 

nya smarta lösningar för att kommunen ska minska sitt matsvinn än mer. Vi utgår även i år 

ifrån att mark och exploatering, detaljplanering och byggnation genomförs på ett 

klimatsmart sätt med hänsyn till miljön, ekonomin och de sociala konsekvenserna av nya 

byggnationer.  
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Våra förslag i driftbudget 

Vi anser att det måste finnas en jämlikhet för barn och unga i kommunen liksom i skolan. 

Oavsett vilken skola man går på så ska förutsättningarna finnas för en likvärdig och jämställd 

skola. Barn- och utbildningsnämnden administrerar den största delen av den kommunala 

budgeten och har ett mycket stort och viktigt uppdrag att bedriva en verksamhet som 

innebär trygg uppväxt och god utbildning. Alla barn har rätt att nå de kunskaper de behöver 

för att gå vidare på gymnasium och i livet. Det är inte acceptabelt att kunskapskraven inte 

uppnås i en högre grad i alla kommunens grundskolor. Alla elever ska ha en chans och 

möjlighet vilket kan uppnås när pedagogisk personal ihop med kringpersonal i form av 

skolkuratorer, sköterskor och fritidsledare mm finns tillgängliga, och där övrig verksamhet 

fungerar väl på skolorna. 

Socialdemokraterna förstärker också Nattisverksamheten med 1 000 000 kr från och med år 

2022 och satsar också ytterligare 3 000 000 kr på att förtäta personalen inom barnomsorgen 

genom att ha en ’överanställning’ som kan gå in vid frånvaro av annan personal – på detta 

vis håller vi nere vikarieanställningar och barnen blir mer trygga när de ser ett känt ansikte. 

Vi har för avsikt att utöka antalet överanställningar på sikt men börjar med 5 tjänster till 

barnomsorgen som ska fördelas på 3 tjänster till Värnamo och 1 tjänst var till Östra 

respektive Västra sidan av kommunen.  

 Av de öronmärkta statsbidragen väntar vi oss att förstärkningar sker inom skolans värld i 

linje med statsbidragets syfte. Nämnden har också kravet på̊ sig att söka alla bidrag som går 

att söka för att förstärka sin verksamhet och samfinansiera möjliga projekt. 

Det är inte OK att allt fler unga idag drabbas av psykisk ohälsa som riskerar att skapa 

problem för resten av livet. Vi har inte råd med detta om vi ska klara framtidens 

arbetsmarknadsutmaningar. Här förväntar vi oss att nämndens förvaltning samverkar med 

andra relevanta nämnders förvaltningar och externa aktörer med eleven i centrum. Har man 

kört fast i gamla hjulspår så förväntar vi oss att man tar ett omtag i samverkansmöjligheter 

och förstärker kontakten med relevanta aktörer utifrån elevens behov och inte tvärtom.   
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För Socialdemokraterna är det viktigt att barn och unga kan vara en aktiv del av samhället 

men också att deras möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i kommunen förstärks. Vi 

satsar därför 1 000 000kr på ungdomar inklusive en ungdomssamordnare/lots eller liknande.   

Ett rikligt kultur- och fritidsutbud är en viktig del för en attraktiv kommun men lika viktig är 

en god folkhälsan och folkbildning. Trots Covid-19 kan vi konstatera att Vandalorum och 

Gummifabriken delvis har kunnat bedriva sin verksamhet men vi ser också att det är 

nödvändigt att säkra och stärka upp kultur- och fritidsutbudet i hela kommunen. 

Socialdemokraterna ger därför Kulturnämnden i uppdrag att samordna arbetet med 

åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen.    

Luftkvaliteten i förskole- och skollokaler brukar mätas då och då, och åtgärder skall i 

samband med detta tas fram. Eftersom vi märkt att tendensen finns i vissa skolor att fler och 

fler elever sitter i samma rum, finns det all anledning att under 2022–2023 följa upp 

luftkvaliteten i samtliga lokaler och åtgärda där det behövs. Kvaliteten på luften påverkar 

arbetsmiljö, hälsa och studieresultat.  

Servicenämnden hanterar all matlagning till omsorg, förskola och skola, och många kök är 

redan färdigrenoverade eller är under renovering/ombyggnad. Ett strategiskt arbete måste 

ständigt pågå inom organisationen så att kunskap, kompetens och rekrytering håller en väl 

fungerande nivå. Samverkan med de nämnder/förvaltningar som tar emot tjänsten måste 

fungera väl, vi är en och samma kommun som finansieras med samma skattepengar och 

samarbetet måste intensifieras. Kosten är en jätteviktig del i skolans lärande och omsorgens 

välbefinnande. Här ser vi gärna att arbetet intensifieras.  

Värnamo kommun upphandlar livsmedel för tiotals miljoner kronor varje år. Enligt tagna 

beslut skall klimat- och miljöhänsyn tas, andelen närodlad livsmedel ska öka liksom 

ekologiskt utbud. Dock uppnås inte målen alltid och innebär att detta arbete måste 

intensifieras. Vi anser att det krävs mer än ett beloppstillägg för att nå målen. Vi förväntar 

oss att andelen ökar och att matsvinnet ständigt minskar. Sker inte detta måste en skarp 

åtgärdsplan tas fram.  

All upphandling i Värnamo Kommun ska göras via Upphandlingsnämnden. Vi upprepar vårt 

krav på att upphandlingen ska ställa krav på god ordning och reda hos leverantörerna, 
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punkter som anges i kollektivavtal och berörd lagstiftning skall uppfyllas, och upphandlingen 

ska medverka till en schysst konkurrens. Under åren har det blivit allt tydligare att behov 

finns av att förstärka beställarkompetensen samt att upphandling i samverkan med andra är 

positivt. Vi vill därför förstärka nämndens förvaltning med ytterligare en upphandlartjänst 

och tillför därför 1 300 000 kr för detta.  

 

Våra förslag i investeringsbudgeten 

Vi uppskattar att det under den här mandatperioden äntligen finns enighet om att öka 

takten och framtagande av detaljplaner och lämpliga markanvisningar. Kommunens 

byggnationer av bostäder, grundskolor och förskolor är eftersatta vilket resulterar i de höga 

investeringsvolymenarna som samtidigt inte är realistiska att genomföra. Därför måste 

kommunens investeringsbudget följas noga och förmodligen ses över även inför budgetåret 

2023.   

Flexibelt nyttjande av kommunens lokaler skall alltid prövas. Förutom att skollokaler är 

viktiga för barn och ungas inlärning och hälsa, är en bra skola och förskola många gånger en 

avgörande faktor för nya människor att flytta in, en attraktivitet i sig.  

Förutom att ersätta lägenhetsförskolor och andra tillfälliga byggnader, behövs nya förskolor 

byggas för att tillgodose det efterfrågade behovet. Det behövs också ̊fler förskolor för att 

minska antal barn i barngrupperna, vi välkomnar de nya byggnationerna men påminner om 

nästnästa förskola. Förskolan är en viktig funktion och verksamheten mår inte väl av 

tillfälliga lösningar. Giftfria lokaler och pedagogiska utemiljöer är bra för barnen liksom 

arbetsmiljön för personalen.  

Likaså finns det idag tillfälliga lokaler med skolverksamhet i en omfattning som egentligen 

motsvarar en helt ny skola. Ökad inflyttning är positivt samt innebär högre tryck på̊ både 

förskola och skola. Vi ser med glädje på att nya grundskolor och förskolor byggs och vill 

gärna i framtiden se att de byggs i takt med att befolkningen ökar så kommunen slipper ligga 

efter och ha konstant växtvärk. När det gäller skolinvesteringar så som i Bredaryd, Kärda, 
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Rörstorpsskolan, Finnvedens Gymnasium är vi helt överens med vad som anges i 

budgetunderlaget för investeringar och önskar en smidig och effektiv process. 

  

En god och pålitlig samhällsservice 

Samtliga nämnder och styrelser 

En god och pålitlig samhällsservice; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett 
ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna 

En god och pålitlig samhällsservice kräver att samtliga nämnder och förvaltningar sköter sitt 

uppdrag på ett kreativt, effektivt och korrekt sätt. Bemötandet är avgörande! Fokus ska vara 

på dem som vi finns till för och inte tvärtom. Vi anser att mycket av detta redan finns i 

organisationen, men samtidigt är det viktigt att konstant utvärdera, analysera och förbättra. 

Samverkan inom kommunen och kommunkoncernen är ett självklart krav från 

Socialdemokraterna, liksom att söka samarbetspartner och relevanta externa bidrag för 

medfinansiering och erfarenhetsökning.  

Våra förslag i driftbudgeten 

Servicenämndens verksamhet fortsätter att utökas och flera utmaningar vilar på nämnden. 

Samtidigt är funktionerna en viktig del för att det interna arbetet skall kunna fungera 

smidigt. Vi har inte utökat Servicenämndens ram något förutom planerade budgetsatsningar 

från förvaltningen. Däremot påminner vi att nämnden bör äska pengar ur Medel för 

verksamhetsutveckling och kompetensutveckling för kompetenshöjning av vikarier liksom 

ordinarie personal. Vi vill att vikarien får större kunskap, vana av rutiner och system samt blir 

mer delaktig i verksamheten. Vi vill också att samverkan med relevanta förvaltningar 

förstärks så att Bemanningsenheten blir mer fungerande och mer nyttjad i kommunen.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas en ramökning på 500 000kr för förstärkning vid 

livräddning med båt även bland deltidsbrandmän. Vi ser att det är viktigt att livräddning med 

båt fungerar i hela kommunen och att utbildning och material finns att tillgå.  
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Kommunen åläggs det yttersta ansvaret att ge det stöd och den hjälp som behövs. 

Omsorgsnämnden och Medborgarnämnden har uppdraget att genomföra detta. Till sitt 

förfogande finns kunnig och kompetent personal, lokaler, pengar och andra resurser.  

Omsorgsnämnden har en stor del av budgeten och ändå finns potential för fler förbättringar. 

En omsorg med hög kvalitet gynnas av att ha fler personal på plats i arbetet, personal som 

kan teknik och system, känner omsorgstagare samt löpande kan kompetensutveckla sig. Vi 

har tidigare också pekat på behovet av kompetensen ”fritidsledare” både inom 

äldreomsorgen som inom funktionshinderomsorgen. Då Regeringen har tillskjutit nämnden 

14 200 000kr genom ett permanent statsbidrag för att stärka äldreomsorgen för r 2021 

anser vi att en hel del pengar ska användas för att utveckla verksamheten kring brukarnas 

breda behov. Äldreomsorgen, liksom funktionshinderomsorgen, ska vara så mycket mer än 

hjälp med basala rutiner. Vi finns till för våra brukar och deras behov – de finns inte till för 

att fylla ut våra system.  

 

Omsorgsnämnden, och Barn- och utbildningsnämnden, får i uppdrag att arbeta med god 

schemaläggning för att ro heltidsresan i hamn och samtidigt minska sjukfrånvaron. Via 

arbetet med heltidsresan anser vi också att båda dessa kan minska mertid och övertid till 

förmån för fler tillsvidare anställda kunniga medarbetare. Omsorgsnämnden får liksom 

andra nämnder också i uppdrag att tillsammans med HR se över ledningsorganisationen för 

en mer horisontell, smidigare och hälsosammare organisation. 

Medborgarnämnden har via sin förvaltning gjort en effektiviseringsresa i sin organisation 

trots stora utmaningar i högt tryck på efterfrågade tjänster, inte tillräckligt funktionella 

lokaler och med bristen på utbildade socionomer som märkts i hela landet och kan ställa till 

det i rekryteringar. Mycket kan man kalla en förbättringsresa, men inte allt.  

Det förebyggande arbetet är A och O, och mycket behöver ske i samverkan med andra 

organisationer, med kommunens egna förvaltningar och med andra kommuner. Vi är 

medvetna om att ekonomin minst sagt är ansträngd. Verksamheten kommer vi fortsätta att 

följa noga och i budgetförslaget för 2022 så vill vi utöka Medborgarnämndens ram med 
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5 000 000kr där vi anser att pengarna särskilt ska användas för förebyggande arbete där det 

behövs men också att Medborgarnämnden får i uppdrag att upprätta en strategi för 

kommunen som helhet att arbeta med Hedersrelaterat våld. Statsbidrag finns att söka för 

bl.a. stöd till socialtjänsten i arbete med psykisk ohälsa, förebyggande av våld i nära 

relationer, etc.  

Vi ser också att det är viktigt att alla de mellan 0–19 år som vill gå på någon av Kulturskolans 

kurser ska kunna göra det utan att socio-ekonomiska omständigheter står i vägen. Vi föreslår 

därför en halvering av kursavgifterna för barn och unga som ett steg mot en totalt avgiftsfri 

Kulturskola för den här målgruppen och återkommer med ytterligare avgiftssänkning i nästa 

års budget. 

   

Våra förslag i investeringsbudgeten 

Byggnader och lokaler skall främja den kommunala verksamheten och vara funktionella för 

verksamheten som bedrivs. Väl anpassade lokaler med god ventilation medverkar till god 

arbetsmiljö. Arbetsplatserna skall vara hållbara och ergonomiska. Detta ska ständigt arbetas 

med i samtliga nämnder och styrelser.  

Räddningstjänsten i Bor är i behov av bättre lokaler på̊ sikt eftersom vi fortfarande anser att 

det är en fördel att ha en deltidsstyrka i Bor. En ny station är framflyttad då man hittat en 

lösning gällande ombyggnation ihop med hyresvärden och skrivit kontrakt på längre sikt. 

Beroende på dragningen och färdigställande av förbifart Bor, samt den nuvarande lösningen, 

avvaktar vi att reservera ett belopp för en ny station i denna budget.  

Blandat bostadsbyggandet ska finnas och takten måste öka. I vårt förslag lägger vi fram nya 

Trygghetsboenden men skickar samtidigt en påminnelse till Kommunstyrelsen att driva 

frågan i bolaget.   

I dagsläget finns pengar avsatt i investeringsbudgeten för en renovering av Viadukten. Vi 

anser att det behövs en ny lösning för funktionen som Viadukten har haft under alla dessa 

år. Vi låter summan stå kvar eftersom denna punkt varit med under många år. Men det är 

dags att sätta ner foten och se hur man kan lösa trafiksituationen inkl. Viaduktens framtid!  
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Sammanfattning 

Den här fullt finansierade och fristående budgeten är ett alternativt till det förslag som 

Alliansen går fram med. Dokumentet innehåller områden som är avgörande för Värnamo 

kommuns framtid, utveckling och välfärdslöfte.  

Vi fortsätter att investera i skolor, förskolor, nya bostads- och verksamhetsområden, 

infrastruktur och mötesplatser. Vi fortsätter att satsa på kompetensutveckling, 

demokratiutveckling för barn och unga, heltidsresans genomförande och borttagande av 

delade turer/långa helger/varannan helg inom omsorgen, samt vill vi göra en genomlysning 

av ledningsorganisationen för en mer horisontell organisation samt trycker på för minskat 

sjukskrivningstal.  

Vi påminner om vikten av ledning och styrning men också ordning och reda i kommunens 

finanser och andra resurser. Det här förslaget kommer att bidra till en ännu bättre Värnamo 

kommun.  

3 juni 2021 

Socialdemokraterna i Värnamo kommun,  

genom  

Azra Muranovic, Bo Svedberg, Anette Myrvold, Susanne Andersson, och 

Mikael Andersson, Matilda Kauppinen, Britt-Marie Sellén Nilsson, Anders Jansson, Åke 
Wilhelmsson, Senada Besic, Vivi-anne Roos, Tero Väisänen, samt  

kommunfullmäktigegruppen. 
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Yrkanden från den Socialdemokratiska gruppen 
 

1.          Bifall till Socialdemokraternas förslag på vision och övergripande mål.  

 
Uppdrag till nämnder och styrelser: 

 
2. att Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 3 000 000kr årligen från och med 2022  

för att förstärka de personella resurserna inom barnomsorgen.  
  

3. att  Avgifter för Kulturskolans kurser för barn och unga upp till och med 19  
år halveras från och med 2022, samt  

att det i Barn- och utbildningsnämndens ram tillförs 400 000kr årligen från och 
med 2022.  

 
4. att    Nattisverksamheten förstärks med 1 000 000kr årligen från och med 2022.  

 
 

5. att  3 000 000 kr avsätts från och med 2022 till Omsorgsnämnden för arbetet med
 ny hållbar schemaläggning, samt,  

att personalrepresentanter väljs som tillsammans med chefer och administration 
genomgår utbildning på arbetstid av schemaläggning i en heltidskultur, och 

att uppdra Omsorgsnämnden att arbeta fram metoder för strategisk och hållbar 
schemaläggning som avvecklar delade turer, långa helger och varannan helg.  

 
 

6. att Medborgarnämnden tilldelas en total ramökning på 5 000 000 kr från och  
med 2022 för att kunna möta de utmaningar som finns samt för att kunna 
arbeta med förebyggande insatser i syfte att minska riskerna för kriminalitet 
och utanförskap, 

att  3 000 000 kr av de totala 7 000 000kr används till förebyggande arbete enligt 
Medborgarnämndens bedömning, samt  

att 2 000 000 kr öronmärks för arbetet med våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld.  

 
 

7. att uppdra till Kommunstyrelsen att ge HR-avdelningen i uppdrag att göra  
en koncernövergripande effektivisering av ledningsorganisationen av och i 
samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa en mer horisontell 
organisation.   

 
 

8. att uppdra till Servicenämnden att göra en sammanställning av de it-relaterade  
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investeringarna (2020-2022), vilken grad av samordning som har uppnåtts samt 
vilken investeringsvolym som blev utfallet och hur driftkostnaderna förväntas 
se ut, samt 

att    Servicenämnden presenterar vilken effektiviseringsgrad som uppnås i  
kommunkoncernen med ett ’smart arbetssätt’ genom digitalisering. 
Uppföljning presenteras i Kommunfullmäktige senast mars 2022.  
 

 
9. att  uppdra till Kulturnämnden att samordna arbetet med åtgärdsförslag för  

att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen. Redovisas 
senast i kommunstyrelsen i mars 2022.   

 
10. att uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett ungdomspolitiskt program  

och måldokument som förs in i målstyrningsprocessen,  

att 1 000 000 kr avsätts årligen från och med 2022 för arbetet med ungdomspolitik 
och samordning av barn och ungas intresse i kommunen, samt 

att    Kommunstyrelsen ger Utvecklingsavdelning i uppdrag att starta igång  
arbetet med en kommunövergripande policy för hur barnkonventionen ska 
förverkligas i praktiken samt hur arbetet ska utvärderas, uppföljning redovisas i 
kommunfullmäktige senast i maj 2022.   

 
11.  att  Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1 300 000 kr årligen från och  

med 2022 för att förstärka upphandlingsavdelningen med ytterligare 
upphandlare.   
 

12. att    500 000kr tilldelas Samhällsbyggnadsnämnden för material och utbildning vid  
livräddning med båt.  

 
13. att  Tekniska utskottet påbörjar en utredning och eventuell projektering av ny     

Simhall i Värnamo kommun, samt 

              att  Tekniska utskottet tilldelas 5 000 000kr för det arbetet ur  
investeringsbudgeten.  

 

14.  att    I övrigt bifalla Socialdemokraternas förslag på investeringsbudget   
    2022–2024 inklusive plan.  
 

15.  att  I övrigt bifalla Socialdemokraternas förslag på driftbudget för åren  

   2022–2024.  
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Utfall
2020-11-01    

34 540 +104 +130 +288

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 664 34 644 34 774 35 062
Årsbudget Budget % av Plan Plan

Belopp i tkr 2021 2022  budget 2023 2024
Barn- och utbildningsnämnd 887 974 890 482 43,9% 894 674 897 789
Omsorgsnämnd 610 949 630 323 31,1% 631 055 631 787
Medborgarnämnd 149 047 152 288 7,5% 151 782 151 311
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 88 315 92 376 4,6% 92 399 92 442
Samhällsbyggnadsnämnd 62 756 62 249 3,1% 62 266 62 283
Kulturnämnd 31 795 32 517 1,6% 32 672 32 077
Servicenämnd 38 349 43 502 2,1% 42 767 42 782
Upphandlingsnämnd 444 457 0,0% 470 483
Överförmyndare 2 189 2 255 0,1% 2 321 2 387
Kommunstyrelse - Campus 21 966 22 376 1,1% 22 088 21 942
Kommunstyrelse - Klf 94 791 96 852 4,8% 96 849 95 317
Kommunens revisorer,
Förslag från kommunfullmäktiges presidium 1 601 1 620 0,1% 1 639 1 658
Summa nämnder 1 990 176 2 027 297 100,0% 2 030 982 2 032 258

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 1 158 1 158 1 158
Centrala medel
(utfördelas till verksamheterna) 11 261 28 900 44 900 61 000
Centrala lönemedel
(utfördelas till verksamheterna) 50 809 45 003 86 287 128 331
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0
Pensioner 35 031 44 018 44 805 46 522
Kapitaltjänstintäkter -148 420 -159 472 -178 539 -197 172 
Verksamhetens nettokostn exkl 
avskrivningar 1 940 015 1 986 904 2 029 593 2 072 097
Avskrivningar/nedskrivningar 133 500 145 900 159 400 172 500
Verksamhetens nettokostnader 2 073 515 2 132 804 2 188 993 2 244 597

Årsbudget Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnad (omvänt 
tecken) -2 073 515 -2 132 804 -2 188 993 -2 244 597 

Skatteintäkter 1 699 524 1 805 400 1 865 361 1 922 536
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift 430 650 420 952 404 308 413 738
Finansiella intäkter 10 150 10 250 10 350 8 950
Finansiella kostnader -5 961 -6 617 -8 180 -10 108 

ÅRETS RESULTAT 60 848 97 181 82 846 90 519

Resultat i % av skatter/gen.stb 2,9% 4,4% 3,7% 3,9%

DRIFTBUDGET 2022-2024

1(15) 2021-05-26
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 2 000 2 000 2 000 KS
Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder 
som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 
övergripande mål uppnås). 6 000 6 000 6 000 KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling 
av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även 
extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv 
arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter 
för verksamhetsutveckling. 

10 000 10 000 10 000 KS
Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks 
§106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd 
nämnd/utskott efter presenterad långsiktig utformning. 700 700 700 KS
Föreningsmiljonen. Aktiviteter i föreningar och stiftelser för att 
förbättra folkhälsan efter pandemin. 1 000 0 0 KS
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna 
lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd  
nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut 
tas av kommunstyrelsen. 9 000 26 000 42 000  KS

Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation 
av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 200 200 300 KLF

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF
Kundförluster 500 500 500 KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 100 100 100 KLF

SUMMA KOSTNADER 30 058 46 058 62 158

Central lönepott (inkl strukturförändringar och 
åtgärder osakliga löneskillnader) 45 003 86 287 128 331 KLF

SUMMA KOSTNADER 45 003 86 287 128 331

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 
anställda 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 375 061 383 313 391 746

AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-
KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 121 123 126

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 283 1 311 1 340

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 335 343 350

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -376 800 -385 089 -393 561 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2022-2024

2(15)
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

  BUDGETRAMAR 2022-2024

Pensioner 
(enligt särskild beräkning av Skandia per 2020-12-31)
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -96 643 -93 588 -102 423 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 17 972 14 090 19 678

Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-
pålägg) 4 360 3 418 4 774

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-
pålägg) 59 803 61 226 62 748

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 
ålderspension (täcks av PO-pålägg) 14 508 14 853 15 223

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 991 638 833

Utbetalningar - intjänat SAP 173 177 30

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 432 1 093 1 121

Utbetalningar  - intjänat före 1998 26 261 25 985 26 354

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) 165 -238 -301 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 
och förändrad avsättning 6 798 6 709 6 802

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 
särskild löneskatt 7 000 8 000 9 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 
utöver beräkning från Skandia 1 698 1 941 2 183
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 
handläggning av individuella val och utbetalningar) 500 500 500

SUMMA KOSTNADER 44 018 44 805 46 522

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 
finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 
kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, 
till 1,00 % under planperioden. -60 834 -60 834 -60 834 

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

Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -7 790 -23 057 -38 090 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -24 400 -27 400 -30 500 

Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,0%, enl 
SKR:s rekommendation för internränta) -8 800 -9 700 -10 300 

Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och 
anläggningsavgifter m m  (1,0%, enl SKR:s 
rekommendation för internränta) 1 700 1 800 1 900

SUMMA INTÄKTER -159 472 -178 539 -197 172 

Summa övrig verksamhet under Finansiering -40 393 -1 389 39 839

3(15)

111



Belopp i tkr 2022 2023 2024

  BUDGETRAMAR 2022-2024

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -118 500 -128 000 -137 000 

Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -24 400 -27 400 -30 500 

Nedskrivningar -3 000 -4 000 -5 000 

SUMMA KOSTNADER -145 900 -159 400 -172 500 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 805 400 1 865 361 1 922 536

Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 
(+7.613 kr/inv, +7.785 kr/inv, +8.173 kr/inv) 263 744 270 716 286 562

Kostnadsutjämningsavgift (-1 151 kr/inv) -39 875 -40 025 -40 356 

Regleringsbidrag/-avgift 
(+2.321 kr/inv,+1.590 kr/inv, +1.351 kr/inv) 80 400 55 298 47 373

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+1.180 kr/inv) 40 866 41 019 41 359

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2022, 
egen uppräkning för 2023-2024) 75 817 77 300 78 800

SUMMA INTÄKTER 2 226 352 2 269 669 2 336 274

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, 
ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom 
kulturområdet 3 000 3 000 1 500

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Borgensavgifter 7 100 7 200 7 300

Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100

SUMMA INTÄKTER 10 250 10 350 8 950

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal 
(inkl särskild löneskatt) -867 -1 230 -1 558 

Räntor på upptagna långfristiga lån -5 600 -6 800 -8 400 
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -6 617 -8 180 -10 108 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 229 985 2 271 839 2 335 116

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt särskild 
beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2021-04-29, cirkulär 21:20) 

4(15)
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 887 974 890 482 894 674

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (-115) -6 556 0 0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+27) 1 618 1 618 0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+33) 0 1 420 1 420
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+123) 0 0 3 513
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 
ekologisk mat) 700 700 700
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -4 183 0 0
Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, (ingår i generellt statsbidrag) 0 1 160 0
Utveckling av nationella prov (BP 2020) -174 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 778 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som 
överförs till internkunderna 974 0 0
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande 
förskola, KS § 355/2020 -739 -738 0
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete BP2021, cirkulär 20:37 104 0 0
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 
år, 2021-2023 0 0 -750 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -12 837 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 12 310 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 363 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 044 0 0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas 
i avgiften till servicenämnden föregående år -823 0 0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 
betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 1 096 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 3 301 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som 
överförs till internkunderna 788 0 0
Förstärkning att få fler i arbete. År 2021, 900 tkr, Kf §64/2021. 
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. D5 1 800 0 -1 800 
Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024.
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 3 000 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 890 482 894 674 897 789

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 610 949 630 323 631 055
 
Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32
Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 
närproducerad och ekologisk mat) 300 300 300
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -2 988 0 0
Kompetensutvecklingsmedel till utbildning för specialistsjuksköterskor 2020-
2021, KS § 264/2020 -400 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 10 889 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och 
bemanning som överförs till internkunderna 686 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -7 040 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 7 408 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 417 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -417 0 0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning 
som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år -416 0 0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 
bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 550 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 9 456 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och 
bemanning som överförs till internkunderna 497 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 630 323 631 055 631 787

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Medborgarnämnd
Föregående års ram 149 047 152 288 151 782

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -695 0 0

Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr. -500 -500 -500 
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 543 0 0

Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37 35 -35 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -923 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 856 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 896 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 152 288 151 782 151 311

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 88 315 92 376 92 399

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -422 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 876 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -20 401 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 22 802 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 319
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -607 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 965 0 0
Föreningsvandringar, Ks 210525, §203 186 -20 0
Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. 
Återedovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 300 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 92 376 92 399 92 442

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 62 756 62 249 62 266

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -302 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 1 505 0 0
Kompensation för ökad hyra vid räddningsstationen i Bor, KS 2020-09-15, § 
337 275 0 0
Förprojektering av ny arenastad i Värnamo -500 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -3 708 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 3 570 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 003 0 0

Kommunal räddningstjänst cirkulär 19:38 (ingår generella statsbidragen) 139 0 0

GIS-verksamheten, budgetanslag flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till 
servicenämnden inkl Geodata. KS 210525, § 201. -2 900 0 0
Överflyttning av budgetanslag för kommunikationssystem RAKEL från 
servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden 394 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 62 249 62 266 62 283

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kulturnämnd
Föregående års ram 31 795 32 517 32 672

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3
Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20
Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27
Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -
25 tkr/år 25 25 25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 
överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -149 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 135 0 0
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 
3 år, 2021-2023 0 0 -750 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 387 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 420 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 9
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -14 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 253 0 0
Ökat driftbidrag till Vandalorum 300 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 32 517 32 672 32 077

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Servicenämnd
Föregående års ram 38 349 43 502 42 767

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 
ekologisk mat, gäller från 2018 1 000 1 000 1 000

Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.) -1 000 -1 000 -1 000 
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -151 0 0

Budget 2021: Microsoftlicenser, ökade kostnader, 1 000 tkr år 2021 samt 
utredning av ny licenshantering under år 2021,  800 tkr flyttas från investerings-
förslag till driftbudget. Microsoftlicenser ökade kostnader 200 tkr från år 2022.
Budget 2022: Ökade licenskostnader ändras från 200 tkr till 100 tkr.  -1 700 0 0
Nätseperation överflyttat från investeringsförslag SN 018 år 2021 till 
driftbudget -300 0 0
Projekt Värnamo ladda upp fossiloberoende fordonsflotta.
År 2018-2020. År 2021: 251 tkr i budget. -251 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 216 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och 
bemanning som överförs till internkunderna -1 660 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -9 844 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 10 197 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -2 

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 
bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år 1 239 0 0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 
betalas genom avgifter från internkunderna -1 647 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 787
Löneökningskompensation 2021 kostverksamhet och bemanning som 
överförs till internkunderna -1 285 

GIS-verksamheten, budgetanslag flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden, Geodata ingår. 
KS 210525, §201. 2 900 0 0
Korrigeras från budget 2021 Geodata 239 0 0
Överflyttning av budgetanslag för kommunikationssystem RAKEL från 
servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Budgetram hos 
servicenämnden 354 tkr. -354 0 0
HR-system införande av nytt system fr.o. m 2022, högre licens- och 
driftkostnader. Hanteras i it-schablonen, utfördelning till nämnderna 
under hösten. 1 900 0 0
Ledningsfunktion it-center, budgetanslag överflyttas från 
kommunstyrelsen till servicenämnden och utökas från 770 tkr till
1 100 tkr. 1 100 0 0
It-center systemförvaltning, PM3, projektmedel finns under 
kommunstyrelsen till och med 211231. 750 0 0
Medel till utveckling och implementering av e-tjänster år 2021. -746 0 0
E-tjänster, projekt förlängs under 2022, uppdrag om återredovisning till 
kommunstyrelsen senast 2022-03-31 750 -750 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 43 502 42 767 42 782

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 444 457 470

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 457 470 483

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Överförmyndare
Föregående års ram 2 189 2 255 2 321

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6
Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 255 2 321 2 387

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 21 966 22 376 22 088

Tillskott och avdrag:
Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 
etapp 2, indexjustering 64 64 64
Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102 -102 0
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 0 -115 -115 
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202 230 0 -115 
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202 115 115 0

Medfinansiering förskollärarutbildning intag ht 2020 (3,5 år) - våren 2024 
Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr. -160 0 -20 

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022 40 0 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024 0 0 40
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -100 0 0
Forskning Prostsjöprojektet 150 tkr/år 2020-2021, KS 200114, § 18 -150 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 252 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 211 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 191 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 241 0 0

Den digitala noden, Ks§108-2021. Ansökan om bidrag från Vinnova avslagits 
maj 2021. D3 0 0 0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach)  t.o.m 2022 enligt 
tidigare beslut 0 -500 0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) permanentas fr.o.m 
2023 0 250 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 22 376 22 088 21 942

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 94 791 96 852 96 849

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155
Allmänna val 2022 (850 tkr) 850 -850 0
Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 50 50
Medarbetarundersökning 2021 och 2023 -200 200 -200 
Medborgarundersökning 2021 och 2023 -90 90 -90 
Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10

Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 0 300 -300 

Designers Saturday eller liknande evenemang 2021 och 2023 -150 150 -150 
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  
(Gummifabriken), -67 -67 -67 
Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.
Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. 0 -800 0
Projekt 100% e-handel förlängt till och med 2021-12-31 enligt beslut av 
KS 2020-09-15, § 332. -750 0 0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -456 0 0
Medarbetardagar, vartannat år -1 000 1 000 -1 000 
Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen -100 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 997 0 0
Fortsättning av projekt PM3 under år 2021. 550 tkr flyttas från 
servicenämndens investeringsförslag SN018 till driftbudget. -550 0 0
Medfinansiering projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria 
transporter i Jönköpings län 2019-2021, KS § 377/2018 -40 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 319 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 081 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -8 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 005 0 0
Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 
130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr) 51 -51 0
Medel för digitaliseringsstrateg på kommunledningsförvaltningen flyttas 
till serviceförvaltningen, it-centerchef -770 0 0
E-arkiv, ökade kostnader 81 0 0
E-postadresser förtroendevalda, ökade kostnader 38 0 0
Årlig uppräkning av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna 8 0 0
Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a 
Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år. 0 -300 0
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 D2 200 -200 0
Friskvårdssatsningar 875 0 0
Satsning för Trygghet och säkerhet 0 250 0
Brottsförebyggande rådet (lokalt) 150 0 0
Kommunikatör 650 0 0
E-handel 650 0 0
Upphandlare 650 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 96 852 96 849 95 317

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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KASSAFLÖDESBUDGET 2022-2023

Budget Budget Plan Plan 

2021 2022 2023 2024

Ingående likvida medel 1/1 100 100 100 100

Medel från årets resultat 61 97 83 91

Medel från årets avskrivningar 134 146 159 172

Årets investeringar (skattefinansierade) -263 -333 -429 -412

Årets investeringar (exploatering) -80 -72 -36 -40

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -79 -107 -124 -86

Årets investeringsinkomster (exploatering)
30 31 43 43

Årets investeringsinkomster (avg.fin.) 9 9 9 9

Försäljning av fastigheter 10 10 10 10

Effekt Covid-19 (återbet preliminär skatt)
-22 0 0 0

Maximalt investeringsutrymme 300 mnkr/år
172 212 289 238

Nya lån/ amorteringar 28 7 -4 -25

Utgående likvida medel (31/12) 100 100 100 100

Låneram 639 646 642 617

Lån upptas först när behov finns. Upptagna lån är för närvarande 470 mnkr.

2021-05-26
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RESULTATBUDGET

Bokslut Budget Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 2024

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 881 -1 940 -1 987 -2 029 -2 072

Avskrivningar -123 -134 -146 -159 -173

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 004 -2 074 -2 133 -2 188 -2 245

Skatteintäkter 1 675 1 700 1 805 1 865 1 923

Kommunalekonomisk utjämning m m 407 431 421 404 414

Finansiella intäkter 11 10 10 10 9

Finansiella kostnader -4 -6 -6 -8 -10

ÅRETS RESULTAT 85 61 97 83 91

BALANSBUDGET

Bokslut Budget Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31

Anläggningstillgångar 2 247 2 410 2 517 2 658 2 785

Finansiella anläggningstillgångar 20 21 24 28 32

Bidrag till statlig infrastruktur 10 9 9 8 8

Omsättningstillgångar 519 542 583 576 573

SUMMA TILLGÅNGAR 2 796 2 982 3 133 3 270 3 398

Eget kapital 1 590 1 641 1 741 1 826 1 918

Avsättningar 133 136 131 130 128

Långfristiga skulder 526 755 771 776 760

Kortfristiga skulder 547 450 490 538 593

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 796 2 982 3 133 3 270 3 399

Panter och ansvarsförbindelser:

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 

avsättningar 566 535 525 509 494

Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer) 2 886 3 000 3 100 3 200 3 300

Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening

KASSAFLÖDESBUDGET 

Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2022 2023 2024

Likvida medel vid årets början 100 100 100

Medel från årets resultat 97 83 91

Medel från årets avskrivningar 146 159 172

Årets investeringar (skattefinansierade) -333 -429 -412

Årets investeringar (exploatering) -72 -36 -40

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -107 -124 -86

Årets investeringsinkomster (exploatering) 31 43 43

Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 9 9 9

Försäljning fastigheter 10 10 10

Maximalt investeringsutrymme 300 mnkr/år 212 289 238

Nya lån / amortering 7 -4 -25

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 100 100 100

Låneram 639 646 642 617

Nuvarande lån uppgår till 470 mnkr (2020-10-07)

Solidarisk borgen med övriga medlemmar
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Nyckeltal

Budget Plan Plan

2021 2022 2023

Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och 

kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift  (%) -95,8% -96,4% -96,1%

Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, 

exkl avskrivningar (%) 2,4% 2,1% 2,1%

Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 

samt fastighetsavgift från f g år (%) 4,5% 1,9% 3,0%

Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk 

utjämning samt fastighetsavgift  (%) 4,4% 3,7% 3,9%

Differens mot resultat +2,5% avseende resultat enskilt år (mnkr) 

(+=överskott) 41 26 33

Investeringar (300 mnkr -VA investeringar samt 75% 

exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på 

skattefinansierade investeringar  (%) 64% 71% 81%

Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år 

(mnkr) (+=överskott) 76,9 61,8 43,9

Soliditet, (%) 56% 56% 56%

2021-05-26
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1(16) 2021-05-06

DRIFTBUDGET 2022-2024

Utfall
2020-11-01
34 540 +104 +130 +288

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 664 34 644 34 774 35 062
Årsbudget Budget % av Plan Plan

Belopp i tkr 2021 2022  budget 2023 2024
Barn- och utbildningsnämnd 887 974 896 665 44,0% 902 357 907 272
Omsorgsnämnd 610 949 634 311 31,1% 635 043 635 775
Medborgarnämnd 149 047 152 938 7,5% 152 432 151 961
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 88 315 93 076 4,6% 93 099 93 142
Samhällsbyggnadsnämnd 62 756 62 249 3,1% 62 266 62 283
Kulturnämnd 31 795 32 517 1,6% 32 672 32 077
Servicenämnd 38 349 43 502 2,1% 43 517 43 532
Upphandlingsnämnd 444 457 0,0% 470 483
Överförmyndare 2 189 2 255 0,1% 2 321 2 387
Kommunens revisorer 1 601 1 620 0,1% 1 639 1 658
Kommunstyrelse - Campus 21 966 22 876 1,1% 22 338 21 892
Kommunstyrelse - Klf 94 791 93 877 4,6% 93 624 92 092
Summa nämnder 1 990 176 2 036 343 100,0% 2 041 778 2 044 554
Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0
Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 1 158 1 158 1 158
Centrala medel
(utfördelas till verksamheterna) 11 261 20 221 36 549 52 949
Centrala lönemedel
(utfördelas till verksamheterna) 50 809 40 933 76 743 113 249
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0
Pensioner 35 031 44 018 44 805 46 522
Kapitaltjänstintäkter -148 420  -159 472  -178 539  -197 172 
Verksamhetens nettokostn exkl
avskrivningar 1 940 015 1 983 201 2 022 494 2 061 260
Avskrivningar/nedskrivningar 133 500 145 900 159 400 172 500
Verksamhetens nettokostnader 2 073 515 2 129 101 2 181 894 2 233 760

Årsbudget Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnad (omvänt
tecken) -2 073 515  -2 129 101  -2 181 894  -2 233 760 
Skatteintäkter 1 699 524 1 805 400 1 865 361 1 922 536
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal
fastighetsavgift 430 650 420 952 404 308 413 738
Finansiella intäkter 10 150 10 250 10 350 8 950
Finansiella kostnader -5 961  -6 617  -8 180  -10 108 

ÅRETS RESULTAT 60 848 100 884 89 945 101 356

Resultat i % av skatter/gen.stb 2,9% 4,5% 4,0% 4,3%
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  BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr 2022 2023 2024

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 KS
Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder
som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens
övergripande mål uppnås). 3 000 3 000 3 000 KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling
av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även
extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv
arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter
för verksamhetsutveckling. 5 000 5 000 5 000 KS
Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks
§106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd
nämnd/utskott efter presenterad långsiktig utformning. 700 700 700 KS
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna
lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd
nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut
tas av kommunstyrelsen. 9 821 26 149 42 449  KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation
av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 200 200 300 KLF

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF
Kundförluster 500 500 500 KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 100 100 100 KLF

SUMMA KOSTNADER 21 379 37 707 54 107

Central lönepott (inkl strukturförändringar
och åtgärder osakliga löneskillnader) 40 933 76 743 113 249 KLF

SUMMA KOSTNADER 40 933 76 743 113 249

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för
anställda
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 375 061 383 313 391 746
AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-
KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 121 123 126
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0
Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 283 1 311 1 340
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 335 343 350
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -376 800  -385 089  -393 561 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0
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Pensioner
(enligt särskild beräkning av Skandia per 2020-12-31)
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -96 643  -93 588  -102 423 
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 17 972 14 090 19 678
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-
pålägg) 4 360 3 418 4 774
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-
pålägg) 59 803 61 226 62 748
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd
ålderspension (täcks av PO-pålägg) 14 508 14 853 15 223
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 991 638 833
Utbetalningar - intjänat SAP 173 177 30
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 432 1 093 1 121
Utbetalningar  - intjänat före 1998 26 261 25 985 26 354
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) 165 -238  -301 
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar
och förändrad avsättning 6 798 6 709 6 802
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl
särskild löneskatt 7 000 8 000 9 000
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader
utöver beräkning från Skandia 1 698 1 941 2 183
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar
handläggning av individuella val och utbetalningar) 500 500 500
SUMMA KOSTNADER 44 018 44 805 46 522

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till
finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för
kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation,
till 1,00 % under planperioden. -60 834  -60 834  -60 834 
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -59 348  -59 348  -59 348 
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -7 790  -23 057  -38 090 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -24 400  -27 400  -30 500 
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,0%, enl
SKR:s rekommendation för internränta) -8 800  -9 700  -10 300 
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och
anläggningsavgifter m m  (1,0%, enl SKR:s
rekommendation för internränta) 1 700 1 800 1 900

SUMMA INTÄKTER -159 472  -178 539  -197 172 

Summa övrig verksamhet under Finansiering -53 142  -19 284  16 706

  BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr 2022 2023 2024
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Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -118 500  -128 000  -137 000 
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -24 400  -27 400  -30 500 
Nedskrivningar -3 000  -4 000  -5 000 

SUMMA KOSTNADER -145 900  -159 400  -172 500 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt särskild
beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2020-12-15, cirkulär 20:57 och 20:59)

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 805 400 1 865 361 1 922 536
Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0
Inkomstutjämningsbidrag
(+7.613 kr/inv, +7.785 kr/inv, +8.173 kr/inv) 263 744 270 716 286 562
Kostnadsutjämningsavgift (-1 151 kr/inv) -39 875  -40 025  -40 356 
Regleringsbidrag/-avgift
(+2.321 kr/inv,+1.590 kr/inv, +1.351 kr/inv) 80 400 55 298 47 373
Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0
LSS-utjämningsbidrag (+1.180 kr/inv) 40 866 41 019 41 359
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2022,
egen uppräkning för 2023-2024) 75 817 77 300 78 800

SUMMA INTÄKTER 2 226 352 2 269 669 2 336 274
 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB,
ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom
kulturområdet 3 000 3 000 1 500
Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0
Borgensavgifter 7 100 7 200 7 300
Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100
SUMMA INTÄKTER 10 250 10 350 8 950

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal
(inkl särskild löneskatt) -867  -1 230  -1 558 
Räntor på upptagna långfristiga lån -5 600  -6 800  -8 400 
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150  -150  -150 
SUMMA KOSTNADER -6 617  -8 180  -10 108 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 229 985 2 271 839 2 335 116

  BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr 2022 2023 2024

130



5(16)

  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 887 974 896 665 902 357

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (-115) -6 556  0 0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+27) 1 618 1 618 0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+33) 0 1 420 1 420
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+123) 0 0 3 513
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och
ekologisk mat) 700 700 700
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 tas bort 0 0 0
Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, (ingår i generellt statsbidrag) 0 1 160 0
Utveckling av nationella prov (BP 2020) -174  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 778 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som
överförs till internkunderna 974 0 0
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande
förskola, KS § 355/2020 -739  -738  0
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete BP2021, cirkulär 20:37 104 0 0
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3
år, 2021-2023 0 0 -750 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -12 837  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 12 310 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 363 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 044  0 0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas
i avgiften till servicenämnden föregående år -823  0 0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som
betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 1 096 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 3 301 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som
överförs till internkunderna 788 0 0
Extra medel vuxenutbildningen Ks§140-2021 till KF§64/2021. år 2021 900 tkr, år 2022 1
800 tkr D5 1 800 0 0
Avgiftfri kulturskola samt teknik college 2 000 1 500
Kurator och psykolog tjänst förstärks inom BUF 3 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET 896 665 902 357 907 272
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 610 949 634 311 635 043
 
Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32
Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk
närproducerad och ekologisk mat) 300 300 300
Effektiviseringsuppdrag enligt budget tas bort 2020-2022 0 0 0
Kompetensutvecklingsmedel till utbildning för specialistsjuksköterskor 2020-
2021, KS § 264/2020 -400  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 10 889 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och
bemanning som överförs till internkunderna 686 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -7 040  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 7 408 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 417 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -417  0 0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning
som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år -416  0 0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och
bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 550 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 9 456 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och
bemanning som överförs till internkunderna 497 0 0
Medel för att ta fram ett koncept med region sk Äldrecentral 1 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET 634 311 635 043 635 775
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Medborgarnämnd
Föregående års ram 149 047 152 938 152 432

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -695  0 0
Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar.
Nämnden får i uppdrag att återredovisa utveckling av verksamhet och
samarbetspartners till kommunstyrelsen senast 2021-08-31. -500  -500  -500 
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 543 0 0
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021
SKR 20:37 35 -35  0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -923  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 856 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 896 0 0
Ungdoms och fältassistans utökas med 1 tjänst 650

BUDGETRAM VÅRBUDGET 152 938 152 432 151 961
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 88 315 93 076 93 099

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -422  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 876 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -20 401  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 22 802 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 319
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -607  0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 965 0 0
Föreningsvandringar 186 -20  0
Anslag för miljöutredningar 1 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET 93 076 93 099 93 142
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 62 756 62 249 62 266

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -302  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 1 505 0 0
Kompensation för ökad hyra vid räddningsstationen i Bor, KS 2020-09-15, §
337 275 0 0
Förprojektering av ny arenastad i Värnamo -500  0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -3 708  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 3 570 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 003 0 0
Kommunal räddningstjänst cirkulär 19:38 (ingår generella statsbidragen) 139 0 0
Översyn av GIS-verksamheten, flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till
Servicenämnden inkl Geodata -2 900 
Överflyttning av kostnader för RAKEL från Servicenämnden till
Samhälsbyggnadsnämnden 394

BUDGETRAM VÅRBUDGET 62 249 62 266 62 283
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kulturnämnd
Föregående års ram 31 795 32 517 32 672

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3
Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20
Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27
Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -
25 tkr/år 25 25 25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid
överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -149  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 135 0 0
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3
år, 2021-2023 0 0 -750 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 387  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 420 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 9
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -14  0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 253 0 0
Ökat bidrag till Vandalorum 300 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 32 517 32 672 32 077
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Servicenämnd
Föregående års ram 38 349 43 502 43 517

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och
ekologisk mat, gäller från 2018 1 000 1 000 1 000
Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.) -1 000  -1 000  -1 000 
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -151  0 0
Budget 2021: Microsoftlicenser, ökade kostnader, 1 000 tkr år 2021 samt
utredning av ny licenshantering under år 2021,  800 tkr flyttas från investerings-
förslag till driftbudget. Microsoftlicenser ökade kostnader 200 tkr från år 2022.
Budget 2022: Ökade licenskostnader ändras från 200 tkr till 100 tkr. -1 700  0 0
Medel till utveckling och implementering av e-tjänster fr.o.m år 2021,
projektplan ska upprättas och redovisas för kommunstyrelsen senast
2021-02-28 -746  0 0
Nätseperation överflyttat från investeringsförslag SN 018 år 2021 till
driftbudget -300  0 0
Projekt Värnamo ladda upp fossiloberoende fordonsflotta.
År 2018-2020. År 2021: 251 tkr i budget. -251  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 216 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och
bemanning som överförs till internkunderna -1 660 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -9 844  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 10 197 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -2 
Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och
bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år 1 239 0 0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som
betalas genom avgifter från internkunderna -1 647  0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 787
Löneökningskompensation 2021 kostverksamhet och bemanning som
överförs till internkunderna -1 285 
Medel för digitaliseringsstrateg kommunledningsförvaltningen flyttas till
serviceförvaltningen, it-centerchef 770 0 0
Övriga kostnader, it-centerchef 330 0 0
Översyn av GIS-verksamheten, flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden
till Servicenämnden Geodata ingår 2 900 0 0
Korrigeras från budget 2021 Geodata 239 0 0
Överflyttning av kostnader för Rakel (394 tkr utfall) från Servicenämnden
till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgetram hos Servicenämndne 354
tkr. -354  0 0
HR-system införande av nytt system fr.o. m 2022, högre licens- och
driftkostnader. Hanteras i it-schablonen, utfördelning till nämnderna. 1 900 0 0
PM3, projekt medel finns under klf t.o.m 211231. 750 0 0
inspirationskock för mer vegetarisk kost 750

BUDGETRAM VÅRBUDGET 43 502 43 517 43 532
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 444 457 470

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 457 470 483
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Överförmyndare
Föregående års ram 2 189 2 255 2 321

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6
Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 255 2 321 2 387
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium

Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 601 1 620 1 639

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 620 1 639 1 658
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 21 966 22 876 22 338

Tillskott och avdrag:
Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken
etapp 2, indexjustering 64 64 64
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) förlängs med
ytterligare 2 år t.o.m 2022. Därefter ska frågan prövas på nytt 0 -500  0
Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102  -102  0
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 0 -115  -115 
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024 230 0 -115 
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025 115 115 0
Medfinansiering förskollärarutbildning intag ht 2020 (3,5 år) - våren 2024
Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. -160  0 -20 
Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022 40 0 0
Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024 0 0 40
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -100  0 0
Forskning Prostsjöprojektet 150 tkr/år 2020-2021, KS 200114, § 18 -150  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 252 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 211  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 191 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 241 0 0
Den digitala noden, 300 tkr år 2021, behov inför 2022-2024 Ks§108-2021 D3 500 0 -300 

BUDGETRAM VÅRBUDGET 22 876 22 338 21 892
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 94 791 93 877 93 624

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155
Allmänna val 2022 (850 tkr) 850 -850  0
Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 50 50
Medarbetarundersökning 2021 och 2023  -200  200 -200 
Medborgarundersökning 2021 och 2023 -90  90 -90 
Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 0 300 -300 

Designers Saturday eller liknande evenemang 2021 och 2023 -150  150 -150 
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal
(Gummifabriken), -67  -67  -67 
Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.
Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. 0 -800  0
Projekt 100% e-handel ska enligt tidigare beslut avslutas 2020-12-31 och
därefter fortsätta med egen personal.
Projektet förlängs till och med 2021-12-31 enligt beslut av KS 2020-09-
15, § 332. -750  0 0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -456  0 0
Medarbetardagar, vartannat år -1 000  1 000 -1 000 
Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen -100  0 0
Utökade kommunikationsinsatser 0 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 997 0 0
Fortsättning av projekt PM3 under år 2021. 550 tkr flyttas från
servicenämndens investeringsförslag SN018 till driftbudget. -550  0 0
Medfinansiering projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria
transporter i Jönköpings län 2019-2021, KS § 377/2018 -40  0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 319  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 081 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -8  0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 005 0 0
Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a
Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år. 0 -300  0
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 D2 200 -200  0
Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022,
130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr) 51 -51  0
Medel för digitaliseringsstrateg på kommunledningsförvaltningen flyttas till
serviceförvaltningen, it-centerchef -770  0 0
E-arkiv, ökade kostnader 81 0 0
E-postadresser förtroendevalda, ökade kostnader 38 0 0
Årlig uppräkning av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna 8 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 93 877 93 624 92 092
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RESULTATBUDGET
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2022 2023 2024

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 994 -2 046 -2 100
Avskrivningar -146 -159 -173

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 140 -2 205 -2 273

Skatteintäkter 1 791 1 852 1 908

Kommunalekonomisk utjämning m m 421 404 414

Finansiella intäkter 10 10 9
Finansiella kostnader -6 -8 -10

ÅRETS RESULTAT 76 53 48

BALANSBUDGET
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31

Anläggningstillgångar 2 671 3 057 3 449

Finansiella anläggningstillgångar 24 28 32

Bidrag till statlig infrastruktur 9 8 8
Omsättningstillgångar 578 556 548

SUMMA TILLGÅNGAR 3 282 3 649 4 037

Eget kapital 1 717 1 770 1 818

Avsättningar 131 130 128

Långfristiga skulder 1 013 1 314 1 640
Kortfristiga skulder 421 435 451

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 282 3 649 4 037

Panter och ansvarsförbindelser:
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 525 509 494

Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer) 3 100 3 200 3 300

Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening

KASSAFLÖDESBUDGET 
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2022 2023 2024

Likvida medel vid årets början 100 100 100

Medel från årets resultat 76 53 48

Medel från årets avskrivningar 146 159 173

Årets investeringar (skattefinansierade) -347 -421 -479

Årets investeringar (exploatering) -67 -21 -35

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -107 -124 -86

Årets investeringsinkomster (exploatering) 31 43 43

Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 9 9 9

Försäljning fastigheter 10 10 10

Nya lån / amortering 249 292 317

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 100 100 100

Låneram 888 1 180 1 497

Nuvarande lån uppgår till 470 mnkr (2021-06-01)

Solidarisk borgen med övriga medlemmar
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Nyckeltal
Budget Plan Plan

2021 2022 2023

Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och 
kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift  (%) -96,7% -97,7% -97,9%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående 
år, exkl avskrivningar (%) 2,8% 2,6% 2,6%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
samt fastighetsavgift från f g år (%) 3,8% 2,0% 2,9%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk 
utjämning samt fastighetsavgift  (%) 3,4% 2,3% 2,1%

Soliditet, (%) 52% 49% 45%
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-06-08 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 3/2021 gällande 
förlängning av stöd till leverans av mat och läkemedel till följd 
av Corona.

2. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 6/2021 gällande 
riktlinje för personalbil.
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2021-05-31        Beslut 6/2021

Riktlinje för personalbil

Värnamo kommun vill medverka till en hållbar utveckling. Som en del i 
klimatarbetet erbjuder därför Värnamo kommun fossiloberoende personbilar som 
personalbil till samtliga tillsvidareanställda. 

Värnamo kommun ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare och därigenom 
säkerställa kommunens kompetensförsörjning. Erbjudandet av personalbil är en 
del av kompetensförsörjningen.

Att erbjudas en personalbil är en personalförmån som Värnamo kommun 
tillhandahåller sina tillsvidareanställda. Bilen ställs till medarbetarens förfogande 
mot ett bruttolöneavdrag som är beroende på bilmodell, extrautrustning samt 
körsträcka privat och för tjänsteresor. 
I riktlinjen redovisas förutsättningarna för personalbil och hur de påverkar 
medarbetaren under de tre år som avtalet gäller. Medarbetaren bör vara medveten 
om, och känna en trygghet i, de ekonomiska konsekvenserna som avtalet medför.

Reviderad riktlinje för personalbil är härmed antagen.

Ulf Svensson
Kommundirektör

Kommunledningskontoret
Ulf Svensson
Kommundirektör
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Riktlinje - Personalbil 
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  Riktlinje - Personalbil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av: Kommundirektören 
Dokumentet gäller från: XXXX-XX-XX 
Dokumentet gäller för: Samtliga förvaltningar 
Dokumentansvarig: Logistikchef, 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 
kommun, 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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  Riktlinje - Personalbil

 
 
Bakgrund 
Värnamo kommun vill medverka till en hållbar utveckling. Som en del i klimatarbetet 
erbjuder därför Värnamo kommun fossiloberoende personbilar som personalbil till 
samtliga tillsvidareanställda.  

Syfte 
Värnamo kommun ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare och därigenom 
säkerställa kommunens kompetensförsörjning. Erbjudandet av personalbil är en 
del av kompetensförsörjningen. 

Organisation och ansvar 
Alla medarbetare har ett ansvar för att det egna resandet följer denna riktlinje och gällande 
avtal. Varje chef har ett ansvar för att informera om vad som gäller gällande personalbil. 

Villkor 
Värnamo kommun erbjuder klimatsmarta bilar som personalbil till samtliga 
tillsvidareanställda som uppfyller nedanstående villkor:  

• Har minst 3,5 år kvar till pension  
• Inte helt uppbär ersättning till följd av sjukdom vid beställning av personalbil.  
• Inte har införsel på lön  
• Inte är helt tjänstledig eller föräldraledig vid beställning av personalbil 
 

Personalförmån 
Att erbjudas en personalbil är en personalförmån som Värnamo kommun tillhandahåller 
sina tillsvidareanställda. Bilen ställs till medarbetarens förfogande mot ett bruttolöneavdrag 
som är beroende på bilmodell, extrautrustning samt körsträcka privat och för tjänsteresor.  
I riktlinjen redovisas förutsättningarna för personalbil och hur de påverkar medarbetaren 
under de tre år som avtalet gäller. Medarbetaren bör vara medveten om, och känna en 
trygghet i, de ekonomiska konsekvenserna som avtalet medför. 

Upplägg 
Medarbetaren kan välja på två olika upplägg för personalbil. Antingen att använda bilen för 
tjänsteresor eller att inte använda bilen för tjänsteresor.  

Att använda bilen för tjänsteresor innebär att medarbetaren måste köra minst 100 mil i 
tjänsten varje år fördelat på minst 10 tillfällen vilket då medför att Värnamo kommun 
endast betalar halv moms på leasingkostnaden. Detta innebär en lägre kostnad för 
medarbetaren och medarbetaren behöver därför föra körjournal för att kunna visa att minst 
100 mil har körts i tjänsten. Om medarbetaren inte har kört 100 mil i tjänsten måste avtalet 
justeras och kommunen betalar då hel moms på leasingkostnaden. 

Att inte använda bilen för tjänsteresor innebär att medarbetaren endast använder bilen 
privat vilket då medför att Värnamo kommun betalar hel moms på leasingkostnaden. Detta 
innebär en högre kostnad för medarbetaren. Medarbetaren får använda fordonet helt privat 
utan krav på tjänstemil. 
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  Riktlinje - Personalbil

Bilbeställning 
Bilbeställning görs via ett kalkylverktyg som leasinggivaren tillhandahåller där man också 
beräknar sitt löneavdrag och sin totala nettokostnad för önskad bil. Vid beställning skriver 
medarbetaren avtal med Värnamo kommun om personalbil.  
Bilmodell 
Bilmodell är valfritt. Motoralternativ ska på grund av miljöskäl vara el, laddhybrid 
alternativt gas. Värnamo kommun förbehåller sig dock rätten att avslå ansökan om 
personalbil om fordonet är av sådan karaktär att det inte överensstämmer med Värnamo 
kommuns profil. Vinterhjul skall alltid ingå i offerten. 

Personlig kalkyl 
Medarbetaren gör själv via ett kalkylverktyg en preliminär beräkning av önskad bil och 
erhåller sedan den personliga kalkylen från leasinggivaren. 

Utrustningsnivå 
Samtliga bilar ska ha vinterhjul som obligatorisk utrustning, därutöver kan all annan 
utrustning väljas.  
 
Bilens pris 
Bilens nettokostnad per månad får ej överstiga 25 % av nettolönen. 
Avtalstid 
Avtalstid är 36 månader i normalfallet. För förare som kör över 5 000 mil per år blir 
avtalstiden dock 24 månader. Medarbetaren förbinder sig att ha samma bil under hela 
avtalstiden och kan ej byta bil under den tiden. Medarbetaren har ej rätt att återlämna bilen 
före 36:e alternativt 24:e månadens utgång, utom vid anställningens upphörande.  
 

Ägare 
Leasinggivaren är ägare av bilen. Värnamo kommun är leasingtagare. Bilen får brukas av 
medarbetaren samt dennes familj. Bilen får inte överlåtas eller nyttjas av någon annan. 
Bilen får endast brukas för normal användning, inte träning eller tävlingskörning. Bilen får 
inte heller byggas om eller trimmas. 
 

Försäkring 
Bilen är halvförsäkrad. Tillsammans med biltillverkarens personvagnsgaranti (PVG) utgör 
detta ett heltäckande skydd, en så kallad helförsäkring.  
Försäkringsskada 
Försäkringsskada ska utan dröjsmål anmälas till försäkringsbolaget. Vid underlåtenhet kan 
medarbetaren bli ersättningsskyldig då bilen återlämnas. En skada ska anmälas inom 30 
dagar från skadetillfället.  

Garantier 
Bilen omfattas av samtliga de garantier och åtaganden som tillverkaren normalt erbjuder, 
till exempel assistans, personvagnsgaranti med mera. 
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  Riktlinje - Personalbil

Drivmedel och fordonsrelaterade produkter 
Drivmedel, däck, däckhotell och övriga bilrelaterade inköp bekostas av medarbetaren. 

Tvätt- och rengöring 
Tvätt och rengöring av bilen sköts och bekostas av medarbetaren. 
 
Parkeringsavgifter, böter med mera 
Medarbetaren betalar själva parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter och böter.  En extra 
avgift tas ut om p-bot når Värnamo kommun, det vill säga inte betalas in i tid av föraren. 
Trängselskatt 
Trängselskatt betalas av medarbetaren i sin helhet via ett nettolöneavdrag. Ersättning för 
tjänstepassager betalas tillbaka via reseräkningen internt.  

 
Service- och reparationer 
Service och reparationer ingår i månadskostnaden och kan utföras hos samtliga för valt 
bilmärke auktoriserade märkesverkstäder i Sverige. Medarbetaren ansvarar själv för att 
boka tid samt lämna bilen för service enligt servicemanual. 
 

Bruttolöneavdrag 
Innehav av personalbil med rättighet att utnyttja denna privat är en skattepliktig förmån. 
Arbetsgivararen betalar sociala avgifter och medarbetaren beskattas för denna förmån. 
Bruttolöneavdraget sker månadsvis genom att leasinggivaren sänder en fil till Värnamo 
kommuns HR-avdelning där ett så kallat rörligt bruttolöneavdrag redovisas. Det rörliga 
bruttolöneavdraget baserar sig på fordonets verkliga kostnader inklusive arbetsgivaravgifter 
på fordonets förmånsvärde med avdrag för arbetsgivaravgifter. Slutavstämning av att 
kontrakterad körsträcka överensstämmer med verklig körsträcka sker vid avtalets utgång. 

Körjournal 
I lagen finns inget krav på att föra körjournal men enligt praxis är körjournalen ett viktigt 
underlag vid Skatteverkets bedömning av bilförmån. De medarbetare som valt alternativet 
Tjänstebil ska upprätta körjournal som uppfyller Skatteverkets krav.  

Reseersättning 
Reseersättning för tjänstemil redovisas av medarbetaren till Värnamo kommun. Vid 
körning i tjänsten med personalbil ersätts medarbetaren med milersättning enligt 
Skatteverkets regler, för närvarande 6,50 kr per mil för diesel och med 9,50 kr för övriga 
drivmedel (till exempel bensin, gas eller el). Ansökan om reseersättning görs via 
reseräkning i HR-systemet. Reseräkningen ska lämnas in senast två månader efter att resan 
ägt rum.  
 

Föräldrapenning 
Den del av bilen medarbetaren betalar via bruttolöneavdrag kan påverka medarbetarens 
sjukpenningsgrundande inkomst, SGI, vilket innebär att medarbetaren får en lägre 
ersättning vid föräldraledighet. 
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Sjukpenning 
Den sjukpenninggrundande inkomsten kan minska med hela eller delar av medarbetarens 
bruttolöneavdrag beroende på inkomstnivå.  
Personalbil är inte sjukersättningsgrundande och kan innebära lägre sjukpenning från och 
med dag 15 på lön understigande 7,5 prisbasbelopp efter bruttolöneavdraget. Sjukersättning 
och efterlevandepension kan påverkas negativt endast då sjukdom eller dödsfall inträffar 
under tiden man innehar personalbil.  

Oavlönad frånvaro 
Medarbetare som på grund av frånvaro inte upprätthåller lön, behåller rätten att disponera 
bilen. När lönen inte täcker löneavdraget vid långtidssjukskrivningar eller annan oavlönad 
frånvaro, övergår avdrag från lön till en nettoinbetalning till Värnamo kommun. Ny 
beräkning kommer att ske för att fastställa nettoinbetalningens storlek. 

 

Pensionen 
Medarbetarens kollektivavtalade tjänstepension påverkas inte av personalbilsinnehavet. 
Hur den allmänna pensionen kan komma att påverkas är beroende av en mängd faktorer, 
såsom ålder, löneläge, val av bil, medarbetarens framtida inkomstutveckling, vid vilken 
ålder medarbetaren går i pension, den allmänna inkomstutvecklingen med mera. 
Som medarbetare bör man tänka på att personalbil (förmånsvärdet) är pensionsgrundande i 
den allmänna pensionen. Tjänstepensionen beräknas på medarbetarens bruttolön.  
På webbsidan www.minpension.se finns möjlighet att göra en personlig prognos för att 
simulera utvecklingen. 

 

Anställningens upphörande 
Om anställningen upphör återlämnar medarbetaren bilen till återförsäljaren senast samma 
dag som anställningen upphör. Bilen avyttras av leasinggivaren. Om restskulden som 
Värnamo kommun har till leasinggivaren är högre än det belopp som bilen säljs för betalas 
mellanskillnaden av medarbetaren via ett bruttolöneavdrag. Dock så finns en försäkring 
som täcker mellanskillnaden upp till ett basbelopp minus självrisk. 
 

Avslut 
Efter avtalstidens utgång återlämnar medarbetaren bilen, med all utrustning som levererats 
tillsammans med bilen, till återförsäljaren. Detta ska ske i anslutning till den sista månaden 
i avtalet. 

Slutavstämning 
Slutavstämning av att kontrakterad körsträcka överensstämmer med verklig körsträcka sker 
vid avtalets utgång. Debitering för fler körda mil sker samt kreditering vid lägre körsträcka 
än beräknad sker med maximalt 1 000 mil.  
 

Onormalt slitage 
Medarbetaren ansvarar för att bilen sköts normalt. Vid onormalt slitage eller vanvård, 
debiteras medarbetaren i form av bruttolöneavdrag vid avtalets utgång. 
Ansvarig 
Ansvarig för dokumentet är logistikchef. 
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Uppföljning 
Riktlinjen revideras vid behov.  

Referenser 
Policy för fordon under 3,5 ton.  
Policy - Värnamo kommun som arbetsgivare 
Riktlinje tjänsteresor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Personalutskottet 2021-05-12  

Plats och tid: HR-sammanträdesrum/Skype, kl 08:30 
Beslutande: Hans-Göran Johansson, ordförande  

Gottlieb Granberg (M)   
Azra Muranovic (S) 
 
  
 

Övriga närvarande: Åsa Johansson, HR-chef 
Lena Wallberg, Förhandlingschef 
Gudbrand Brun Bækken, HR-partner 
Maria Lidberg, Lönechef 
Mattias Strömgren, HR-partner 
 
 Utses att justera: Azra Muranovic (S) 

Justeringens plats och tid: Digital justering  
 

Sekreterare:  
 
Hanna Andersson  
 

Paragrafer:   46-62 

Ordförande:  
 
Hans-Göran Johansson 

 

Justerare:  
 
Azra Muranovic (S) 

 

   
             ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Personalutskottet 

Sammanträdesdatum: 2021-05-12 Paragrafer:   46-62 

Datum för anslags 
uppsättande: 

26 maj 2021 
 

Datum för anslags 
nedtagande:   

16 juni 
2021 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Kommunkansliet, Värnamo 

Underskrift:  
 
Hanna Andersson  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 46   
 
Information om översynsprojektet Heroma 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Gudbrand Brunn Baekken och Maria Lidberg lämnar 
information om översynsprojektet Heroma, samt redovisar för 
projektets tidplan.    
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 47  
 
Förslag på upphävande Policy heltid som norm 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen samt, 
att hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen  
  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Gudbrand Brunn Baekken och Åsa johansson redovisar ett 
förslag om Riktlinjer- Heltid som norm. Värnamo kommun har 
idag en policy Värnamo kommun som arbetsgivare, policyn 
anger att vi ska arbeta för heltid som norm. HR-chefen föreslår 
att man upphäver gällande policy och ersätter den med en 
riktlinje. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 48 
 
Information om förslag Riktlinje för heltid och 
heltidskultur i Värnamo kommun 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Gudbrand Brunn Baekken Åsa Johansson redovisar framtagna 
riktlinjer för heltid och helhetskultur i Värnamo kommun.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 49  
 
Förslag till projektplan för projektet sjukfrånvaro 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att fastställa projektplanen, samt   
att förslaget skickas till kommunstyrelsen för kännedom 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Mattias Strömgren lämnar information om projektplan för 
projektet sjukfrånvaro.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 50  
 
Information om sjukfrånvaro tom mars 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Mattias Strömgren redovisar för sjukfrånvaron tom mars.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 51  
 
Information om hantering av ersättning av 
sjuklönekostnader 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson lämnar information om hanteringen av ersättning 
för sjuklönekostnader.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 52  
 
Information om förslag till Riktlinje Personalbil 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna förslaget  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson lämnar information om riktlinjerna för 
personalbilar  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 53  
 
Förslag till förändring gällande fritidsstudiestöd 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att ställa sig bakom förändringarna i fritidstudiestödet 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Som är anställd i Värnamo kommun har man möjlighet att söka 
kommunalt studiestöd. HR-avdelningens förslag är att 
fritidsstudiestödet ger samma ersättning oavsett om studierna är 
förvaltningsnyttiga eller kommunnyttiga  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 54  
 
Förslag till förändring gällande alternativ KAP-KL 
och löneväxling till pension 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att ställa sig bakom förändringen i löneväxling till pension  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Lena redovisar förändringen gällande alternativ KAP-KL och 
löneväxling till pension  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 55   
 
Information inför förslag riktlinje uppvaktning 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Wallberg lämnar information om riktlinjer vid 
uppvaktning  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 56  
 
Information kring nuläge feriearbetare 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas kring feriearbete 2021.   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 57  
 
Information om tillsättning av tillförordnad 
förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
 
    
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Svensson lämnar information om tillförordnad chef på barn- 
och utbildningsförvaltningen.   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 58  
 
Information om rekrytering förvaltningschef till 
medborgarförvaltningen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Svensson lämnar information om rekrytering av 
förvaltningschef på medborgarförvaltningen.   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 59  
 
Byte av tid för PU 20 oktober och 11 augusti 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna ändringen av tider för personalutskottet den 11 augusti 
och den 20 oktober   
 
 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Nya tider för personalutskottet blir enligt följande, 11 augusti 
flyttas till den 18 augusti. Personalutskottet den 20 oktober 
flyttas fram till klockan 13.00.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 60  
 
Information Covid -19 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson redovisar fördelningen kring lönekostnader som 
uppkommer till följd av Covid 19. Samt redovisning för 
sommarbemanningen inom omsorgen  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 61  
 
Ersättning vid vårdbesök 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen   
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Wallberg redovisar HR-avdelningens syn på ersättning för 
vårdbesök på arbetstid vid blodgivning.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-05-12  

Justerare 

§ 62  
 
Information från HR-chefen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
 
    
  
 
 Information pensionsskulden  
 Information kring e-lönebesked  
 Läraravtal HÖK 21 
 Pågående personalärende 
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Värnamo kommun
År: 2021, Prognos: Prognos apr

Värnamo kommun
Budgetuppföljning med
helårsprognos
Ansvarsstruktur månadsrapport drift: KS, Ansvarssturktur månadsrapport investeringar: KS
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Resultatrapport Värnamo kommun
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: Värnamo Kommun

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

    VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 075 692 -2 092 456 -16 764 -692 443 -708 287

    Skatteintäkter 1 699 524 1 699 524 0 586 244 537 131

    Generella Statsbidrag och Utjämning 430 650 430 650 0 142 733 120 001

    VERKSAMHETENS RESULTAT 54 482 37 718 -16 764 36 534 -51 154

    Finansiella Intäkter 12 009 51 872 39 863 3 054 2 989

    Finansiella Kostnader -6 045 -4 808 1 237 -745 -1 255

    RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 60 446 84 782 24 336 38 843 -49 420

    Extraordinära poster

    ÅRETS RESULTAT 60 446 84 782 24 336 38 843 -49 420

Driftredovisning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

    Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning -96 789 -95 934 855 -29 725 -29 638

    Kommunstyrelse - Campus -22 319 -22 319 0 -8 989 -8 384

    Kommunstyrelse - Tekniskt utskott -94 442 -88 742 5 700 -33 179 -37 192

    Överförmyndare -2 189 -2 359 -170 -923 -819

    Kommunrevision -1 601 -1 601 0 -155 -356

    Upphandlingsnämnd -444 -444 0 -138 -127

    Samhällsbyggnadsnämnd -63 996 -64 342 -346 -22 726 -23 187

    Servicenämnd -41 010 -40 678 332 -13 120 -12 670

    Kulturnämnd -32 156 -31 456 700 -11 106 -11 981

    Barn- och utbildningsnämnd -890 665 -890 542 123 -318 109 -314 078

    Omsorgsnämnd -629 108 -649 108 -20 000 -219 489 -215 115

    Medborgarnämnd -153 163 -154 231 -1 068 -52 395 -53 763

    NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 027 882 -2 041 756 -13 874 -710 054 -707 309

    Kommunstyrelse - Finansiering 2 088 328 2 126 538 38 210 748 897 657 889

    ÅRETS RESULTAT 60 446 84 782 24 336 38 843 -49 420
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Kommentar drift

I resultatrapporten och i driftsredovisningen redovisas följande resultat.

Prognostiserat resultat för helåret är +84,8 mnkr, vilket är 24,3 mnkr högre än budget.

I detta resultat ingår den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten & Avlopp där ett överskott prognosticeras på 6,5 mnkr. Räknas detta överskott bort blir resultatet istället
+ 78,3 mnkr, vilket är 17,9 mnkr högre än budget.

De största förklaringarna till resultatet är:
Finansiering + 38,2
- Skatteintäkter + 41,6 mnkr
- Utjämning och regleringsbidrag och kommunal fastighetsavgift -2,0 mnkr
- Lägre räntekostnader +1,5 mnkr
- Högre pensionskostnader -8,9 mnkr
- Reavinster (exploatering/försäljningar) +7,0 mnkr

Underskott hos nämnderna -13,9 mnkr inklusive VA, - 20,3 mnkr exklusive VA

NÄMNDERNAS PROGNOSER
De största avvikelserna redovisar följande nämnder:

Kommunledningsförvaltningen + 0,9 mnkr
- Färre tjänstgörande ledamöter på kommunfullmäktige +0,2 mnkr
- Färre resor och sociala avgifter för kommunstyrelsen + 0,1 mnkr
- Vakanser + 0,1 mnkr
- Medarbetardagar och ledarforum, kommer vara digitala +0,3 mnkr
- Ökad kostnad för fackliga företrädare och friskvårdssubventioner, - 0,3 mnkr
- Svårigheter att hitta feriepraktikplatser, + 0,4 mnkr
- Bidrag till föreningar för evenemang +0,3 mnkr
- Juridiska tjänster samt länsprojekt för e-arkiv mm – 0,5 mnkr

Tekniskt utskott + 5,7 mnkr
- Fritidsavdelningens simhall – 0,8 mnkr på grund av coronapandemin
- Prognostiserar ett överskott inom VA-verksamheten + 6,5 mnkr tack vare taxehöjning

Samhällsbyggnadsnämnd - 0,3 mnkr
- Intäktsbortfall för inställda utbildningar på räddningstjänsten, - 0,3 mnkr
Servicenämnd + 0,3 mnkr
- Färre kurser och fortbildning på grund av pandemin +0,1 mnkr
- IT prognostiserar ett överskott till följd av bra utformat licensavtal med Microsoft +0,4 mnkr
- Färre sålda måltider mot skola och mot pensionärer – 0,2 mnkr

Kulturnämnd + 0,7 mnkr
- På grund av coronapandemin har i princip all programverksamhet ställts in. Även biblioteksbussen är inställd och bibliotekens öppettider har begränsats något.

Barn- och utbildningsnämnd + 0,1 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämnden finns det både positiva och negativa budgetavvikelser

- Ej utfördelad elevpott inom grundskola och gymnasieskola, + 6,2 mnkr
- Lägre personalkostnader än budgeterat inom förskolan och grundsärskolan p g a vakanser, svårigheter att få tag på vikarier, + 4,9 mnkr
- Överskott statsbidrag för nyanlända, sjukfrånvaro, skolmiljard och statsbidrag inom förskolan, + 2,7 mnkr
- Överskott lokalhyra tillfällig lokal för Jannelundsförskola, + 0,5 mnkr
- Fler köpta förskoleplatser och ökad vistelsetid hos de fristående förskolorna ger underskott, - 2,6 mnkr
- Högre personalkostnader än budget inom grundskola och gymnasieskola (insatser bl a för elever med behov av särskilt stöd, - 4,9 mnkr
- Kvarstående effektiviseringskrav, - 7,2 mnkr

Omsorgsnämnd -20,0 mnkr

De främsta orsakerna till omsorgsnämndens underskott är:
- Överanställningar -24,2 mnkr
- Köpta platser -9,9 mnkr
- Omställningskostnader ny förvaltningsorganisation -1,7 mnkr
- Avgifter -1,2 mnkr
- Sommarbonus +1,0 mnkr
- Försenat införande av verksamhetssystemet Combine vilket gör att driftskostnaderna blir lägre, +2,5 mnkr
- Statsbidrag +9,5 mnkr

Medborgarnämnd -1,1 mnkr
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- Familjehemsverksamheten visar underskott p g a högre personalkostnader än budget vilket till viss del kompenseras av vakant chefstjänst samt ersättning från
Socialstyrelsen för familjehemsplaceringar – 0,2 mnkr
- Utredning barn/unga verksamhetens underskott beror främst på ökade kostnader för institutionsplaceringar och högre personalkostnader för inhyrd personal, - 2,8 mnkr.
- Ekonomiskt bistånd beräknas få ett underskott främst beroende på högre personalkostnader för inhyrd personal, -0,5 mnkr
- Integrationsverksamheten väntas ge ett överskott främst på grund av högre intäkter än budget, + 3,1 mnkr
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 11 - Kommunstyrelse KLF

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet -7 321 -7 005 316 -2 131 -2 532

1100 - Stöd till politiska partier -1 180 -1 180 0

1300 - Övrig politisk verksamhet -1 251 -1 253 -2 -418 -416

1301 - Allmänna val -11 -16 -5 -7 -4

2150 - Fysisk/tekn planering -2 987 -2 987 0 -749 -375

2152 - Bostadsförbättring -1 000 -1 000 0 -335 -468

2200 - Näringslivsinsatser -3 362 -3 373 -11 -987 -1 381

2300 - Turistverksamhet -2 480 -2 520 -40 -770 -1 030

2490 - Gator/vägar samt broar -500 -500 0

2750 - Totalförsvar och samhällsskydd -50 -50 0 -263 -266

3001 - Bidrag fritidsverksamhet -605 -300 305 -27 -28

5710 - Övriga insatser till vuxna -85 -85 0 -1 -65

8001 - Expl Industriområden 0 0 -29

8100 - Kommersiell verksamhet 350 350 0 102 124

8151 - Expl Bostadsområden 0 0 -24

8320 - Kollektiv- och länstrafik -29 -29 0 -7 -7

9101 - Gemensamma lokaler, övrigt -10 420 -10 415 5 -3 466 -3 495

9200 - Kommunledningsverksamhet Adm -35 651 -35 457 194 -12 186 -11 608

9201 - Kommunikation och marknadsföri -1 969 -1 969 0 -536 -513

9202 - Överförmyndarverksamhet -1 574 -1 574 0 -577 -395

9203 - Kummunlednvsh övr, kommunöverg -11 812 -11 927 -115 -3 503 -3 635

9204 - Personalbefrämjande åtgärder -5 188 -4 722 466 -181 -270

9205 - Facklig verksamhet -2 077 -2 234 -157 -787 -644

9210 - Upphandlingsverksamhet -7 588 -7 688 -100 -2 843 -2 630

Summa Verksamhet -96 789 -95 934 855 -29 725 -29 638

11 - Kommunstyrelse KLF

Kommunledningsförvaltningen beräknar ett totalt överskott på 855 tkr, en del av överskottet beror på pandemin.

Det totala överskottet beror både på överskott och underskott från de olika verksamheterna:

Kommunfullmäktige: färre tjänstgörande ledamöter och inställt sammanträde ger lägre arvodeskostnader och reseersättningar, hyra för lokal utöver fullmäktigesalen med
mera. + 181 tkr

Kommunstyrelsen: Lägre kostnader för sociala avgifter, resor och representation för kommunstyrelsen. +135 tkr

Personalkostnader samtliga avdelningar: Överskott +90 tkr, beror på lägre kostnader på grund av vakanser, merkostnader för övertid med mera.

Kompetensutveckling:
Framtidens ledare kommer ej genomföras 2021. Istället för medarbetardagar planeras det i höst att anordna medarbetarmånad digitalt även Ledarforum kommer under
våren vara digitalt, vilket innebär lägre kostnader. Totalt överskott + 310 tkr.

Fackliga företrädare: Beräknat underskott för lönekostnader kommunal, beror bland annat på ökning av den fackliga tiden, ökning av OB samt även fler antal medlemmar.
underskott - 157 tkr.

Friskvårdssubventioner, underskott – 160 tkr.

Feriearbetare: prognosen är osäker pga svårigheter att hitta tillräckligt med platser. Två tredjedelar av platserna är tillsatta. Verksamheten kommer också belastas med
kostnader för handledare samt kostnader för Ung Drive. Överskott +375 tkr.
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Bidrag till föreningar för evenemang: ansökningar från föreningar bedöms bli färre på grund av pandemin, överskott + 305 tkr

Juridiska tjänster inom upphandlingsområdet, underskott - 100 tkr,

Ersättning till länsprojektet e-arkiv höjs efter att regionen minskat sin del av finansieringen, underskott - 246 tkr.

Väsentliga förändringar jämfört med föregående prognos:
Vid föregående prognosläggning i mars beräknades ett överskott på 442 tkr, vid prognosläggning i april beräknas ett överskott på 855 tkr. Skillnaden april jämfört med
mars beror bland annat på överskott för feriearbetare.
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 12 - Kommunstyrelse Campus

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

2200 - Näringslivsinsatser -1 505 -1 560 -55 -1 014 -744

4750 - Campus Värnamo -4 726 -4 708 18 -1 569 -1 594

4751 - Teknikcenter -3 950 -3 910 40 -1 339 -1 058

4752 - Kompetensakademin -2 196 -2 232 -36 -734 -1 224

4753 - Hög- och yrkeshögskoleutb -8 826 -8 793 33 -3 622 -3 763

4754 - Hög- och yrkeshögskoleutb -1 116 -1 116 -0 -711

9200 - Kommunledningsverksamhet Adm 0

Summa Verksamhet -22 319 -22 319 0 -8 989 -8 384

12 - Kommunstyrelse Campus

Prognosen visar totalt ingen avvikelse från budget, beror på att intäkter och utgifter tar ut varandra.
Prognostiserar ca 900 tkr mindre i intäkter som är kopplade dels till lägre antal studerande än beräknat (ca 400 tkr) dels till vissa inställda/digitaliserade aktiviteter inom
Kompetensutveckling (tex SETT-resan och medarbetardagarna).
I samband med inställda eller digitaliserade aktiviteter minskar kostnaderna (fika/mat, transporter med ca 350 tkr). Inom utbildningssidan pågår arbete att rekrytera lärare
till olika utbildningar för att kunna minska på konsultkostnaderna. Denna effektiviseringsåtgärd beräknas bidra med ca 500 tkr i mindre kostnader.
Hela prognosen är väldigt osäker, följer utvecklingen för att hålla verksamhetens budgetram.
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 13 - Överförmyndare

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1302 - Överförmyndare -2 189 -2 359 -170 -923 -819

Summa Verksamhet -2 189 -2 359 -170 -923 -819

13 - Överförmyndare

Efter årets första fyra månader beräknas överförmyndaren landa på ett underskott på -170 tkr vilket till stor del kan härledas till att fakturerande bolag beräknas kosta ca
110 tkr mer än budgeterat och kostnad för ensamkommande barn som inte fanns med i budget på 100 tkr. Ett visst överskott förväntas kopplat till minskade arvode och
kursavgifter för överförmyndare samt att medlemsavgifter för ställföreträdare inte betalas från och med 2020.
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 14 - Kommunrevision

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1200 - Revision -1 601 -1 601 0 -155 -356

Summa Verksamhet -1 601 -1 601 0 -155 -356
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 16 - Upphandlingsnämnd

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet -444 -444 0 -138 -127

9210 - Upphandlingsverksamhet 0

9225 - Service vsh Logistik/Fordon 0

Summa Verksamhet -444 -444 0 -138 -127

16 - Upphandlingsnämnd

Budget i balans
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 2 - Tekniskt utskott

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet -800 -800 0 -168 -61

2150 - Fysisk/tekn planering -214 -214 0 -70 -21

2151 - Fysisk/tekn planering -1 780 -1 780 0 -492 -3 000

2300 - Turistverksamhet 63 33

2490 - Gator/vägar samt broar -21 204 -21 204 0 -9 157 -6 049

2491 - Gator/vägar resurs -1 154 -1 154 0 -67 -1 124

2492 - Gator/vägar entreprenad 500 500 0 -27 -571

2493 - Gång- och cykelvägar -6 420 -6 420 0 -2 582 -1 974

2494 - Enskilda vägar -2 840 -2 840 0 -33 -9

2495 - Trafik och parkering -5 339 -5 339 0 -1 732 -2 016

2496 - Fordon och maskiner -1 146 -1 146 0 44 -987

2500 - Naturområden -9 590 -9 590 0 -2 473 -2 340

2501 - Parker -101 -101 -0 -43 220

2502 - Offentliga toaletter -290 -290 0 -88 -101

2630 - Miljö, hälsa, hållbar utveckli -4 -2

2750 - Totalförsvar och samhällsskydd -100 -100 0 -16 -17

3000 - Allmän fritidsverksamhet -7 394 -7 394 -0 -2 538 -2 657

3001 - Bidrag fritidsverksamhet -8 847 -8 847 0 -4 928 -6 811

3400 - Inomhusanläggningar -10 349 -10 348 0 -3 392 -6 003

3401 - Utomhusanläggningar -11 186 -11 186 0 -3 564 -3 376

3402 - Hälsocenter -649 -649 0 -684 -377

3403 - Simhallen -5 456 -6 256 -800 -2 508

4010 - Gemensamt BUN -1

4070 - Förskola -0

4400 - Grundskola 0

5106 - Öppen verksamhet -135 -135 0 -100 -116

8100 - Kommersiell verksamhet 2 380 2 380 0 2 073 189

8150 - Tillhandhållande av bostäder -2 -2

8151 - Expl Bostadsområden -9

8650 - VA 290 290 0 -252 731

8651 - VA taxor och avgifter 88 600 95 100 6 500 28 361 23 381

8652 - Vattenverk -13 850 -13 850 0 -3 944 -4 263

8653 - Distributionsanläggning -1 150 -1 150 0 -468 -382

8654 - Vattenledningar -15 260 -15 260 0 -4 279 -4 135

8655 - Avloppsverk -32 200 -32 200 0 -8 005 -8 601

8656 - Avloppspumpstationer -7 450 -7 450 0 -1 892 -1 942

8657 - Avloppsledningar -15 700 -15 700 0 -3 774 -4 325

8658 - Dagvattenledningar -2 600 -2 600 0 -514 -538

8659 - Lågtrycksavlopp -680 -680 0 -197 -178

8700 - Avfallshantering -1 007 -1 007 0 -801 -133

9100 - Gem lokaler fastighetsdrift 1 926 1 926 -0 -3 152 1 434

9101 - Gemensamma lokaler, övrigt -2 533 -2 533 -0 -1 232 -790

9200 - Kommunledningsverksamhet Adm -0

9225 - Service vsh Logistik/Fordon -24 -18

9501 - Gemensamt TU -715 -715 0 -509 -262
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Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

Summa Verksamhet -94 442 -88 742 5 700 -33 179 -37 192

2 - Tekniskt utskott

VÄSENTLIGA EKONOMISKA & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER:

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Prognos: +5,7 mnkr

Skattefinansierad verksamhet:
Prognos: -0,8 mnkr

ADMINISTRATIONEN:
Prognos: +/- 0 mnkr Administrationen kommer att hålla sin budget.
FASTIGHETSAVDELNINGEN:
Prognos: +/- 0 Fastighetsverksamheten har ingen ramtilldelning utan finansieras via hyror (198,5 miljoner kronor). Resultatet inom fastighetsområdet påverkar tekniska
förvaltningens totala resultat. I nuläget ser fastighetsavdelningen ut att hålla budget och lämnar därmed en +/- 0 prognos.

GATA/PARK AVDELNINGEN:
Prognos: +/- 0

Prognos gata: +/- 0 På grund av bättre tids- och resursplanering börjar verksamheten uppnå en bättre nyttjandegrad. Vinterväghållningen har varit kostsam och det beror
på högre och fler beredskapsersättningar. Detta har också påverkat vägföreningarna. Resterande del av året fokuserar verksamheten på strukturen i vägföreningarna och
planeringen mellan anläggning- och driftverksamheten. Ny upphandling av vinterväghållning kommer att ske under hösten och troligtvis kommer snöröjningen att påverka
budgeten negativt. Materialåtervinningen av jord- och krossmassor mm är i full gång och kommer utökas under året. Snöröjningsrutiner, långsiktigt vägunderhåll och
utbyggnad av vägnätet är i fas, dock finns det mer att göra gällande utbyggnad av trafiksäkerhetsåtgärder och gc-nät.

Prognos park: +/- 0
För att effektivisera parkens arbete kommer en översyn av arbetsmetodik och fordonshantering att ske även här under året. Samarbetet med olika avdelningar och externa
parter kommer också att ses över. I början av året har det varit mindre antal anställda men rekrytering sker löpande.
Skogen: Prognos: +/- 0
Skogen kommer att hålla sin budget på nettoöverskott med 3,0 mnkr per år.

FRITIDSAVDELNINGEN:
Prognos:-0,8 mnkr
Simhallen fortsätter att drabbas hårt av Covid-19. Fram till april tappar simhallen intäkter på 550 tkr beroende på de fortsatt hårda restriktionerna. Försiktigt har man börjat
öppna upp simhall och motionscenter för bokningar, men besöksantalet behöver begränsas mycket kraftigt vilket påverkar hur många som väljer att aktivera sina kort.
Simhallen förväntas därmed tappa ytterligare cirka 250tkr i intäkter första halvåret. Prognosen läggs därmed med ett underskott på -0,8mnkr. Med fortsatt pandemilag
kommer det att påverka intäkterna även i höst, vilket i nuläget inte går att förutspå.
Hälsocenter/FAR fortsätter utvecklas i samarbete med regionen och vårdcentralen. På grund av pandemin behöver de lägga mer tid på varje kund, vilket påverkar övrig
verksamhet.
Kostnadseffektivisering och om allokering av resurser fortsätter för fritids övriga idrottsanläggningar för att kunna möta intäktsbortfall i samband med restriktioner för
idrotten.

DEPONI/LAKVATTEN:
Prognos: +/- 0
Deponier och lakvatten har en budget på 1 mnkr för 2021. Dessa medel kommer att gå åt till undersökningar av gamla deponier.

Avgiftsfinansierad verksamhet:
Prognos: + 6,5 mnkr

VA-AVDELNINGEN:
Prognos: + 6,5 mnkr
Taxehöjningen som gjordes förra året kommer även i år att generera ett överskott. Under året kommer två avloppsreningsverk att rivas samt att spolningar/rökningar av
ledningar kommer att ske.
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 32 - Samhällsbyggnadsförvaltning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet -720 -720 0 -196 -197

1300 - Övrig politisk verksamhet -189 -189 0 -73 -70

2150 - Fysisk/tekn planering -11 942 -11 273 669 -3 765 -4 174

2495 - Trafik och parkering -1 329 -1 329 0 -370 -358

2610 - Miljö-/hälsoskydd myndig utöv -3 465 -3 339 126 -1 334 -1 856

2630 - Miljö, hälsa, hållbar utveckli -55 -55 0 -11 -19

2670 - Alkoholtillstånd m.m. -182 -422 -240 -240 -222

2701 - Räddningstjänst -27 216 -27 612 -396 -10 139 -9 683

2702 - Räddningstjänst deltid -8 456 -8 456 0 -3 144 -2 794

5101 - Hemtjänst i ordinärt boende -1 305 -1 345 -40 -440 -498

5109 - Övriga insatser, ordinärt boen -3 321 -3 320 0 -561 -791

9500 - Administration, SBF -5 817 -6 282 -465 -2 452 -2 524

Summa Verksamhet -63 996 -64 342 -346 -22 726 -23 187

32 - Samhällsbyggnadsförvaltning

VÄSENTLIGA EKONOMISKA VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER
Samhällsbyggnadsförvaltningens driftprognos för helåret efter april pekar mot ett underskott på 346 tkr.
Underskottet beror bland annat på intäktsbortfall för inställda utbildningar på Räddningstjänsten, på grund av Covid-19.
Prognosen bygger på budgeterade intäkter för Miljö-, Plan- och byggavdelningen. Här finns en osäkerhet på grund av Covid-19.

Alkohol intäkter mindre pga Corvid beslut i länet ej fakturera 2021
Adm - lägre pga tjledigt 20% ES fr 1 maj, intäkter sjukbidrag Corvid, ej utlagd minusram klaras pga högre bygglovsintäkter på 4,5 mkr istället för bdg 3,8 mkr
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 42 - Serviceförvaltning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet -565 -565 0 -167 -163

9220 - Serviceverksamhet -5 069 -4 969 100 -1 415 -1 572

9221 - Service vsh IT -19 988 -19 541 447 -6 388 -6 240

9222 - Service vsh kontaktcenter -7 539 -7 539 0 -2 418 -1 954

9223 - Service vsh bemanning -670 -670 0 94 -143

9224 - Service vsh Måltidsservice -3 725 -3 875 -150 -1 615 -1 643

9225 - Service vsh Logistik/Fordon -2 017 -1 991 26 -580 -448

9226 - Service vsh Post och tryckeri -1 438 -1 529 -91 -630 -508

Summa Verksamhet -41 010 -40 678 332 -13 120 -12 670

42 - Serviceförvaltning

Servicenämnden prognostiserar för år 2021 en positiv avvikelse mot budget som totalt uppgår till 332 tkr
Serviceförvaltningen präglas fortfarande av coronapandemin, vilken påverkar förvaltningens verksamheter och dess ekonomiska resultat både positivt och negativt, dock i
olika grad.

Serviceförvaltningens stab beräknar ett överskott på 100 tkr.
Överskottet beror på lägre kostnader för kurser, fortbildningar samt färre inköp av konsulttjänster på grund av Covid-19.

Bemanningsenheten prognostiserar totalt en budget i balans.
- Bokningsfunktionen
Verksamheten har en ökad arbetsbelastning på grund av pandemin. Den fortsatt höga sjukfrånvaron, främst i verksamheter inom omsorgsförvaltningen, medför att behov
av vikarier ökar. Det har lett till att bokningsverksamheten har fått förstärkas och kommer att generera en extra kostnad motsvarande 150 tkr utöver budget.
- Korttidsvikarier
Enligt sjuklönelagen har korttidsvikarier rätt till sjuklön. Detta har aldrig tidigare ersatts och har därför aldrig budgeterats. Det gör nu att kostnaderna för korttidsvikariernas
sjuklön beräknas uppgå till 200 tkr utöver budget, detta trots statsbidrag för ökade sjukskrivningskostnader orsakade av pandemin.
- Resurspooler
Under 2020 fattades efter genomförd utredning, beslut att bemanningsenheten och resurspoolerna skulle vara kvar. Under utredningstiden fick dock bemanningsenheten
uppmaning av berörda förvaltningar att inte rekrytera upp enligt gällande budget. Beslutet inverkar på prognosen för 2021, och medför att kostnader för omsorgspoolen
beräknas till 200 tkr lägre jämfört med budget. I takt med att rekryteringarna återupptas för omsorgsförvaltningen ökar introduktionskostnaderna.
Även barn- och utbildningsförvaltningens resurspool beräknas ge ett överskott på ca 150 tkr då överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen gjorts att varken
nyrekrytering eller vakanta tjänster ska tillsätts till resurspoolen under 2021.

Kontaktcenter prognostiserar budget i balans för år 2021.

Måltidsservice prognostiserar ett underskott som uppgår totalt till -150 tkr.
- Intäkter
Orsaken till prognostiserat underskott är att den rådande pandemin innebär att seniorrestauranger för pensionärer hålls nedstängda tills vidare. Detta medför ett
intäktsbortfall om -500 tkr.
Övriga intäkter från barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen beräknas uppgå i nivå med budget, eftersom intäkterna debiteras och tillräknas
måltidsservice upp till grundbeställningsnivån. Slutreglering mellan beställda och levererade måltider sker under slutet av året. Måltidsservice lämnar dock en löpande
avstämning av levererade måltider i förhållande till grundbeställning till beställande förvaltningar inför varje prognos.
Den skolverksamheten till vilken leveranser av måltider avviker mest i jämförelse med lämnad grundbeställning är gymnasieskolan. Antalet levererade luncher till
gymnasieelever uppgår endast till 60% av grundbeställningen för första fyra månader. Detta på grund av att gymnasieskolan har under årets första kvartal haft
övervägande distansundervisning. Eleverna har i stället erbjudits matlådor. Matlådorna har hämtats av elever på olika grundskolor i elevernas hemområden vilket krävt
hög flexibilitet och anpassning i skolköken.
- Kostnader
Totala kostnader för måltidsservice mot alla skolverksamheter och omsorgsverksamheter inklusive seniorrestauranger beräknas vara 350 tkr lägre än budget.
Sett enbart till kostnader för livsmedel beräknas det ett överskott om 400 tkr medan kostnader för hygienmaterial och förpackningar prognostiseras överstiga befintlig
budget. Till skillnad mot förra prognosen beräknas transportkostnaderna överstiga budget med bara 50 tkr. Den genomförda under våren översynen av transporterna
innebär att kostnader kan hållas nere trots prishöjningar och ökat leveransbehov.

IT-avdelningen prognostiserar vid årets slut ett överskott på 447 tkr.
Den huvudsakliga förklaringen till överskottet är ett bra utformat avtal för Microsoftlicenser som förväntas ge en besparing på omkring 950 tkr. Överskottet hålls nere utav
skrivarkartläggningen som blev 143 tkr dyrare än budgeterat. Kommungemensamma licenskostnader och övriga IT-kostnader som ska täckas med intäkter från
schablonen visar ett underskott på -360 tkr. Dels beror underskottet för den schablonfinansierade delen på högre licenskostnader och stigande kostnader för programvara
till datorer. 200 tkr kommer också från införandet av en molnbaserad lösning för Heroma. Lösningen kommer troligtvis införas redan under hösten vilket inte finns med i
driftbudgeten.

Logistik, post och tryckeri prognostiserar ett underskott som uppgår till -65 tkr.
- Post och tryckeri
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Orsaken till underskottet kommer från post och tryckeri där kopierings- och frankeringstjänster inte har utnyttjats i den omfattning som budgeterats. Hittills under 2021 har
kopieringen legat på omkring 77 procent jämfört motsvarande period föregående år. Personalkostnaderna förväntas också bidra till underskottet till följd av högre
kostnader för vikarier. Totalt prognostiseras post och tryckeri uppvisa ett underskott på -91 tkr.
- Logistik
Logistikenheten prognostiseras uppvisa ett överskott på 26 tkr trots lägre intäkter för uthyrning i bilpoolen. Det förväntade överskottet kommer från slutregleringar av
avslutade leasingavtal för logistikenhetens fordon. Slutregleringen medför vanligtvis en återbetalning där den förvaltning som använt fordonet tilldelas återbetalningen.
Driftkostnaderna för fordonsunderhåll, transportmedel och förbrukningsmaterial har också varit lägre än budgeterat.
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 5 - Kulturnämnd

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet -572 -572 0 -195 -196

2250 - Konsument-/energirådgivning -77 -77 0 -27 -19

3150 - Allmän kulturverksamhet, övr -6 797 -6 397 400 -3 374 -3 777

3200 - Bibliotek -17 755 -17 455 300 -5 222 -5 695

3250 - Kostnadsfördeln kulturförv -6 955 -6 955 0 -2 289 -2 294

Summa Verksamhet -32 156 -31 456 700 -11 106 -11 981

5 - Kulturnämnd

VÄSENTLIGA EKONOMISKA OCH VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER
Pga corona har i princip all programverksamhet ställts in. Även biblioteksbussen är inställd och bibliotekens öppettider har begränsats något. Detta innebär betydande
kostnadsminskningar, men även visst intäktsbortfall. Vilken programverksamhet som kan bedrivas i höst och vad det innebär för det ekonomiska utfallet är väldigt svårt att
förutse i nuläget.
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 6 - Barn- och utbildningsnämnd

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet -1 270 -1 107 163 -569 -579

3001 - Bidrag fritidsverksamhet 0

3300 - Musikskola/kulturskola -10 669 -10 669 0 -2 889 -2 088

4000 - Öppen förskola -1 522 -1 522 0 -546 -552

4010 - Gemensamt BUN -46 938 -51 924 -4 986 -7 434 -6 460

4070 - Förskola -222 391 -220 295 2 096 -75 104 -70 432

4250 - Fritidshem -59 109 -59 472 -363 -12 727 -14 400

4350 - Förskoleklass -6 232 -6 232 0 -5 553 -5 352

4400 - Grundskola -365 493 -362 534 2 960 -143 903 -147 338

4430 - Grundsärskola -18 486 -17 238 1 248 -7 403 -7 184

4500 - Gymnasieskola -67 364 -68 109 -746 -24 972 -22 468

4501 - Figy Tekniksektor -15 667 -15 667 0 -6 520 -7 446

4502 - Figy Entreprenörsektor -15 667 -15 667 0 -6 116 -6 167

4503 - Figy Humanistsektor -16 715 -16 715 0 -7 089 -6 711

4504 - Figy Utvecklingssektor -15 790 -15 790 0 -7 354 -6 490

4530 - Gymnasiesärskola -5 951 -6 200 -249 -2 516 -2 801

4700 - Grundläggande vuxen utb -10 448 -10 448 0 -1 769 -2 596

4720 - Gymnasial vux utb/påbyggn utb -2 916 -2 916 0 -2 435 -2 034

4740 - Lärvux -6 -6 0 -122

4760 - Svenska för invandrare (Sfi) -8 029 -8 029 0 -3 087 -2 981

9200 - Kommunledningsverksamhet Adm -0

9224 - Service vsh Måltidsservice 0

Summa Verksamhet -890 665 -890 542 123 -318 109 -314 078

6 - Barn- och utbildningsnämnd

VÄSENTLIGA EKONOMISK & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER
Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 123 tkr. Avvikelserna förklaras enligt följande.

Barn och utbildningsnämnd +163 tkr.
Nämnden har färre sammanträden under 2021 och prognostiseras ett överskott mot budget, + 163 tkr.

Förskola, + 2 096 tkr.
Förskolenheterna prognostiserar lägre lönekostnader än budgeterat, + 3 000 tkr. Vakanta tjänster och svårigheter att få tag i vikarier på grund av pandemin ger lägre
kostnader för personal. Kostnaderna och intäkterna för köp av platser förväntas avvika från budgeterade medel, -2 600 tkr. Det beror på högre vistelsetid och fler barn än
budgeterat hos de fristående enheterna. Övergripande driftskostnader prognostiseras lägre än förväntat, + 300 tkr.

Intäkter för sjukfrånvaro överstiger budgeterade medel samtidigt som kostnaden för vikarier varit något lägre än vid föregående prognos, förväntad budgetavvikelse + 700
tkr.
Statsbidragen i förskolan förväntas bli något högre än budgeterat, + 700 tkr.
Inom förskolans verksamhet är det två poster som anses osäkra, sjukfrånvaron och barnens vistelsetid. Sjukfrånvaron är en kostnad som kan öka under året och
vistelsetiden inom förskolan har de senaste åren ökat och om det skulle återgå till detta efter pandemin så kan även kostnaderna stiga. Statsbidraget för mindre
barngrupper fortsätter att ge effekt i hela verksamheten både i arbetssätt och i minskade kostnader.

Gemensamt barn- och utbildningsförvaltningen, -4 986 tkr.
På barn- och utbildningskansliet prognostiseras lägre personalkostnader på grund av vakanser och partiella tjänsteledigheter, + 296 tkr. Effektiviseringarna om 2 tjänster
på kansliet förväntas uppnås under 2021. Där 1,5 tjänst är beslutade och 0,5 tjänst kvarstår men täcks under 2021 av tillfälliga vakanser och partiella tjänsteledigheter.
Effektiviseringskravet kvarstår till det tillkommer obalanserade poster för bland annat skolskjutsar, totalt -7 225 tkr.

Statsbidrag för skolmiljarden har utökats och prognostiseras överstiga budgeterade medel om 1 000 tkr. Statsbidrag för nyanlända och sjukfrånvaro som inte är fördelat på
verksamhet förväntas överstiga budgeterade med, + 494 tkr.
Skolskjutsar prognostiseras överstiga budget med -500 tkr. Driftskostnader förväntas understiga budgeterade medel med 452 tkr. Fortbildningsinsatser genomförs i mindre
omfattning än tidigare år på grund av pandemin och mindre budgeterade medel. De fortbildningsinsatser som överstiger budget finansieras av statsbidrag.
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Lokalen för Jannelunds förskola förväntas vara lägre än budgeterat då den tillfällig lokalen inte kommit på plats. Detta finns med i prognos på gemensam verksamhet då
slutbeloppet ännu är osäkert, + 500 tkr. Överskottet regleras i resultatregleringen.

Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem, + 2 597 tkr.
Skolenheterna prognostiserar högre personalkostnader än budgeterat -1 000 tkr. Kostnaderna är i hög utsträckning kopplade till det statliga uppdraget, till lagstyrda
insatser gällande extra anpassningar och stöd för elever med särskilda behov. Personalkostnader har ökat i samband med att den nya läroplanen introduceras under
läsåret 19/20, vilket innebär att skolan ska tillhandhålla fler undervisningstimmar i matematik och idrott för årskurs 6–9. Flera rektorer har från 2019 till 2021 minskat sina
budgetunderskott och några når i år en budget i balans, vilket är positivt.

Däremot så tar förändringsarbetet tid och fortsatt arbete sker framförallt med 7-9 skolorna för att nå en budget i balans.

Elevhälsan har vakanser och förväntas därför ha lägre personalkostnader än budgeterat +300 tkr.
Modersmålsenheten har högre personalkostnader än budgeterat, -295 tkr.
Statsbidraget likvärdig skola om 21,9 mnkr fortsätter under 2021, det används till att stärka likvärdigheten bland annat genom en administrativ organisation som möjliggör
rektors fokus inom det pedagogiska arbetet. Andra satsningar sker för att stärka likvärdigheten för barn med särskilda behov, bland annat genom att finansiera uppstarten
av den nya särskilda undervisningsgruppen, lärarassistenter, strukturpotten samt genom kompetensutveckling.
Elevpotten för elevtillväxt täcker delvis personalkostnaderna på skolenheterna + 3 108 tkr. Elevtalen i grundskolan stämmer väl överens med utdelad budget. Fritidshem
stäms av under juni månad där delar av enheterna har färre elever inskrivna än tidigare budgeterat delvis på grund av pandemin, justering sker mot elevpotten.
Statsbidrag för sjukfrånvaro har varit högre än förväntat, + 484 tkr.
Några skolenheterna har fortsatt lägre personalkostnader och driftskostnader på grund av pandemin, vilket är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Däremot kan det
innebära merkostnader framåt, för arbete med utbildningsskuld och psykisk ohälsa.
Under våren har några enheter haft markant högre kostnader för vikarier och övertid på grund av oroligheter och stort personalbortfall. Pandemin påverkar olika enheter
på olika sätt och tyvärr ser det ut som att de utsatta områdena påverkas mer. Även den psykiska ohälsan hos elever verkar öka och kan påverka måluppfyllelsen. Hittills
så kan vi utläsa att måluppfyllelsen har inom enskilda klasser minskat drastiskt under pandemin. Mer analyser genomförs i kvalitetsarbetet under året.

Grundsärskola, +1 248 tkr
Personalkostnader prognostiseras lägre än budgeterade medel, + 796tkr.
Interkommunala intäkter förväntas överstiga budgeterade medel, + 452 tkr

Gymnasieskola, -746 tkr
Gymnasieskolan prognostiserar högre personalkostnader än budgeterat, - 3 600 tkr.
Enheten för flerspråkighet prognostiserar högre personalkostnader än budgeterat, - 295 tkr.
Gymnasieskolan har ett effektiviseringskrav om -4 794 tkr som man arbetar med. Höstens organisation är ännu inte fastställd och prognosen är väldigt osäker på grund av
detta.
I prognosen finns det en elevpott centralt (+ 3 100 tkr) som delvis prognostiseras täcka de överstigande personalkostnaderna. I prognosen så förväntas elevökningen
utebli under 2020 vilket innebär att skolpeng inte kommer att delas ut till de elever som inte tillkommer. Gymnasieskolan arbetar med att hitta ytterligare effektiviseringar
om 3 600 tkr för att nå en budget i balans.
Osäkerhetsfaktorer finns inom kostnadsutfall av måltider i kommande månader samt kostnader och intäkter för interkommunala elever.

Gymnasiesärskolan, - 249 tkr
Personalkostnader för gymnasiesärskolan förväntas överstiga budgeterade medel med 249 tkr.

Kulturskolan, - tkr
Kulturskolan prognostiserar ingen avvikelse mot budgeterade medel. Kulturskolan förväntas nå sitt effektiviseringskrav.
Vuxenutbildning, - tkr
Vuxenutbildningen prognostiserar ingen avvikelse mot budgeterade medel. Tillskott i budget för det ökade söktrycket (om 900 tkr) förväntas täcka
undervisningskostnaderna.

Planerade åtgärder för att minska underskott
Åtgärdsplaner upprättas i maj för de enheter som har underskott, dessa presenteras för ledningsgruppen och nämnden i juni.

Generella kommentarer
Prognosen är väldigt osäker då följande faktorer kan påverka det ekonomiska utfallet i stor omfattning: Corona, statsbidrag (som motsvarar 8 % eller ca 70 mnkr av
budgeterade medel), interkommunala ersättningar, sjukfrånvaro och vikarie/övertidskostnader samt snabba förändringar i verksamheten på grund av pandemin.

Pandemins effekter på den psykiska ohälsan och måluppfyllelse är en stor utmaning kommande år, samtidigt som de ekonomiska effektiviseringarna kräver stora
förändringar i verksamheterna.

Förändringar från föregående prognos + 4 600 tkr
Beslut om fortsatt av ersättning/statsbidrag för sjukfrånvaro under maj-juni, + 1 000 tkr. Lägre personalkostnader på grund av prognostiserad utebliven elevökning + 1 400
tkr. Högre statsbidrag inom förskolan än tidigare förväntningar + 1 200 tkr.
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 7 - Omsorgsnämnd

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet -1 082 -1 082 0 -373 -336

1300 - Övrig politisk verksamhet -605 -405 200 -128 -192

2490 - Gator/vägar samt broar 0

5100 - Gem vård/omsorg, funk nedsättn -27 873 -28 173 -300 -9 546 -7 337

5101 - Hemtjänst i ordinärt boende -93 703 -97 853 -4 150 -34 831 -36 593

5103 - Korttidsboende -15 090 -16 090 -1 000 -4 471 -3 473

5104 - Dagverksamhet, ordinärt boende -9 167 -8 767 400 -2 260 -3 610

5105 - Särskilt boende/annat boende -182 403 -189 739 -7 336 -65 131 -64 809

5106 - Öppen verksamhet -662 -662 0 -181 -325

5109 - Övriga insatser, ordinärt boen -7 866 -7 816 50 -2 018 -1 048

5130 - Gem insatser enligt LSS -15 733 -22 433 -6 700 -6 959 -5 802

5131 - Boende enligt LSS, vuxna -89 109 -94 548 -5 439 -33 665 -31 999

5132 - Boende enligt LSS barn/unga -3 778 -10 778 -7 000 -3 897 -3 461

5133 - Personlig assistans enl LSS/SF -23 579 -24 179 -600 -8 494 -7 975

5135 - Daglig verksamhet enl LSS -31 511 -31 037 474 -10 425 -9 087

5139 - Övriga insatser enligt LSS -17 987 -18 214 -227 -5 733 -4 835

5401 - Gemensamt ON -37 199 -24 220 12 978 -7 156 -11 196

5402 - Hälso- och sjukvård HSL -71 762 -73 112 -1 350 -24 215 -23 030

5681 - Öppna insatser, ind beh öppenv -4 -7

9200 - Kommunledningsverksamhet Adm -0 -0

9223 - Service vsh bemanning -4

Summa Verksamhet -629 108 -649 108 -20 000 -219 489 -215 115

7 - Omsorgsnämnd

VÄSENTLIGA EKONOMISKA & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER
Socialstyrelsen meddelade i mars att landets regioner och kommuner kan ansöka om statsbidrag för de merkostnader som uppstod i december 2020 till följd av covid-19.
Förvaltningens merkostnader för denna period uppgick till 2 400 tkr. Bedömningen är att förvaltningen kan få 100 procent i ersättning för de merkostnader som covid-19
har medfört och därmed har en uppbokning på hela beloppet gjorts i mars. Merkostnaderna till följd av covid-19 uppgår per april till ca 5 600 tkr. Covid-teamen inom
äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen har avvecklats per 1 maj.

Omsorgsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 20 000 tkr. Avvikelserna förklaras enligt följande:

Den största delen av det prognostiserade underskottet beror på överanställningar av omsorgspersonal och administrativ personal inom verkställigheten. Överanställningar
finns inom samtliga verksamheter men främst inom hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende och boende vuxna enligt LSS, -24 200 tkr.

Underskottet inom verkställigheten vägs upp av att efterfrågan på insatser inom hemtjänst i ordinärt boende, personlig assistans enligt LSS och daglig verksamhet enligt
LSS, avlösarservice enligt LSS och korttidvistelse enligt LSS beräknas bli lägre än budgeterat, +4 000 tkr.

Kostnaden för externa placeringar boende barn/unga och boende vuxna enligt LSS beräknas överskrida budgeten. Förvaltningen har tre boendebeslut varav ett kommer
att avslutas per den sista juni, - 7 100 tkr. Förvaltningen har också två särskilda boendebeslut och två gruppbostadsbeslut som är utöver budget, -2 500 tkr. Kostnaden för
personlig assistans enligt LSS beräknas bli högre än budgeterat, -300 tkr. Totalt beräknas kostnaden för insatser som utförs i privat regi att bli högre än budgeterat, -9 900
tkr.

Omsorgsavgifterna för SoL-insatser förväntas bli lägre än budgeterat, -1 500 tkr medan avgifterna för hemsjukvård beräknas ge ett överskott på, +300 tkr. Totalt beräknas
avgifterna bli lägre än budgeterat, -1 200 tkr.

Omstruktureringskostnaderna för den nya förvaltningsorganisationen som genomfördes den 15 februari förväntas bli, -1 700 tkr.
Förvaltningen har avsatt medel för högre licenskostnader med införandet av verksamhetssystemet Combine, trygghetslarm i särskilt boende och ordinärt boende, digitalt
låssystem samt medicinskåp. Investeringarna har blivit förskjutna till hösten och därmed beräknad driftkostnaderna bli lägre än budgeterat, +2 500 tkr.

Beslut har fattats om att inte erbjuda bonus för sommarvikarier som arbetar båda perioderna, +1 000 tkr.
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Statsbidrag har sökts för de merkostnader till följd av covid-19 som uppstod i december 2020, + 2 400 tkr samt för att säkerställa en god och säker omsorg om äldre
personer (utvecklingsinsatser äldreomsorg), + 7 100 tkr. Totalt förväntas förvaltningen erhålla +9 500 tkr i statsbidrag.

PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA UNDERSKOTT
Omsorgsförvaltningens planerade åtgärder för att minska underskottet är:

• 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).

Omsorgsnämnden beslutade den 28 april, §47 att anta förvaltningens förslag på åtgärdsplan för budget i balans. Åtgärdsplanen kommer att vara ett levande dokument
som återkopplas till nämnden varje månad i relation till budgeten. Den 12 maj informerade tillförordnad verksamhetschef omsorgsnämnden om hur förvaltningen arbetar
med den antagna åtgärdsplanen.
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 8 - Medborgarnämnd

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet -1 437 -1 437 0 -391 -411

3500 - Fritidsgårdar -5 541 -5 647 -106 -1 711 -2 280

5520 - Institutionsvård vuxna -3 431 -3 431 0 -287 -2 247

5540 - HVB-vård, barn och unga -10 829 -12 925 -2 096 -4 830 -2 874

5560 - Familjehemsvård, vuxna -140

5570 - Familjehemsvård, barn och unga -15 664 -16 154 -490 -5 072 -5 133

5582 - Öppna insatser, beh öppenvård -6 137 -6 137 0 -1 697 -1 983

5590 - Missbrukarvård -4 391 -4 391 0 -1 260 -1 340

5681 - Öppna insatser, ind beh öppenv -8 450 -8 450 0 -2 593 -2 595

5682 - Öppna insatser, övriga -2 529 -2 529 0 -836 -698

5690 - Barn och ungdomsvård -14 138 -14 867 -729 -5 053 -5 806

5710 - Övriga insatser till vuxna -3 071 -3 071 0 -593 -352

5750 - Ekonomiskt bistånd -28 823 -29 331 -508 -10 048 -10 021

5800 - Gemensamt MBF -18 607 -18 607 0 -6 097 -5 120

5810 - Gemensamt IFO -9 246 -9 005 241 -3 019 -3 225

5851 - Familjerätt -2 021 -2 021 0 -833 -921

5852 - Familjerådgivn -416 -416 0 -143 -103

6000 - Flyktingmottagande -6 216 -3 078 3 138 -1 488 -1 670

6100 - Arbetsmarknadsåtgärder -12 216 -12 734 -518 -6 304 -6 984

9200 - Kommunledningsverksamhet Adm 0

Summa Verksamhet -153 163 -154 231 -1 068 -52 395 -53 763

8 - Medborgarnämnd

VÄSENTLIGA EKONOMISKA OCH VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER

Medborgarförvaltningen beräknar ett totalt underskott på -1,1 mkr. Avvikelserna förklaras enligt följande:

Familjehemsverksamhetens underskott på -0,2 mkr beror på högre personalkostnader med -1,2 mkr pga mer anställda tjänster än budget medan det beräknas något
mindre personalkostnad för vakant chefstjänst med 0,3 mkr och ersättning från Socialstyrelsen för familjehemsplaceringar med 0,7 mkr

Utredning barn/unga verksamhetens underskott på -2,8 mkr beror främst på ökade kostnader för institutionsplaceringar med -2,1 mkr och högre personalkostnader för
inhyrd personal med -0,7 mkr.

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott med -0,5 mkr vilket beror på högre personalkostnader för inhyrd personal.

Inom Förebyggande insatser barn och unga med totalt +2,5 mkr så beräknas ett underskott på -0,6 mkr för högre personalkostnader på grund av övertalighet och långa
uppsägningstider i samband med omstrukturering och verksamhetsneddragning inom jobbcenter och fritidsgårdsverksamheten. För integrationsverksamheten väntas ett
överskott med 3,1 mkr främst på grund av högre intäkter än budget.

Socialjourens underskott beror bla på högre personalkostnader i samband med arbetsutövning.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE PROGNOS

Familjehemsverksamheten personalkostnader har justerats upp -0,8 mkr för högre personalkostnader på grund av mer antal tjänster tillsatta än budget medan
personalkostnaden för sektionschef har justerats ned pga vakant tjänst med +0,1 mkr. Intäkter från Socialstyrelsen för subvention av familjehemsplaceringar har inkommit
och justerats med +0,7 mkr.

Utredning barn/unga verksamhetens personalkostnader har justerats upp med -0,4 pga inhyrd personal för vakanta tjänster. För institutionsplaceringar inom barn och
ungdomsvården har kostnaderna justerats upp med -0,4 mkr.
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Ekonomiskt bistånd har justerats med -0,3 mkr pga mer personalkostnader jämfört mot tidigare prognos.

Inom Förebyggande insatser barn och unga har ersättningen för integrationsverksamheten justerats med +0,9 mkr jämfört mot tidigare prognos.

PLANERADE ÅTGÄRDER

De aviserade verksamhetsneddragningar och personalminskningar fortgår enligt plan och förväntas få effekt under andra halvåret år 2021.

Medborgarförvaltningen har kontinuerlig uppföljning av placeringar och placeringstider för att se och möjliggöra alternativa kostnadseffektiva hemmaplanslösningar som
tex vårt eget stödboende mm.
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Driftredovisning per verksamhet
År: 2021, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 9 - Finansiering

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Budget

2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

Utfall Jan -

Apr 2020

1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet -693 -693 0

2150 - Fysisk/tekn planering 7 000 7 000 1 126

2490 - Gator/vägar samt broar -558 -558 0 -183 -184

3403 - Simhallen 0

4010 - Gemensamt BUN -0

4350 - Förskoleklass 0

4400 - Grundskola -0

8150 - Tillhandhållande av bostäder -29

8151 - Expl Bostadsområden 3 637

9100 - Gem lokaler fastighetsdrift -923 -923 0 0

9200 - Kommunledningsverksamhet Adm -0

9203 - Kummunlednvsh övr, kommunöverg -16 837 -17 837 -1 000 2 292

9204 - Personalbefrämjande åtgärder -3 787 -3 787 0

9300 - Finansförvaltning -600 -600 0 -8 -2

9301 - Sociala avgifter 0 0 0 937 -49

9310 - Pensioner -136 851 -142 144 -5 293 -27 555 -45 470

9311 - Pensioner, PO-pålägg 101 820 98 223 -3 597 32 741 31 147

9320 - Kapitaltjänstintäkter 145 894 145 894 0 49 171 46 571

9321 - Avskrivningar -109 500 -109 500 0 -32 000 -29 940

9322 - Avskrivningar VA -24 000 -24 000 0 -7 191 -7 177

9330 - Skatteintäkter 1 699 524 1 741 100 41 576 586 244 537 131

9340 - Utj, gen statsbidrag, fgh avg 430 650 428 615 -2 035 142 733 120 001

9350 - Finansiella intäkter 10 150 10 210 60 2 432 2 296

9360 - Finansiella kostnader -5 961 -4 462 1 499 -715 -1 169

Summa Verksamhet 2 088 328 2 126 538 38 210 748 897 657 889

9 - Finansiering

Skatteintäkter (baserat på cirkulär SKR 21.20) +41,6 mnkr, prognos SKR visar en stark tillväxt av skatteunderlaget 2021 (högre lönesumma och ökning av arbetade
timmar).
Utjämning, regleringsbidrag och kommunal fastighetsavgift -2,0 mnkr.
Lägre räntekostnader för lån +1,5 mnkr.

Högre pensionskostnader, ändrade livslängdsantaganden RIPS, beräknade ökade kostnader förändring anställningar -8,9 mnkr.

Reavinster vid exploatering, +7 mnkr. Det finns ytterligare försäljningar som kan ge mer reavinster, uppföljning görs vid delårsbokslutet.
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Investeringsredovisning
År: 2021, Prognos: Prognos apr,

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Total Budg.

 2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

    Inkomster -39 000 -39 516 516 -34 884

    Utgifter 571 922 454 093 117 829 72 841

    TOTALT SAMTLIGA INVESTERINGAR 532 922 414 577 118 345 37 957

Total Budg.

 2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

    Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 132 015 111 552 20 463 5 452

    Kommunstyrelse - Campus 645 645 0

    Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 147 723 222 897 -75 174 53 375

    Överförmyndare

    Kommunrevision

    Samhällsbyggnadsnämnd 6 870 5 405 1 465 389

    Servicenämnd 24 402 16 652 7 750 1 360

    Kulturnämnd 5 019 2 614 2 405 94

    Barn- och utbildningsnämnd 20 064 17 164 2 900 784

    Omsorgsnämnd 34 925 31 925 3 000 1 761

    Medborgarnämnd 3 777 2 901 876 548

    SUMMA SAMTLIGA NÄMNDER EXKL FINANSIERING 375 440 411 755 -36 315 63 763

    Kommunstyrelse - Finansiering 157 482 2 822 154 660 -25 806

    TOTAL INKL FINANSIERING 532 922 414 577 118 345 37 957

Kommentar investeringar

Investeringsprognosen avseende nettoinvesteringarna för helåret är 414,5 mnkr, vilket är 118,3 mnkr lägre än budgeterat.

I prognosen är inkomster på 30 mnkr inräknade som avser försäljning av fastigheter i exploateringsområden samt 9,0 mnkr som avser anläggningsavgifter för VA. Dessa
kommer att bokas om till driftredovisningen och balansräkningen.

Även investeringarna påverkas i mindre utsträckning av coronapandemin. Vissa investeringar skjuts fram i tid, exempelvis IT-utrustning, inventarier samt medicinsk
utrustning med mera.

Årets största investeringar tom 2021-04-31
- Bredasten industriområde Etapp 3, 18,9 mnkr
- Mossle 16:20 exploatering bostäder 7,1 mnkr
- Mossle SPU samt överföringsledning 6,8 mnkr
- Åminne södra exploatering bostäder 3,4 mnkr
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Kommentarer till respektive ansvars investeringsredovisning
År: 2021, Prognos: Prognos apr

11 - Kommunstyrelse KLF

Kommunledningsförvaltningen exklusive mark- och exploatering beräknar ett totalt överskott på +3 462 tkr.
Överskottet beror på att vissa delar av HR-systemet implementeras under 2022 +2 584 tkr, framflyttning införande av system + 646 tkr samt viss framflyttning gällande
inköp av inventarier och it-utrustning + 231 tkr.

Prognosen för Mark- och exploateringsavdelningens utgifter är 133,2 mnkr mot budgeterat 150,2 mnkr och inkomsterna 30 mnkr som budgeterat , ett överskott på 17
mnkr. Byggandet av Industriområdet Bredasten etapp 3 och bostadsområdet Mossle 16:20 Värnamo pågår.

2 - Tekniskt utskott

Investeringar

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2021 inklusive ombudgetering är 147,7 mnkr. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 155 mnkr i investeringsmedel. Total
budget är 302,7 mnkr. Av investeringsbudgeten har 53,5 mnkr (18,6 mnkr är exploateringar) förbrukats under perioden januari till april.
Prognosen för investeringarna är 222,9 mnkr.

Inom flera av byggprojekten på fastighetssidan finns det osäkerheter kring detaljplaner och tidsförhållanden för projektering varför prognosen är relativt låg gällande
uppfyllnad av detta investeringsuppdrag.

Fastighet
Partneringprojekt är uppstart och tilldelat Byggdialog AB. Först i tur är Trälleborgsskolans utbyggnad av idrottshall och provisorisk idrottshall för Trälleborgsskolan. Dessa
projekt bedöms påbörjas byggnation under hösten med större utfall kommande år. De nya förskolorna håller på att genomlysas ytterligare en gång innan upphandling.
(Jannelund, Ekenhaga, Magnusgatan). Eventuellt påbörjas byggnation av någon förskola under 2021 men stort utfall bedöms ske på samtliga år 2022-2024.

Gata
Gatas projekt löper på enligt plan och fokus är gc-väg Trälleborgsområdet samt gc-väg Gränsgatan/Doktorsgatan. Beläggningsarbeten och belysningsarbeten sker enligt
investeringsplan.

Fritid
Fritid Kommer att hålla budget och ha en marginal för oförutsedda underhållsarbete.

VA
Omfattande arbete sker för att förstärka VA-system i anslutning till nya detaljplaner samt till att utföra ledningsförnyelse. Åtgärder av karaktären underhållsinvesteringar
sker enligt plan vid flera av verken. Några av VA:s projekt är försenade p.g.a. överklaganden.

21 - Teknisk förvaltning

Investeringar

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2021 inklusive ombudgetering är 147,7 mnkr. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 155 mnkr i investeringsmedel för
tekniska utskottets projekt. Totalt blir det 302,7 mnkr. Av investeringsbudgeten har 53,5 mnkr (18,6 mnkr exploateringsprojekt) förbrukats under perioden januari till april.
Prognosen är att 222,9 mnkr.

Inom flera av byggprojekten på fastighetssidan finns det osäkerheter kring detaljplaner och tidsförhållanden för projektering varför prognosen är relativt låg gällande
uppfyllnad av detta investeringsuppdrag.

Fastighet
Fastighet Partneringprojekt är uppstart och tilldelat Byggdialog AB. Först i tur är Trälleborgsskolans utbyggnad av idrottshall och provisorisk idrottshall för
Trälleborgsskolan. Dessa projekt bedöms påbörjas byggnation under hösten med större utfall kommande år. De nya förskolorna håller på att genomlysas ytterligare en
gång innan upphandling. (Jannelund, Ekenhaga, Magnusgatan). Eventuellt påbörjas byggnation av någon förskola under 2021 men stort utfall bedöms ske på samtliga år
2022-2024.

Gata
Gatas projekt löper på enligt plan och fokus är gc-väg Trälleborgsområdet samt gc-väg Gränsgatan/Doktorsgatan. Beläggningsarbeten och belysningsarbeten sker enligt
investeringsplan.

Fritid
Kommer att hålla budget och ha en marginal för oförutsedda underhållsarbete.

22 - Teknisk förvaltning VA

VA
Omfattande arbete sker för att förstärka VA-system i anslutning till nya detaljplaner samt till att utföra ledningsförnyelse. Åtgärder av karaktären underhållsinvesteringar
sker enligt plan vid flera av verken. Några av VA:s projekt är försenade p.g.a. överklaganden.
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32 - Samhällsbyggnadsförvaltning

VÄSENTLIGA EKONOMISKA VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER
Investeringsprognosen för året är 5 405 tkr, ett överskott på 1 465 tkr. Av budgeten har 389 tkr förbrukats t.o.m april. Större genomförda investeringar är inköp av datorer
och mätinstrument till Geodataavdelningen. Överskottet beror bl a på att investeringen på räddningstjänstens övningsfält inte genomförs i den takt som planerats.
Upphandling pågår av skärsläckarfordon.

42 - Serviceförvaltning

Servicenämndens investeringsbudget uppgår till 24 402 tkr för år 2021. För helåret prognostiseras den totala investeringsutgiften uppgå till 16 652 tkr, vilket motsvarar
cirka 70 % av planerade investeringar.
Serviceförvaltningens gemensamma investeringsbudget för inventarier utgör 317 tkr. Årets investeringar planeras uppgå till ca 100 tkr. Kvarstående medel överförs till
nästa år, detta för att förbättra IT-avdelningens arbetsmiljö efter ombyggnationen av dessa lokaler.

Serviceförvaltningens investeringsbudget för IT utrustning utgör 680 tkr för detta år. Investeringsutgiften under första fyra månader har uppgått till 195 tkr Det finns stora
behov av investeringar i nya datorer till måltidsservice. Även övriga verksamheter följer planerade löpande utbyte av gamla datorer och övrig it-utrustning. Det
prognostiseras dock att årets investeringsutgift kommer uppgå till 400 tkr, vilket innebär att inte hela anslaget kommer att nyttjas.

Investeringsprognosen för IT-avdelningen är 10 175 tkr vilket utifrån investeringsbudgeten innebär ett överskott på 5 987 tkr. Överskottet kommer framför allt från projekt
som berör stabil och säker leverans av system och tjänster samt framtidens IT arbetsplats. Anledningen till att enbart 63 procent av budgetanslaget förväntas utnyttjas är
att projekt skjuts framåt. Med befintlig personalstyrka är det svårt att hinna med att driva och projektleda de investeringar som behöver göras. I den schablonfinansierade
driftintäkten som ska täcka personalkostnader på IT-avdelningen finns inte utrymme för personalförstärkning vilket gör att investeringstakten också behöver justeras ned.

Kontaktcenters investeringsbudget uppgår till 345 tkr och omfattar fjolårets anslag till ett oavslutat projekt" E-tjänster”. Dessa medel kommer utnyttjas fullt ut under detta år
under förutsättning att kontaktcenter får driftstillskott för att utveckla vidare e-tjänstearbetet.

Måltidsservice investeringsbudget uppgår till 5 082 tkr för år 2021. Investeringsanslaget för inventarieutrustning som uppgår till 3 685 tkr kommer inte att nyttjas fullt ut
detta år. Inköp av nya möbler till köken på Finnvedens gymnasium och på Trälleborgsskolan, motsvarande 2 215 tkr kommer att ske efter avslutad renovering av dessa
kök. Eftersom renoveringar i dessa skolor är kraftigt försenade finns det en osäkerhet om inköpen kan ske i år. Det uppskattas att omkring 600 tkr av totala anslaget för
upprustning av kök kommer inte att nyttjas i år. Arbetet med införande av projektet ”nytt kostdatasystem” pågår och hela investeringsbeloppet som uppgår till 1 397 kr
kommer att utnyttjas.

Logistikenhetens investeringsprojekt bedöms uppvisa ett överskott på 666 tkr utifrån investeringsbudgeten på 1816 tkr. Överskottet kommer främst från projekt som berör
en fossiloberoende fordonsflotta. Dels har logistikenheten fått ett investeringsbidrag för installation av laddstolpar som genomfördes under 2020, samtidigt har
investeringstakten i nya laddstoplar varit lägre än budgeterat.

6 - Barn- och utbildningsnämnd

Investeringar, + 2 900 tkr
IT-satsningen förväntas ha lägre kostnader än budgeterat, +2 500 tkr. Leveranser av IT-utrustning har varit försenade under inledningen av året och det medför
förseningar i utbyte av IT-utrustning. Även förskolan prognostiserar ett överskott inom medel för inventarier då statsbidrag har möjliggjort satsningar inom inventarier vilket
medför att dessa medel prioriteras under 2021, + 400 tkr. Statsbidragen förändras till 2022.

7 - Omsorgsnämnd

Omsorgsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 3 000 tkr.

Införandet av verksamhetssystemet Combine beräknas vara slutfakturerat i maj 2022, +500 tkr.
Förvaltningen har avsatt medel till inköp av inventarier till nya gruppbostäder som beräknas vara färdiga år 2023, +500 tkr.
Investeringar i medicinteknisk utrustning har kunnat göras till lägre priser, +2 000 tkr.

8 - Medborgarnämnd

VÄSENTLIGA EKONOMISKA OCH VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER

Investeringen av medborgarförvaltningens och omsorgsförvaltningens nya verksamhetssystem Pulsen Combine pågår under år 2021 och kommer enligt prognos att
kunna slutföras under året för medborgarförvaltningens del. Slutkostnaden väntas bli 0,9 mkr lägre än budget efter avstämning av betalplan och prognos över eventuella
tillkommande extra kostnader i samband med slutförandet av systemet.
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Investeringsprojekt
År: 2021, Prognos: Prognos apr

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Total Budg.

 2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

    Alla projekt

        100000 - KF investeringsanslag 322 322 0

        100001 - KS investeringsanslag 2 000 2 000 0

        100002 - KS förstudier, förprojektering 500 500 0

        100100 - Inventarier KLF 285 100 185 13

        100101 - IT-utrustning KLF 306 270 36 145

        100102 - Läsplattor, förtroendevalda 70 60 10 29

        100103 - Informationsskyltar 37 37 0

        100105 - MSB Åtg lokaler och IT 2 621 2 621 0

        100120 - Webbplats 204 204 0 1

        100121 - Dokument- o ärendehant system 161 80 81 10

        100122 - Beslutstöd/Utdata 500 500 0

        100123 - Införande nytt ekonomisystem 410 0 410

        100124 - HR-system 206 150 56 33

        100125 - Inköpsanalyssystem UF 360 260 100

        100126 - Nytt HR-system 6 334 3 750 2 584 194

        100127 - Upphandlingssystem 0 0 0

        100128 - Ekonomisystem, utveckling 302 302 0 109

        100901 - IT-utrustn Teknikcent/pers 100 100 0

        100902 - Inventarier Campus 20 20 0

        100903 - IT-utrustning utbildning 525 525 0

        130001 - Möbler, SBF 470 350 120 0

        130002 - Datorer, SBF 437 298 139 120

        130004 - Ärendesystem BoM SBN 2019 77 77 0

        130101 - Digitalisering detaljplaner 0

        130102 - Utredning Viadukt 20 500 500 0 75

        130301 - Mätutrustning, Geodata 529 529 0 60

        130701 - Fordon, RTJ 2 595 2 589 6

        130702 - Övningsfält, RTJ 1 445 445 1 000 39

        130720 - Bdg Utalarmering/kommunikation 587 387 200

        130730 - Bdg Material 135 135 0

        130732 - Klippverktyg 0

        130734 - Utrustn material fordon 55 55 0 55

        130743 - Gymredskap, RTJ 40 40 0 40

        140000 - Inventarier SF 317 100 217 22

        140001 - IT-utrustning SF 680 400 280 195

        141002 - IT utr sammanträdesrum 443 220 223 55

        141004 - Programvara centralt 2 100 1 100 1 000 83

        141006 - Automatiskt kontoskapande 287 287 0

        141007 - Extern åtkomst, vsh system 500 500 0

        141008 - Follow me print 149 149 0

        141009 - Inloggning SITHS/SSO 802 500 302

        141010 - Framtidens IT arbetsplats 2 739 1 500 1 239 165

        141016 - IT Säkerhetsaktiviteter 2 539 1 500 1 039

        141017 - Framtidens digitala enheter 600 600 0 -77
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Total Budg.

 2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

        141018 - Nätverksinfrastruktur 2 358 1 500 858 334

        141019 - IT Hjälp/stöd 619 319 300 21

        141020 - IT Stabil lev system/tjänster 3 026 2 000 1 026 74

        142002 - E-tjänster 345 345 0

        144000 - Inventarier Kostorg 3 685 3 085 600 207

        144001 - IT utr Kostorg 0

        144003 - Vsh-system Måltidsservice 1 397 1 397 0 365

        145000 - Minibussar 397 150 247 12

        145001 - Fordon under 3,5 ton 400 400 0

        145002 - Fossilobe. fordonsflotta 919 500 419 -96

        145003 - Fordonsadministrationssystem 100 100 0

        150000 - Inventarier, KN 103 103 0

        150001 - IT-utrustning KN 271 271 0 25

        150002 - Konstanslag 183 183 0 45

        150003 - Konstnärlig gestaltning KN 425 125 300

        150004 - Konstnärlig gestaltning TU 4 020 1 915 2 105 25

        150005 - Stadshistorisk utställning 17 17 0

        160001 - Inventarier, BUF 895 895 0

        160003 - Arbetsmiljöåtgärder 2 056 1 856 200 171

        160100 - Inventarier förskola 987 787 200 63

        160102 - Inventarier fsk Bredaryd 0 0 0

        160103 - Inventarier Mosslelunds fsk 7

        160104 - Inventarier fsk Rydaholm 211 211 0

        160105 - Inventarier fsk Ekenhaga 0 0 0

        160106 - Inventarier fsk Magnusgatan 0 0 0

        160201 - Inventarier grsk/grundsärskola 1 319 1 319 0 16

        160207 - Inventarier Enehagens skolgård 150 150 0

        160208 - Inventarier Likvärdig skola 0

        160209 - GRSK: Trälleborgsskolan ombygg 0 0 0

        160211 - Utemiljö skolgård UV-skydd 500 500 0

        160212 - Säkerhetshöjande åtgärder 250 250 0

        160301 - Inventarier Figy 1 910 1 910 0 378

        160401 - Inventarier Kulturskolan 118 118 0

        160501 - Elevdatorer 11 668 9 168 2 500

        160502 - Ped. Personal 92

        160503 - Övr Personal 9

        160504 - Övrig IT-utrustning 49

        160600 - Mindre barngrupper 0

        170000 - IT-utrustning OF 5 886 5 886 0 519

        170002 - Vsh-system Combine 4 459 3 959 500 464

        170100 - Trygghetslarm 2 674 2 674 0

        170101 - Larm i särskilt boende 0 0 0 17

        170102 - Säkerhet och brand 0 0 0

        170103 - Digitala nycklar 2 000 2 000 0 25

        170104 - Medicinskåp 1 800 1 800 0

        170105 - Trygghetslarm Phoniro 6 000 6 000 0 89

        170200 - Inventarier OF 52 52 0 3

        170201 - Oförutsedda investeringar 314 314 0

        170202 - Inventarier myndighet, 10 år 59 59 0

        170203 - Inventarier hemtjänst 270 270 0 30

        170204 - Inventarier Säbo 1 561 1 561 0 14
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Total Budg.

 2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

        170205 - Inventarier For/Bre 149 149 0 55

        170206 - Inventarier LSS 1 051 1 051 0 215

        170207 - Sängar, Liftar, Madrasser 2 186 2 186 0 35

        170209 - Medicinteknisk utr 5 år 2 478 478 2 000 188

        170210 - Inventarier HSL 10 år 463 463 0

        170211 - Inventarier Draken 800 800 0

        170212 - Inventarier Ling 330 30 300 96

        170213 - Inventarier Expo 1 743 1 743 0

        170214 - Spoldesinfektor 480 480 0

        170216 - Inventarier Finngatan 172 -28 200 10

        180001 - Inventarier MBF 325 325 0 64

        180002 - IT-utrustning MBF 1 020 1 020 0 246

        180003 - Inventarier VAC 289 289 0

        180004 - Inventarier fritidsgårdar 183 183 0

        180005 - Verksamhetssystem IFO 1 960 1 084 876 238

        200001 - Inventarier tekn.kontor 45 45 0

        200002 - IT-utrustning 176 176 0 86

        200003 - Lakvattenrening 3 665 1 000 2 665 50

        200004 - Skyfallsvägar 732 1 000 -268 12

        200005 - Rensning Lagan 696 300 396 0

        200006 - Utredning översvämningsåtg 273 273 0 69

        210001 - Beläggningar 6 847 6 847 0 314

        210002 - Förbättr gator/trottoarer 296 296 0

        210003 - Tillgänglighetsåtgärder 681 681 0

        210004 - Trafiksäkerhetsåtg GC-vägar 384 384 0 1

        210005 - Broar/viadukter 2 787 1 000 1 787 175

        210006 - Övriga inv gator 1 513 1 513 0 213

        210007 - Väderskydd 286 286 0 24

        210009 - Storgatan gångfartsområde 287 0 287

        210010 - Götav omb bro över GC-väg 241 241 0

        210014 - Omv av väg Alvestavägen Ry 840 840 0

        210015 - Inv omb förråd verkstad 189 0 189

        210017 - Åtgärder för centrumutveckling 380 380 0 10

        210018 - Förstudie infrastr Gummifabrik 428 0 428

        210019 - Hastighetsplan 1 699 1 699 0 7

        210021 - Trafikåtg Värnamo Hånger förs 959 959 0

        210024 - Ny bussgatan 1 366 5 1 361 5

        210026 - Trafikskyltning GC-passager 99 99 0

        210028 - Ledn förnyelse, i samråd E.O.N -727 0 -727

        210030 - Utsmyckning av rondeller 1 071 1 071 0

        210031 - Vänster svängfält Nydalavägen 576 576 0

        210033 - Storgatan Bredaryd 697 697 0 255

        210034 - Cirkulationspl Vråenv kv Drake 1 622 1 622 0

        210035 - Vråen centrum 239 5 234 5

        210038 - GC-passage Prostgårdvägen 214 0 214

        210040 - Viadukten Etapp 2 24 24 0

        210042 - Parkgatan, ny gatusektion 295 0 295

        210047 - Utreda trafiklösning Götavägen 500 0 500

        210049 - Åborparken upprustning 2 500 2 500 0

        210054 - Trafiksäkerhetsåtg Lagastigen 251 251 0

        210055 - Hastdämp åtg Grevev-Västbov 391 391 0 3
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        210056 - Trafikbullerskydd Enehagens sk 5 0 5

        210057 - Hållplats Jönköpingsv, Gummifa 98 788 -690 484

        210058 - Trafikåtg ny fk Magnusgatan 1 000 0 1 000

        210059 - Renovering av viadukten 3 000 0 3 000

        210060 - Karlsdal, väg i bostadsområde 11 -11 11

        211001 - GC-vägar för fördelning 105 0 105 36

        211005 - GC-väg Hånger -56 -56 0

        211008 - GC-väg Heligsjövägen Bredaryd -2 -2 0

        211009 - GC-led Värnamo Bredaryd -4 19 -23 19

        211014 - Gångbro över Lagan -1 922 0 -1 922

        211015 - GC-lösn Apladalsg-Lagmansg 1 250 0 1 250

        211016 - Säkra skolvägar 200 0 200

        211017 - Gc-väg Doktorsg 1 400 1 400 0 3

        211018 - Gc-anslutn stadsparken Bredary 306 306 0 8

        211019 - Gc-anslut rastplats Vandalorum 141 12 129 12

        211020 - Gc-anslut Libanongården 344 349 -5 352

        211021 - Gc-undergång Sveav o Uddebov 930 930 0

        211022 - Gc-anslutn nytt broläge Lagan 150 150 0

        211023 - Gc-anslutn förbi Lanna sk 136 121 15 121

        211024 - Gc-passage Sveav Folkhögsk -22 0 -22 0

        211025 - Refug Uddebovägen -1 024 5 -1 029 5

        211026 - Gc-väg Gränsgatan 1 000 1 000 0 8

        211027 - Gc-väg Gränsgatan/Doktorsg 700 700 0

        211028 - Planskild korsning Mossle 3 000 0 3 000

        211029 - Gc-väg o avg Enehagsskolan 500 500

        211030 - Gc-väg Trälleborgsområdet 900 900

        211031 - Gc-väg bel Vandalorum-Osudden 250 250

        212001 - Gatubelysning 1 404 1 404 0 229

        212007 - Belysn gc-led Storån Forsheda 386 386 0 5

        212008 - Belysn gc-broar Gröndalsleden 125 125 0

        212009 - Belysn vid Rörstorpssk 45 45 0

        212010 - Belysn Gc-väg Åsenvägen 300 300

        212011 - Belysn o Gc-väg Ringv/Lingonv 330 330

        213001 - Fordon och maskiner 4 214 4 214 0 121

        214001 - Parker 2 790 2 000 790

        214002 - Upprustning lekplatser -159 -159 0

        214004 - Inv enligt Bolaskogsmodellen -405 0 -405

        214005 - Apladalens entré -369 0 -369 19

        214011 - Solbacksgatan Bangårdsgatan 185 185 0

        214012 - Enehagsskolan utemiljö etapp 2 -142 -142 0

        214014 - Laganstråket 2 723 2 723 0 40

        214015 - Vråenparken 1 566 1 566 0 6

        214017 - Trädplanteringar park 182 182 0

        214018 - GC-väg cupolen grönyta Park 18 0 18

        214019 - Gåsaparken 138 138 0

        214023 - Apladalens byggnader -134 47 -181 50

        214025 - Osudden utveckling av området 149 149 0 81

        214027 - Skatepark -1 914 0 -1 914

        214030 - Bredaryds Stadspark -274 4 -278 12

        214032 - Apladalen växter Prästgården 26 26 0

        214033 - Smålandsgärdgård Apladalen 219 32 188 31
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        214038 - Upprustning beteshagar Apladal 50 50 0

        214039 - Hånger biparadis (LE) 74 74 0

        214040 - Munkgatan ers almar 265 265 0 1

        214041 - Pumpbyte fontän Liljan Vmo 72 -72 72

        220001 - Fritidsanläggningar 2 923 2 923 0 226

        220002 - Spontanidrottsplatser centrum 163 163 0 10

        220003 - Toalettbyggn Osuddens badplats 58 58 0

        220005 - Spontanidrottsplatser kransort 187 187 0

        220006 - LONA Rekreationsstråk Fryele 19 19 0

        220007 - Dammar vid Borgen 140 140 0 2

        220008 - Utökning hälsocenter och motio 761 761 0 187

        220009 - Konstgräsplan Forsheda 303 303 0

        220010 - Superettan -423 0 -423

        220011 - Inv Vmo simhall 826 826 0 23

        220012 - Ridåvägg Sporthallen -390 0 -390

        220013 - Förändring elljusspår Alandsry -136 0 -136

        220015 - Dammar i Alandsrydsbacken -19 869 -888 519

        220016 - Konstgräsplan Gröndal -13 0 -13

        220017 - Satsningar Borgens anläggning 309 309 0 18

        220018 - Konstgräsyta Vråen -41 0 -41

        220020 - Borgenomr MTB spår -72 -72 0

        220021 - Utegym Tinas Ö -233 -233 0

        220023 - Utemiljö Bors hög Fritids dela -14 0 -14

        220026 - Redskapsbärare 30 30 0

        220027 - Nytt låssystem idrottsanläggn 590 590 0

        220028 - Konstsnö Borgen -69 -69 0

        220029 - Reinv Vmo ishall isanläggn 312 312 0

        220030 - Gräsklippare Finnvedssvallen 30 30 0

        220032 - Stomsjö våtmark -445 0 -445 1

        220033 - Norrgårds våtmark -94 0 -94

        220034 - Ny bassängyta 484 9 475 10

        220035 - Passersystem grindar 400 400 0

        220036 - Nytt boknings o bidragssystem 400 400 0

        220037 - Ismaskin Talavidshallen Ry -50 0 -50

        220038 - Skräddarebo våtmark 299 299 0 6

        220039 - Lille Mosse Borgen -578 25 -603 25

        220040 - Blåspåret markförbättr Borgen -78 0 -78

        220041 - Discgolf Borgen -70 0 -70

        220042 - Naturskidspår Alandsryd -17 28 -45 28

        220043 - Motorbana Stomsjö -178 0 -178

        220044 - MTB bana barn Borgen -2 0 -2

        220045 - UTV- Friluftsliv Lanna -241 0 -241

        220046 - Åtg stärka upp bassäng, utredn 500 500 0

        220047 - Aktivitetsomr större kransorte 100 100 0 1

        220048 - Planskötsel Finnvedssvallen 2 400 2 400 0 1 800

        220049 - Sommaranpassning Alandsryd 13

        220050 - Byta konstgr o belys Ljuseveka 3 000 3 000 0 11

        230001 - Inventarier off. Utrymmen 30 30 0 30

        230002 - Städmaskiner lokalvården 126 126 0

        231001 - Energisparåtgärder 201 201 0

        231005 - Oförutsedda fastigh invest 6 164 6 000 164
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        231007 - Primäranslutn värme Bors sk mf -51 0 -51 257

        231011 - Säkerhetsåtgärder, larmpolicy 2 450 2 450 0

        231012 - Plan fastuh drift/invest 15 264 13 700 1 564 2 218

        231014 - Ventilationsomb 2 574 2 574 0

        231015 - Inv övergripande styr och regl -74 0 -74

        231017 - Utemiljö grundsk o fsk 1 764 1 764 0 154

        231019 - Utemiljö Bors högstadiskola -1 257 0 -1 257

        231031 - Solceller Rörstorpsgården 184 5 179 7

        231035 - Omb o modernisering av Stadshu -60 268 -328 436

        231037 - Ombyggnad Tingssalen 254 254 0 215

        231041 - Renovering lgh Västrabo 1 833 1 833 0 106

        231045 - Gröndalsproj ny bollh o omb FP 14 938 3 052 11 886 71

        231047 - Omklädningsrum Norregård 943 100 843

        231048 - Mossleskolan ökad säkerh o bel 43 43 0 5

        231052 - Utemiljö helhetslösn Östbosk -1 956 2 006 -3 962 5

        231058 - Ventilationsomb Hanahöjskolan 410 410 0 43

        231060 - Ombyggnad av Malmstensvillan 3

        231061 - Omb närvärme-Forsheda/Bredaryd 322 322 0 35

        231063 - Tillbyggn carport kommunförråd 574 574 0 76

        231065 - Tillbyggnad Kaffestugan 96 96 0 90

        231067 - Ny kortläsare Stadshuset 4 4 0

        231068 - Nytt stängsel särskolan Figy 5 5 0

        231069 - Nytt golv Gröndalssk idrottsha 5 5 0

        231070 - Lokalanpassning Stadshuset 100 13 87 13

        231071 - Östbosk omb förvaltn Hus D 2 000 2 000 0

        231072 - Östbosk Hus E, omb elevhem 2 500 2 500 0

        231073 - Borgenstugan ombyggnation 1 000 1 000 0 113

        232001 - Skogslyckan omb av bostadsrätt 1 993 2 500 -507 21

        233001 - Förstudie mindre tillagn kök 452 452 0

        233002 - Omb kök Linneberg 1 087 1 087 0 2

        233004 - Figy omb av kök och matsal 18 505 1 000 17 505 469

        233005 - Omb kök Villa Villekulla -16 0 -16

        233006 - Storköksutrustning 990 990 0 133

        233007 - Östbosk förvaltnlokaler hus C -5 032 0 -5 032

        233008 - Tillagnkök o matsal Gröndal 500 500 0

        233009 - Östboskolans tillagningskök -36 0 -36

        233010 - Trälleborgssk, kök renov o omb 978 978 0

        233011 - Mossleskolan omb av kök 13 990 13 990 0 1 513

        234001 - Nybyggnad fsk kv Dalen Mosslel -2 140 34 -2 174 34

        234004 - Ny fsk Rydaholm 4 avd -73 0 -73 1

        234005 - Ny fsk Jannelund 6 avd 27 310 5 310 22 000 371

        234009 - Ny fsk Vmo Öster Magnusgatan 4 861 4 861 0 734

        234011 - Ventilationsbyte Ekbackens fsk 3 659 3 659 0 1 331

        234012 - Ny fsk Ekenhaga Vmo nr 3 4 avd 18 626 5 626 13 000 593

        234014 - Tillb befintliga fsk Vmo -62 0 -62 8

        235002 - Omb Östboskolan Hus B grsk -3 828 0 -3 828

        235005 - Trafikmiljö Figy, estet, Kultu 95 95 0

        235014 - Utbyggn skolgård Enehagen -739 0 -739 1

        235016 - Rörstorpsskolan idrottshall re 3 457 3 457 0 195

        235017 - Kärda skola tillbyggn omkl. ru 5 952 300 5 652 47

        235018 - Bredaryds skola ny musiksal 1 934 1 934 0 59
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        235020 - Ny idrottshall Trälleborgsskol -107 3 -110 120

        235021 - Om-/tillbyggnad Trälleborgssko 16 406 16 406 0 1 566

        235032 - Rörstorpsskolan, anpassn F-3 s -180 0 -180

        235034 - Figy, omb lektionssalar, aula 960 0 960

        235037 - Nybyggn grundsk Vmo västra F-6 183 229 -46 355

        235043 - 2350Nybyggn grundsk Vmo västra 10 000 0 10 000

        235044 - Förrådsmodul Gröndalsskolan 42 42 42

        240001 - Åtg f minska översvämning 3 096 3 096 0 68

        240002 - Omr 5 kv Broarna Finngatan 10 0 10

        250001 - LONA friluftsliv Lundsbo -149

        301001 - Övriga inventarier VA 1 131 1 131 0 40

        301002 - Övervakningssystem VA 640 640 0 34

        301003 - Brandposter 317 317 0

        301004 - Reservtäkt Hindsen 54 0 54

        301006 - Vattentäkt Horda nya brunnar 862 862 0

        301007 - Vattentäkt, nya brunnar Lj -229 0 -229

        301008 - Vattennivåmätning 235 235 0

        301009 - Va nv Hindsen Huvudledning -352 0 -352

        301010 - Va nv Hindsen områdesledning -19 0 -19

        301011 - Va nv Hindsen stationer -107 -107 0

        301015 - Adm av vattenmätare 917 917 0

        301016 - VA Hamra 4 604 41 4 563 51

        301017 - Värnamo pumpstation P8 2 000 0 2 000

        301018 - Förstärkningar detaljplaner 12 500 12 500 0

        301020 - Övriga inventarier Avlopp 600 600 0

        301021 - Betäckningar brunnar 600 600 0

        301022 - Reningsverk övriga VA 1 000 1 000 0

        302001 - Vattenverk utbyte UV-ljus 896 300 596

        302002 - Vattenverk övriga orter 2 141 2 141 0 13

        302003 - Statusvärd vattenverk Lj 7 0 7

        302004 - Kärda tryckstegringsstation 1 085 1 085 0

        302005 - Renovera vattentorn Vråen 943 600 343

        302006 - Ljusseveka vattenverk -18 0 -18 24

        302007 - Tryckstegringsstation, Fo -1 017 0 -1 017

        302008 - Renovering Alandsryds lågreser 1 000 500 500

        302009 - Skalskydd Ljusseveka 500 0 500

        303001 - Värnamo avloppspumpstation 4, -1 084 621 -1 705 621

        303002 - Ohs avloppsreningsverk 4 520 500 4 020

        303003 - Avloppspumpstationer 514 514 0 124

        303004 - Avloppsanläggning Gä 1 160 0 1 160

        303006 - Nöbbele SPU 718 0 718

        303008 - MARKANV FORSHEDA 5:108; Delex 2 020 2 020 0 52

        303009 - Rydaholms avloppsverk 2 500 500 2 000

        303010 - Dannäs avloppsverk 1 439 1 439 0 34

        303011 - Ny pumpstation Åminne 3 000 0 3 000

        303012 - Ljusseveka byta av kol 39 -39 39

        303013 - LTA-pumpar 600 600 0 138

        303014 - Nydala SBR-verk 3 000 500 2 500

        304003 - Överföringsledn Br-På 303 303 0

        304004 - Flödesmätning VA-ledningar 415 415 0 83

        304007 - Överföringsledning Vmo-Bor 4 927 733 4 194 693
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        304012 - VA-sanering, Alvestav Ry -1 130 27 -1 157 27

        304014 - Kvarteret Ynglingen Vråenparke 5 006 5 006 0 1

        304015 - Servisledningar, vatten 2 797 2 797 0 271

        304016 - Servisledningar, avlopp 2 646 2 646 0 222

        304028 - Brunsbeteckning vid asfalt. -443 -443 0

        304050 - Ledningsförnyelse 14 025 14 025 0

        304053 - Industrivägen Bredaryd -49 0 -49

        304054 - Infodring av flexibla foder -302 0 -302

        304055 - VA-sanering, Rönnegårdsv -7 663 1 282 -8 945 207

        304056 - VA-sanering, Åminne -414 0 -414

        304058 - VA Nöbbele 7:9 -9 -9 0

        304059 - Relining Ågatan 26 26 0

        304060 - Mossle SPU samt överföringsled 5 405 5 547 -142 6 821

        304061 - Dike mellan Bureg-Hagag -13 0 -13

        304062 - VA-sanering Nydalav 39 39 0

        304063 - Brunnsrenovering 2018-2020 283 283 0

        304064 - Nöbbele nytt bostadsomr -176 -176 0

        304065 - VA-Herrestad 4 060 217 3 843 338

        304066 - VA-servis till Bor 1:82 -962 0 -962

        304067 - VA-servis till Bor 3:33 -637 0 -637 -0

        304068 - Vattenled förn o förb (86553) -1 930 327 -2 257 682

        304069 - Spillvled förn o förb (86573) -1 026 124 -1 150 211

        304070 - Dagvled förn o förb (86583) -242 99 -341 153

        304071 - VA-sanering Centrumvägen Bor -28 0 -28 2

        304072 - VA-sanering Ångloksvägen Bor -249 2 331 -2 580 3 219

        304073 - VA-sanering Trädgårdsg Kärda -28 0 -28 2

        304074 - VA-sanering Stallagårds Rydaho -141 1 966 -2 107 2 826

        304075 - VA-sanering Norrelundsv Rydaho -175 -175 0 168

        304076 - VA-sanering Lagast-Enehags Vmo -23 25 -48 25

        304077 - Dagvattenanläggningar 500 500 0

        304078 - Våtmark Bredaryd -913 459 -1 372 464

        304079 - VA utanf exp Rörst 6.3 Skogsf 9

        304080 - Infordring ny vattenledning Fo 1 000 1 000 729

        305002 - Självfallsledn Norr Hult - Teg -36 164 -200 191

        400001 - Markförvärv, SBF 11 626 11 626 0

        400004 - Bdg Arkeologi/geologi undersök 4 542 4 542 0

        400005 - Sanering fd Värnamotvätten -3 382 -3 382 0

        400006 - Bdg Asfaltsuppdr äldre explomr 1 000 1 000 0

        410000 - Bdg Övriga orter expl bo 1 000 0 1 000

        410001 - Prostsjön Vmo expl bo 714 714 0 27

        410003 - Draken Vmo expl bo 645 645 0

        410005 - Bredaryd Häggegård expl bo 0

        410006 - Mossle 16:20 Vmo expl bo 32 865 32 865 0 7 076

        410007 - Nöbbele Herrgård expl bo 817 817 0

        410009 - Åminne Södra expl bo 8 673 8 673 0 3 397

        410011 - Helmershus 5:89 Vmo expl bo 4 501 2 000 2 501 810

        410012 - Ekenhaga etapp 1Vmo expl bo 217 217 0

        410013 - Helmershus 5:89 Södra N exp bo 17 000 8 000 9 000 626

        410014 - Tre Liljor, Vmo 14:76 expl bo 1 000 0 1 000

        410015 - Rörstorp 6:3 expl bo 3 800 1 800 2 000

        410016 - Nöbbele 7:2 Söd expl bo 500 500 0

207



BPKN, 2021-06-04 14:25 35

Total Budg.

 2021

Aktuell

prognos Avvikelse

Utfall Jan -

Apr

        410017 - Kv Gåsen, Vmo expl bo 1 000 1 000 0 8

        410018 - Bangårdsomr, Vmo expl bo 1 000 500 500

        410019 - Östhamra Ry, Sävrarp expl bo 500 500 0

        420003 - Bredasten etapp 3 expl ind 58 036 58 036 0 18 885

        420004 - Sörsjö 3:1 expl ind 1 000 0 1 000

        500000 - Inkomst mark/exploatering -30 000 -22 689 -7 311

        510006 - Mossle 16:20 Vmo förs expl bo -6 660 6 660 -6 660

        520001 - Bredasten etapp 1-2 expl ind -651 651 -651

        600001 - Anläggningsavgift VA -9 000 -9 000 0 -963

        899998 - Tömning anl. avgifter 963

        899999 - Tömning investeringar -26 769

    Summa Alla projekt 532 922 414 577 118 345 37 957
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Värnamo Stadshus AB

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Budget 

2021

Prognos

2021-12-31

Avvikelse 2021-

12-31

Utfall tom 2021-

04-30

Rörelsens intäkter 0 200 200 100

Rörelsens kostnader -1 398 -1 160 238 -472

Avskrivningar materiella 

anläggningstillgångar 0 0 0 0

Rörelseresultat -1 398 -960 438 -372

Resultat från finansiella poster -2 389 -1 942 447 -757

Resultat efter finansiella poster -3 787 -2 902 885 -1 129

Bokslutdispositioner (netto) 4 000 4 000 0 0

Skatt -44 -226 -182 -439

Årets resultat 169 872 703 -1 568

Kommentarer till prognos:

Intäkter från dotterbolagen för management fee enligt upprättade avtal.

Bolaget är skattskyldig för mervärdesskatt sedan 2020-10-01.

Det påverkar kostnaderna och var inte känt när budget upprättades.

Bokslutsdispositioner i form av koncernbidrag prognostiseras i nuläget enligt budget,

d v s 11 miljoner i erhållna koncernbidrag från Värnamo Energi AB och 7 miljoner i

lämnade koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

Ägarsamråd kommer att genomföras 2021-05-18.

Bolaget byter i samband med årsstämman 2021-05-24 ordförande.

Pandemins påverkan på bolagets ekonomi

Styrelsemöten, ägarsamråd och vd-träffar genomförs digitalt, vilket

till någon del försämrar kvaliteten på dessa möten.

I övrigt marginell påverkan på bolaget däremot indirekt genom att dotterbolagen påverkas.
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VÄRNAMO ENERGI AB

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Budget 

2021

Prognos

2021-12-31

Avvikelse 2021-

12-31

Utfall tom 2021-

04-30

Rörelsens intäkter 378 125 378 125 0 169 466

Rörelsens kostnader -272 938 -272 938 0 -119 627

Avskrivningar materiella 

anläggningstillgångar -58 683 -58 683 0 -18 775

Rörelseresultat 46 504 46 504 0 31 064

Resultat från finansiella poster -1 800 -1 800 0 -264

Resultat efter finansiella poster 44 704 44 704 0 30 800

Bokslutdispositioner (netto) 0

Skatt 0

Årets resultat 44 704 44 704 0 30 800

Kommentarer till prognos:

Vi ligger något över budget per 21-04-30. Något högre volymer på fjärrvärme än budget.

Högre elpriser är budgeterat vilket ökar både intäkt och kostnad.

Ingen justering sker vid detta tillfälle mot budget.

Pandemins påverkan på bolagets ekonomi

Vi ser idag ingen ekonomisk påverkan av pandemin.

Vi har fortsatt att följa våra kunder nära och arbetar med säkerheter, anstånd; skriftlig ansökan krävs.

Vi får eventuellt en finasiell påverkan som är relaterad till störningar i 

leverantörskedjan, då det är mycket långa leveranstider på bland annat elektronik.
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FINNVEDSBOSTÄDER AB

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Budget 

2021

Prognos

2021-12-31

Avvikelse 2021-

12-31

Utfall tom 2021-

04-30

Rörelsens intäkter 232 435 236 923 4 488 79 120

Rörelsens kostnader -153 209 -154 904 -1 694 -53 771

Avskrivningar materiella 

anläggningstillgångar -41 690 -41 690 0 -13 534

Rörelseresultat 37 535 40 329 2 794 11 815

Resultat från finansiella poster -20 586 -19 873 713 -6 205

Resultat efter finansiella poster 16 949 20 456 3 507 5 610

Bokslutdispositioner (netto) 0

Skatt 0

Årets resultat 16 949 20 456 3 507 5 610

Kommentarer till prognos:

Tertialets resultat är bättre än budgeterat. 

Det beror främst på lägre hyresbortfall på bostäder och lokaler och det gynnsamma ränteläget vilket

ser ut att hålla i sig på helår.

Pandemins påverkan på bolagets ekonomi

Det finns en ökning av kunder som har förfallna hyror och ett större behov av avbetalningsplaner men

ingen ekonomisk påverkan.
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VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Budget 

2021

Prognos

2021-12-31

Avvikelse 2021-

12-31

Utfall tom 2021-

04-30

Rörelsens intäkter 36 587 36 587 0 11 988

Rörelsens kostnader -21 294 -19 000 2 294 -6 008

Avskrivningar materiella 

anläggningstillgångar -16 515 -16 639 -124 -5 535

Rörelseresultat -1 222 948 2 170 445

Resultat från finansiella poster -6 312 -5 560 752 -1 916

Resultat efter finansiella poster -7 534 -4 612 2 922 -1 471

Bokslutsdispositioner (netto) 0

Skatt 0

Resultat efter finansiella poster -7 534 -4 612 2 922 -1 471

Kommentarer till prognos:

Skriv en generell kommentar till prognosen. 

Prognosen för kostnaderna är preliminär då det i dagsläget är mycket svårt att säga hur

restiktionerna kommer att påverka verksamheten.

Prognosen för intäkterna är mer säkert då den i huvudsak bygger på stadigvarande hyres-

gäster

I prognosen har hänsyn tagits till att verksamheten öppnar upp enligt regeringens direktiv

i mitten av maj.

Pandemins påverkan på bolagets ekonomi

Beskriv vilka effekter bolaget ser som beror på pandemin. 

Om möjligt beräkna den ekonomiska effekten. 
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2021-05-18 
Dnr: KS.2021.91 

 
 

Uppdrag – Trygghets- och säkerhetsenhetens 
arbete framåt i Värnamo kommun 

  
Bakgrund 
Trygghets- och säkerhetsenheten bildades den 1 januari 2020 som en del 
av HR-avdelningen. Sedan starten har flera erfarenheter dragits varpå en 
översyn bör göras.  

 
Denna bör göras genom att utreda Värnamo kommuns arbete med och 
behov av utveckling inom det brottsförebyggande arbetet samt inom 
informationssäkerhet.  
 
Uppdraget 
Vid behandling av nedanstående uppdrag beslutade kommunstyrelsen den 2 
mars 2021 att Trygghets- och säkerhetsenheten ska utreda framtida 
organisation och arbete enligt följande  
 

 säkerhetssamordnaren tar fram förslag till organisation för 
brottsförebyggande arbete och lokalt brottsförebyggande råd 

 säkerhetssamordnaren tar fram förslag till organisation för att 
Värnamo kommun ska kunna möta utvecklingen inom området 
informationssäkerhet, samt  

 uppdraget redovisas 3 månader efter beslut.  

Uppdraget ska redovisas den 8 juni 2021. 
 
Nuläge 
Trygghets- och säkerhetsenheten består idag av tre personer med 
ansvarsfördelning enligt följande: 
 
Säkerhetssamordnare  

 60% stabsarbete Covid-19  
 10% brottsförebyggande 
 10% säkerhetsskydd 
 20% administration 

 
 
 
 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

Kommunstyrelsen 
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Informationssäkerhetssamordnare 
 40% försäkring 
 25% informationssäkerhet 
 25% GDPR 
 10% administration 

 
Beredskapssamordnare 

 50% stabsarbete Covid-19 
 20% säkerhetsskydd 
 20% krisberedskap/civilt försvar 
 10% administration 

 
Sammanfattningsvis avsätts för det brottsförebyggandearbetet 10-20% 
oberoende av om stabsläge råder eller ej. För informationssäkerhetsarbetet 
avsätts 25%.  
 
Omvärldsbevakning 
Samhällsutvecklingen förändras kraftigt inom området säkerhet. Detta gör 
att strukturer och arbetssätt behöver anpassas för att möta den utveckling 
som sker. Förändringen tar sig uttryck på flera vis där några exempel på 
detta är förändrade och i vissa fall nya lagstiftningar, förändrade hotbilder 
och skyddsvärden, nya uppdrag för kommuner. Som kommun har vi de 
senaste åren fått flera utökade ansvarområden att omhänderta, som exempel 
kan nämnas säkerhetsskyddsarbete och civilt försvar. Från nationellt håll 
diskuteras just nu hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas på 
kommunal nivå.  
 
När vi talar om säkerhet är det viktigt att ta hänsyn till att det är en kedja av 
aktiviteter som hänger ihop och inte kan ses som ett särintresse. Vi behöver 
arbeta för att jobba preventivt framför reaktivt och genom minskat lidande 
bidra till en ökad välfärd för kommunens invånare. Flera studier lyfter fram 
den ekonomiska vinsten som görs om en samhällsstörning kan undvikas.  
 
Framgångsfaktorer för att lyckas med detta arbete är ett synsätt där säkerhet 
ses som en del av det ordinarie uppdraget. Arbetet behöver kopplas till 
kommunens strategier och på så vis erhålla stöd från kommunens ledning.  
 
I nuvarande organisation på trygghets- och säkerhetsenheten finns det ej 
resurser nog för att möta utvecklingen varpå ett förslag till framtida 
organisation ges nedan.  
 
Analys av organisation 
I analysen har en avgränsning gjorts till att omfatta arbete rörande 
brottsförebyggande arbete och informationssäkerhet.  
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Brottsförebyggande arbete 
I det brottsförebyggande arbetet har en omvärldsbevakning genomförts 
med grund i brottsförebyggande rådet nationellt samt intervjuer och 
erfarenheter från lokal nivå. Arbetet grundar sig i modellen Effektiv 
samordning för trygghet, EST, vilket i sin tur bygger på lokala lägesbilder.  
Förslaget är att det lokala brottsförebyggande rådet är styrgrupp. Till denna 
finns en beredande grupp vilken benämns EST-grupp.  
Bägge grupperna föreslås sammanträda fyra gånger per år, fördelat två på 
våren och två på hösten.   
Läs mer om gruppernas arbetsmetodik och organisation i Bilaga 1 och 2.  
 
Informationssäkerhetsarbetet 
De nya lagstiftningarna fokuserar på förebyggande arbete och att arbeta 
riskbaserat och systematiskt med informationssäkerhet. Kommunen 
förväntas ha ett systematiskt arbete med informationsklassificering och 
riskanalyser, god ordning på styrande dokument och rutiner för 
incidenthantering. Vidare ska kommunen bedriva kontinuitetsplanering. 
Krav ställs även på säkerhet kopplat till leverantörer, upphandling, 
utveckling och underhåll. Det ska också finnas rutiner för mätning och 
kontroll av säkerhetsåtgärdernas effektivitet.  

Enligt en bedömning av Sveriges kommuner och regioner (SKR), från 
Kommunernas informationssäkerhetsarbete 2019, bör kommuner avsätta 
50% eller mer av en tjänst för övergripande informationssäkerhetsarbete, 
för att uppnå snabbare effekt i arbetet och skapa grundförutsättningar för 
den fortsatta digitaliseringen. Utifrån de krav som ställs bedöms Värnamo 
kommun vara i början av arbetet med informationssäkerhet, vilket innebär 
att vi arbetar reaktivt.  

För att uppnå detta krävs införande av ett ledningssystem. Ett sådant 
införande kräver: 

 Att varje verksamhet ökar sin arbetsinsats inom området 
informationssäkerhet 

 Ökad samordning genom metodstöd från 
informationssäkerhetssamordnaren  

Målet och bedömningen är att detta kommer underlätta för verksamheterna 
att bedriva ett aktivt informationssäkerhetsarbete. 
 
Läs mer om förslag på organisation i bilaga 1 och 2.  

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att besluta 
att organisation av brottsförebyggande arbete genomförs enligt förslag  
att organisation för kommunens säkerhetsarbete genomförs enligt förslag 
 
 
Marcus Skytt                                                                     Ulf Svensson  
Säkerhetssamordnare                                                        Kommundirektör 
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Analys av arbetsgrupper inom 
trygghet och säkerhet  
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Bakgrund 
Trygghets- och säkerhetsenheten bildades den 1 januari 2020 som en del av 
HR-avdelningen. Sedan starten har flera erfarenheter dragits varpå en översyn 
bör göras.  

Denna bör göras genom att utreda Värnamo kommuns arbete med och behov 
av utveckling inom det brottsförebyggande arbetet samt inom 
informationssäkerhet. Som del av detta arbete, uppdrag KS.2021.91, krävs en 
översyn av de arbetsgrupper som idag arbetar med trygghets, säkerhets och 
beredskapsfrågor inom kommunen.  

Syfte 
I syfte att samordna arbetet och effektivisera hanteringen av trygghet, 
säkerhet och beredskap analyseras behovet av och eventuella 
samordningsmöjligheter mellan kommunens arbetsgrupper, temagrupper och 
råd grupper. 

Organisation idag 
Det finns flera personer och arbetsgrupper inom kommunen som i sin 
vardagliga verksamhet arbetar med trygghets-, säkerhets- och 
beredskapsfrågor. Det finns likaså temagrupper och råd, med representanter 
från flera olika verksamheter, som samverkar i syfte att öka tryggheten och 
säkerheten inom kommunen. 

I bilaga 1 har de olika arbetsgrupper, temagrupper och råd som bedömts vara 
aktuella för värdering angivits. De hanterar flera eller något av de 
ämnesområden som faller under Trygghets- och säkerhetsenheten 
samordningsansvar: 

 Brottsförebyggande 
 Civilt försvar 
 Försäkringar 
 Informationssäkerhet 
 Internt 

skydd/säkerhet  
 

 Krisberedskap och 
krishantering  

 GDPR 
 Säkerhetsskydd 
 Systematiskt 

brandskyddsarbete – SBA 
 

I bilaga 1 anges även vilka som ansvarar för att leda grupperna och vilka 
ämnesområden de olika grupperna hanterar.  

Analysmetod 
Trygghets och säkerhetsenheten sorterade de olika grupperna utifrån ansvar 
och ämnesområden.  De grupper som vars ämnesområden borde ligga under 
Trygghets- och säkerhetsenhetens samordningsansvar bröts sedan ner för 
att samordnas med likartade ämnesområden. Utifrån uppdelningen togs 
förslag på organisation fram.  

Trygghets- och säkerhetsenheten värderade också behovet av arbetsgrupper 
inom ämnesområden som idag saknar sådan tillhörighet.  
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Förslag på organisation 
I bilaga 2 och 3 anges de grupper som föreslås upphöra – ingå i den nya 
strukturen – och de grupper som borde fortgå. De grupper som förblir 
oförändrade ligger antingen inom andra verksamheters ansvarsområde eller 
bedöms nödvändiga i sin nuvarande form – ex. brottsförebyggande rådet.  

Trygghets och säkerhetsenheten föreslå att följande tre grupper ersätter de 
grupper som anges i bilaga 1. Grupperna ska också fånga upp de 
ämnesområden som idag inte hanteras av arbetsgrupper, men där behov 
finns.  

 

Brottsförebyggande arbete   

Mål och syfte 
Mål och syfte är att genom strukturerad samverkan och gemensamma 
insatser öka tryggheten och minska brottsligheten i Värnamo kommun.  

 Öka förtroendet för kommunen, polisen och bostadsbolag 
 Ökad upplevd trygghet 
 Minskad brottslighet 
 En övergång från dold brottslighet till synlig brottslighet (särskilt 

viktigt när det gäller ungdomar) 
 Medborgare som är mer delaktiga i det trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet 
 Ökat samarbete mellan Polisen och Värnamo kommun, vilket 

förväntas öka förtroendet och tilliten samt effektivisera arbetet för 
båda parter. 

Målgrupperna för arbetet är de som bor, vistas eller bedriver verksamhet i 
Värnamo kommun.  

• Brottsförebyggande 
• Samverkan med polis utifrån samverkansavtal
• EST - Effektiv samordning för trygghet
• Våldsbejakande extremism 

Lokalt brottsförebyggande råd och EST-grupp

• Internt skydd
• Försäkringar
• SBA - Systematiskt brandskyddsarbete
• GDPR - Dataskydd
• Informationssäkerhet

Säkerhet

• Krisberedskap 
• Krishantering 
• Civilt försvar
• Säkerhetsskydd

Krisberedskap och civilt försvar
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Lokalt brottsförebyggande råd  
Styrgrupp 

Ansvar 
Ordförande är Kommunstyrelsen ordförande.  
Sammankallande är kommunens säkerhetssamordnare.  

Arbetsmetodik 
Styrgruppen skapar förutsättningar för aktörernas samverkan genom att 
förankra och ge mandat för arbetet. Styrgruppen ska också 

 ansvara för att visioner bryts ner till realiserbara, konkreta mål och 
delmål 

 se till att åtaganden genomförs. 

Protokoll skrivs på respektive möte och publiceras på Nettan samt mailas till 
deltagare.  

Deltagare 
 KS presidie 
 Kommundirektör 
 Förvaltningschefer 
 Lokalpolisområdeschef 
 Finnvedsbostäder 
 Värnamo city 
 Värnamo näringsliv AB 
 Kommunpolis 
 Dokumentationsansvarig 

Resurskrav 
Lokala brottsförebyggande rådet träffas 4 gånger/år där 2 timmar bör 
avsättas per tillfälle.  
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EST-grupp (Effektiv samordning för trygghet)  
Operativ nivå, beredningsgrupp.  

Ansvar 
Kommunens säkerhetssamordnare är ordförande och sammankallande.  

Arbetsmetodik 
Gruppen är länken mellan styrgruppens beslut och utförandet. Gruppen ska 
arbeta strategiskt med att planera, utforma och följa upp arbetet. De föreslår 
insatser utifrån det lokala läget och presenterar dessa för styrgruppen, som 
fattar beslut om vad som ska göras. 

Protokoll skrivs på respektive möte och publiceras på Nettan samt mejlas till 
deltagare. Redovisning sker 4 gånger per år till lokalt BRÅ.  

Beredningsgruppen ansvarar för att tillsätta arbetsgrupper vid behov. I första 
hand löses uppgifterna i ordinarie linjeorganisation.  Grupperna sätts 
samman utifrån vad som ska göras och är då tidsbegränsade. Deras arbete 
ska utgå från de behov som finns lokalt. 

Deltagare 
 Kommunpolis 
 ANDT samordnare  
 Finnvedsbostäder  
 Gummifabriken  
 Representant från förvaltningarna 

Resurskrav 
Arbetsgruppens deltagare behöver minst avsätta 2 timmar/månad för arbete 
med lägesbild.  

Arbetsgruppen har möten minst 4 gånger/år där 2 timmar bör avsättas per 
tillfälle.  
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Säkerhetsgruppen 
Mål och syfte 
Mål och syfte är att genom strukturerad samverkan och gemensamma 
insatser öka säkerheten och tryggheten inom Värnamo kommuns 
verksamheter samt för de som bor, vistas och verkar inom Värnamo 
kommuns geografiska område.   

Ansvar 
Kommunens säkerhetssamordnare och informationssäkerhetssamordnare. 

Arbetsmetodik 
Säkerhetsgruppen har ett brett spektrum av ämnesområden att hantera. 
Gruppen ska därför fungera som en samordnande funktion i arbetet med 
kommunens säkerhet.  

Arbetsgruppen inom säkerhet ska ta fram underlag, analyser och förslag på 
beslut till kommunens förvaltningsledningsgrupp. 

Arbetsgruppen ska samordna de uppgifter och uppdrag som beslutas av 
kommunens ledningsgrupp och erbjuda stöd till de funktioner som arbetar 
med uppdragen på förvaltningsnivå. 

Deltagare 
 Representant från IT-avdelningen 
 Representant från räddningstjänsten, kunskap inom SBA 
 Jurist 
 Riskingenjör (Försäkringsförmedlare Söderberg & Partners)  
 Tekniska förvaltningen, fastighet 
 Tekniska förvaltningen, el-samordnare 

Representanter från kommunens förvaltningar, kommunala bolag, näringsliv 
och polis kan komma att bjudas in att delta på säkerhetsgruppens möten.  

Gruppen skapar uppdrag utifrån ämnesområden och därmed kan mindre 
arbetsgrupper eller enskilda funktioner behöva arbeta med de operativa 
uppgifterna.  

Resurskrav 
Arbetsgruppen har möten minst 4–6 gånger/år där 2 timmar bör avsättas per 
tillfälle.  
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Arbetsgruppen för krisberedskap och civilt försvar  
Mål och syfte 
Mål och syfte är att genom strukturerad samverkan och gemensamma 
insatser öka beredskapen och krishanteringsförmågan i fred och under höjd 
beredskap inom Värnamo kommuns verksamheter och det geografiska 
området.   

Målet är att säkerställa kommunens förmåga att värna våra skyddsvärden 
och skapa en trygghet för de som bor, vistas och verkar inom Värnamo 
kommuns geografiska område.   

Ansvar 
Kommunens beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef.  

Arbetsmetodik 
Arbetsgruppen ska arbeta för att lagkrav och åtaganden inom krisberedskap, 
krishantering, civilt försvar och säkerhetsskydd uppfylls och implementeras 
inom kommunens förvaltningar, avdelningar och verksamheter.  

Deltagare 
En representant från varje förvaltning ska delta i arbetsgruppen och en 
representant från respektive kommunalt bolag. Representanten ska ha 
mandat att begära in information från förvaltningens olika verksamheter. 

Sekretess  
Säkerhetsprövning kan förekomma för deltagare.  

Samtliga deltagare ska grundutbildas i säkerhetsskydd.  

Resurskrav 
Arbetsgruppen har möten minst 4–6 gånger/år där 2 timmar bör avsättas per 
tillfälle.  

Samverkan 
Arbetsgruppsansvariga ska tillse att de tre arbetsgrupperna samordnar sina 
uppdrag sinsemellan och samarbetar för att tillse att identifierade behov 
uppfylls. 

Arbetsgruppsansvariga ska tillse att de tre arbetsgruppernas uppdrag 
samordnas med andra arbetsgrupper inom kommunen, bilaga 3, för att 
effektivisera arbeten och tillse att identifierade behov uppfylls. 

Arbetsgruppsansvariga ska, i dialog med arbetsgrupperna, kontinuerligt 
arbeta för att identifiera andra samverkansbehov inom och utanför 
kommunens verksamhet och gränser.  
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Revidering och uppdatering 
Vid genomförande av ny struktur av organisation ska Trygghets- och 
säkerhetsenhet utvärdera den nya strukturen och eventuellt lägga fram 
förslag på förändringar under 2023.   
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Bilaga 1 

Grupplista, nuvarande 
 

Grupp Ansvar 
Internt skydd KLF - 

Säkerhetssamordnare  

Riskhanteringsgruppen KLF - 
Beredskapssamordnare  

Personuppgiftssamordnar-
gruppen 

KLF - 
Informationssäkerhets-
samordnare  

Civilt försvar Kommunens 
beredskapssamordnare 

Digitaliseringsgruppen SF -  
IT avdelningen 

Lokala brottsförebyggande 
rådet 

Politiker  

Folkhälsorådet Politiker  

Klimatanpassning SBF -  
Miljöinspektörer 

MEKK  KLF -  
Miljöstrateg 

Styrgrupp fält MBF  
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Bilaga 2 

Lista över grupper som enligt förslag upphör 
 

Grupp Områden 
Internt skydd  Intern säkerhet för kommunens verksamheter 

 Larm och fysiskt skydd 
 Informationssäkerhet 
 SBA 

Riskhanteringsgruppen  Kommunens RSA 
 Krisberedskap  

Civilt försvar  Civilt försvar 
 Säkerhetsskydd 

 

Lista över grupper som enligt förslag fortgår Bilaga 3  

 
  

Grupp Ansvar 
Lokala brottsförebyggande 
rådet  

Politiker  

Folkhälsorådet Politiker  

Klimatanpassning SBF 

MEKK  KLF  

Styrgrupp fält MBF  

Personuppgiftssamordnar-
gruppen 

KLF - 
Informationssäkerhets-
samordnare  

Digitaliseringsgruppen  
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Trygghets- och 
säkerhetsenheten
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Uppdrag från KS 

 Säkerhetssamordnaren tar fram förslag till organisation för 
brottsförebyggande arbete och lokalt brottsförebyggande råd.

 Säkerhetssamordnaren tar fram förslag till organisation för att 
Värnamo kommun ska kunna möta utvecklingen inom området 
informationssäkerhet.
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Brottsförebyggande arbete
Lokalt BRÅ

(brottsförebyggande 
råd) 

Representant Polis

Lokal lägesbild

Representant Förvaltning

Lokal lägesbild

Representant
Värnamo city, Värnamo 
näringsliv AB, FIBO mfl.  

Lokal lägesbild

EST-grupp
(effektiv samordning 

för trygghet)
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Lokalt brottsförebyggande råd / Styrgrupp 

• Arbetsmetodik
• Styrgruppen skapar förutsättningar för aktörernas samverkan genom att förankra 

och ge mandat för arbetet
• Ansvara för att visioner bryts ner till realiserbara, konkreta mål och delmål

• Ansvar
• KS ordförande, Säkerhetssamordnare sammankallande 

• Deltagare
• KS Presidie, kommundirektör, förvaltningschefer, lokalpolisområdeschef, Fibo, 

Värnamo city, Värnamo näringsliv AB, Kommunpolis. 
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EST-grupp / Beredningsgrupp 
• Arbetsmetodik

• Länken mellan styrgruppens beslut och utförandet. 
• Arbeta strategiskt med att planera, utforma och följa upp arbetet. 
• Föreslår insatser utifrån det lokala läget och presenterar dessa för styrgruppen, som 

fattar beslut om vad som ska göras
• Tillsätter vid behov arbetsgrupper. 

• Ansvar
•  Säkerhetssamordnare sammankallande och ordförande 

• Deltagare
• Kommunpolis, ANDT samordnare, Fibo, Gummifabriken
• Representant från förvaltningarna
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Organisation av säkerhetsarbete 

Bakgrund
• Översyn av de arbetsgrupper som idag arbetar med trygghets, säkerhets och 

beredskapsfrågor inom kommunen

Syfte
• Samordna arbetet och effektivisera hanteringen av trygghet, säkerhet och beredskap 

Analysmetod
• Sortering av de olika grupperna utifrån ansvar och ämnesområden  
• De grupper som vars ämnesområden borde ligga under Trygghets- och 

säkerhetsenhetens samordningsansvar bröts sedan ner för att samordnas med likartade 
ämnesområden

• Utifrån uppdelningen togs förslag på organisation fram. 
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Säkerhetsgruppen
Arbetsmetodik
• Ska  fungera som en samordnande funktion i arbetet med kommunens säkerhet. 
• Tar fram underlag, analyser och förslag på beslut till kommunens 

förvaltningsledningsgrupp.
• Samordna de uppgifter och uppdrag som beslutas av kommunens ledningsgrupp och 

erbjuda stöd till de funktioner som arbetar med uppdragen på förvaltningsnivå.

Deltagare
• IT, Räddningstjänsten, Jurist, Riskingengör (Söderberg & Partners), TF fastighet, TF 

elsamordnare

Resurskrav
• Arbetsgruppen har möten minst 4–6 gånger/år där 2 timmar bör avsättas per tillfälle. 
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Grupp krisberedskap och civilt försvar
(ersätter Riskhanteringsgruppen) 

Arbetsmetodik
• Arbeta för att lagkrav och åtaganden inom krisberedskap, krishantering, civilt försvar och 

säkerhetsskydd uppfylls och implementeras inom kommunens förvaltningar, avdelningar 
och verksamheter. 

Deltagare
• En representant från varje förvaltning ska delta i arbetsgruppen och en representant från 

respektive kommunalt bolag. 

Resurskrav
• Möte minst 4–6 gånger/år där 2 timmar bör avsättas per tillfälle. 
• Representanten ska ha mandat att begära in information från förvaltningens olika 

verksamheter.
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Samverkan
Arbetsgruppsansvariga ska 

• tillse att de tre arbetsgrupperna samordnar sina uppdrag sinsemellan och 
samarbetar för att tillse att identifierade behov uppfylls.

• tillse att de tre arbetsgruppernas uppdrag samordnas med övriga inom 
kommunen för att effektivisera arbeten och tillse att identifierade behov 
uppfylls.

• i dialog med arbetsgrupperna, kontinuerligt arbeta för att identifiera andra 
samverkansbehov inom och utanför kommunens verksamhet och gränser. 
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Avslutning 

• Översyn just nu om Hedersrelaterat våld och förtryck ska inkluderas i BRÅ:s arbete. 
• Styrdokument för Lokalt brottsförebyggande råd kommer tas fram. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-03-02  

Justerare 

§ 86 Dnr: KS.2021.91 
 
Trygghets och säkerhetsarbete – arbete framåt i 
Värnamo kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  säkerhetssamordnaren tar fram förslag till organisation för 

brottsförebyggande arbete och lokalt brottsförebyggande råd, 
att  säkerhetssamordnaren tar fram förslag till organisation för att Värnamo 

kommun ska kunna möta utvecklingen inom området 
informationssäkerhet, samt  

att  uppdraget redovisas 3 månader efter beslut.  
   

 
Ärendebeskrivning 
Trygghets- och säkerhetsenheten bildades den 1 januari 2020 
som en del av HR-avdelningen. Sedan starten har flera 
erfarenheter dragits varpå en översyn bör göras.  
 
Denna bör göras genom att utreda Värnamo kommuns arbete 
med och behov av utveckling inom det brottsförebyggande 
arbetet samt inom informationssäkerhet.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 19 februari 
2021 kommunstyrelsen besluta 
att   säkerhetssamordnaren tar fram förslag till organisation för 

brottsförebyggande arbete och lokalt brottsförebyggande råd, 
att   säkerhetssamordnaren tar fram förslag till organisation för att 

Värnamo kommun ska kunna möta utvecklingen inom området 
informationssäkerhet, samt  

att   uppdraget redovisas 3 månader efter beslut.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Säkerhetssamordnare
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Upphävande av policy heltid som norm 

Ärendebeskrivning 

Sedan 1 januari 2018 har vi en policy heltid som norm, antagen 
av kommunfullmäktige 2017-03-30, § 58. Projektet heltidsresan 
genomfördes och avslutades i mars 2019. Därefter har 
verksamheterna arbetat vidare med frågan.  

Under hösten 2020 genomförde HR-avdelningen på uppdrag av 
personalutskottet en uppföljning där samtliga förvaltningar 
deltog. Detta redovisades för kommunstyrelsen 2020-12-15, § 
480. En av slutsatserna var att vi utifrån de erfarenheterna vi har 
idag se över befintlig policy.  

Det kan konstateras att kommunfullmäktige genom Policy 
Värnamo kommun som arbetsgivare (2019-10-30, § 58) har 
beslutat att vi ska arbeta mot visionen heltid som norm. Med det 
som bakgrund föreslås att Policy heltid som norm upphävs från 
och med den 1 september 2021. 

För att stötta verksamheterna och tydliggöra vad heltid som 
norm innebär har ett förslag till Riktlinje för heltid och 
heltidskultur tagits fram. Denna har behandlats i 
personalutskottet och kommunens ledningsgrupp samt 
samverkats med de fackliga organisationerna. Under 
förutsättning att kommunfullmäktige besluta upphäva policyn 
kommer kommundirektören ta beslut om riktlinjen som då 
föreslås gälla från 1 september 2021.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, §48 att förlänga 
undantagsorganisationen till och med 30 juni 2021. Denna 
föreslås att förlängas till och med 30 augusti 2021. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att förlänga undantagsorganisationen till och med den 30 
augusti 2021 

Att föreslå kommunfullmäktige att besluta  
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  Att upphäva policy heltid som norm från och med 1 september 
2021 

 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör

242



 2021-03-25 1 (4)

 Dnr:  
 

 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 
 
  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
Tjänsteskrivelse 

Kommunens remissvar: Regional vattenförsörjnings-
plan för Jönköpings län 2020-2050 (med utblick 
2100) 

Remissen består av följande handlingar, 
- Rapport 
- Tre bilagor a) specifika vattenförekomster, b) kartor, c) möjliga åtgärder 
för att uppfylla målen i planen.  
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen,  
 
att  godkänna informationen och ställas sig bakom 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar.  

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har upprättat ett förslag till regional 
vattenförsörjningsplan och en remissversion har sänts till kommunen. 
Remissperioden är satt mellan den 19 mars och den 31 maj. Värnamo 
kommun har beviljats förlängd svarstid till den 11 juni. 
 
Det är en utökad vattenförsörjningsplan som omfattar flera miljömål, inte 
bara dricksvatten. Den ska utgöra underlag för planläggning och beslut som 
kan påverka vattentillgången i länet i flergenerationsperspektiv och är därav 
viktigt för politiker och beslutsfattare, plan-, klimat-, miljöhandläggare med 
flera, så väl som VA-ansvariga.  
 
Den regionala vattenförsörjningsplanen har identifierat vatten som för olika 
värden och intressen bedöms som angelägna att planera såsom viktiga för 
länets framtida vattenförsörjning. Avsikten är att planen ska utgöra underlag 
för lokala åtgärder som säkerställer utpekade vatten och införs i andra planer 
som bidrar till att säkerställa vattenbehoven i framtiden.  
 
Visionen som planförslaget är byggt på är att Jönköpings län har god 
vattentillgång, tillväxt och hälsa för alla behov. Det övergripande målet är att 
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vattenförsörjning tillgodoses även under (klimat-) extrema år eller perioder av 
leveransstopp 
 
Vattenförsörjningsplanen ersätter den tidigare planen från 2015. 

Övergripande synpunkter på rapporten 
Värnamo kommun ställer sig positiv till den regionala 
vattenförsörjningsplanen som har tagits fram och flera av de föreslagna 
åtgärderna ser kommunen som nödvändiga för att en långsiktig 
vattenförsörjning ska kunna utvecklas. Utgångspunkten för kommunens 
yttrande är de frågor som länsstyrelsen har skickat med till remissen samt 
några övergripande synpunkter som redovisas nedan.  
 
Kommunen menar att samverkan inom men även utanför länet i 
vattenförsörjningsfrågor är viktigt och ser att frågan kan komma bli än mer 
viktigt i framtiden. Värnamo tycker bland annat därav att det är bra att 
planen omfattar vattenförekomster som är viktiga för andra län samt 
åtgärdsförslag för en bättre samverkan. Rapporten hade med fördel kunnat 
kompletterats med beskrivning och utveckling av olika samverkansformer 
och samverkansområden mellan län men även inom länet.  
 
Värnamo kommun menar att Länsstyrelsen i Jönköpings län har satt en hög 
ambitionsnivå i arbetet med att ta fram en vad man kallar utökad 
vattenförsörjningsplan i syfte att bidra till vattenbehov i ett helhets- och 
flergenerationsperspektiv. Planförslaget omfattar därmed inte enbart 
dricksvattenperspektivet utan även fler intressen så som natur- och 
kulturvärden. Planen bidrar till nio av de sjutton globala målen i Agenda 2030 
samt till minst sex av de sexton nationella miljökvalitetsmålen.  
 
Värnamo ser den högt satta ambitionsnivån som något positivt men menar att 
det samtidigt finns en risk att planens huvudsakliga syfte kan få stå tillbaka. 
Värnamo menar att många av de övriga intressena bevakas av andra regionala 
planer där också vatten pekas ut som regional/nationellt betydelsefulla bland 
annat ur ett naturvärdesperspektiv. Detta gör att förslaget i delar bedöms 
överflödigt och att fokuset blir för brett. I bilagan för åtgärder redovisas inte 
enbart nya föreslagna åtgärder som är kopplade till vattenförsörjningsplanen 
utan även åtgärder kopplade till regionens arbete med de nationella 
miljökvalitetsmålen, åtgärder för klimatanpassning och vattenmyndigheternas 
åtgärder. Det visar på betydelsen och bredden av vattenförsörjning men 
Värnamo kommun ser samtidigt en potentiell risk att fokus därmed tas från de 
åtgärder som är unika för vattenförsörjningsplanen.  
 
Kommunen har förståelse för att det måste finnas en koppling mellan dessa 
planer men föreslår att den regionala vattenförsörjningsplanen renodlas och 
att enbart nya åtgärder, kopplade till vattenförsörjningsplanen tas med.  
 
Värnamo kommun saknar i planförslaget en mer detaljerad beskrivning (gärna 
GIS-skikt) av bristområden, aktuella och framtida vattenbehov samt en 
tydligare koppling mellan vattenresurser och vattenbehov. Kommunen har 
uppmärksammat att det är den långsiktiga ambitionen för planen och har 
förståelse för att det kommer krävas ett mer detaljerat underlag än vad som 
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finns idag. Kommunen vill ändå påtala behovet av en mer detaljerad 
vattenförsörjningsplan som kan utgöra ett bättre underlag för kommunens egen 
planering och utveckling kring vattenförsörjning. Kommunen vill därav 
poängtera betydelsen av de föreslagna åtgärder som föreslår bättre data 
kring vattenuttag och vattenbehov och att dessa genomförs. 
 
Vattenförsörjningsplanen har inte resulterat i prioritering mellan olika 
vattenbehov men visar var behov sammanfaller. Värnamo kommun ser ett 
behov av att en prioritering i framtiden läggs till planförslaget. Prioriteringen 
kan vara en viktig hjälp och stöd i den känsliga frågan hur kommunerna själva 
ska prioritera mellan olika vattenförsörjningsbehov i en bristsituation. 

Synpunkter kopplade till rapportens kapitel 
 
Kapitel 2: Inledning  
 
Är målen för vattenförsörjningsplanen nåbara inom uppsatt tid? Borde 
något mål tidigareläggas?  
 
Kommentar: Kommunen hade velat se en tydligare koppling mellan de mål som omnämns i 
inledningskapitlet och de effektmål som de redovisade åtgärderna är inordnade efter. Det skulle 
även förtydliga åtgärdernas koppling till planförslaget.  
 
Kapitel 3: Länets förutsättningar  
 
Behövs ytterligare utläggning eller avsnitt för att ge en oerfaren läsare 
basförståelse för vattenförutsättningarna i länet?  
 
Kommentar: Nej. Beskrivningarna upplevs lagom omfattande. 
 
 Kapitel 4: Vattenbehov och användning  
 
Det är många siffror, andelar och procent i kapitlet. Är det rätt detaljnivå för 
målgruppen? För mycket/för lite information?  
 
Kommentar: I kapitlet redovisas de olika vattenbehoven i länet utifrån ett dricksvattenperspektiv 
(industri, hushåll, jordbruk och övrig vattenanvändning) och ett så kallat in-situ-perspektiv 
(behov som uppfylls genom att vattnet finns i tillräcklig mängd i naturen eller på en viss plats). 
Kommunen upplever att det kan vara svår att jämföra de två olika perspektiven med varandra.  
 
Kapitel 5. Regionalt viktiga vattenresurser  
 
Rapporten visar på sammanfallande intressen men inte på prioriteringar. Är 
det viktigt med prioriteringar?  
 
Kommentar: Kommunen vill påtala att i föregående regional vattenförsörjningsplan fanns 
sammanlagt 6 vattenförekomster upptagna. I det nya förslaget finns omkring 20 
vattenförekomster utpekade som betydelsefulla för den regionala vattenförsörjningen. Den stora 
förändringen beror på att även vattenförekomster av betydelse för ekosystem och biologisk 
mångfald (in-situ) är upptagna. Eventuellt bör dessa två grupper av vattenresurser hållas isär 
vilket i sig skulle utgöra en slags prioritering.  
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 Kapitel 6: Bedömning av hot och risker  
 
Finns det något som inte är relevant? Eller ytterligare hot och risker?  
 
Kommentar: Kommunen har inga synpunkter på kapitlet.  
 
 Kapitel 7. Möjliga åtgärder för säkra vattenförsörjningen:  
 
De åtgärder som föreslås - är de realistiska? Har de avsedd effekt?  
 
Kommentar: Kommunen anser att de åtgärder som redan finns i andra regionala åtgärdsplaner, 
för miljömål och klimatanpassning samt vattenmyndigheternas åtgärder inte ska redovisas i 
vattenförsörjningsplanen. Kommunen menar att det finns en risk att de åtgärder som är av 
betydelse enbart för genomförandet av vattenförsörjningsplanen tappar fokus. Övriga åtgärder är 
naturligtvis också viktiga och det finns viktiga kopplingar dem emellan men dessa finns redan 
ombesörjda av andra planer.    
 
 Kapitel 8. Behov inför kommande uppdatering och revidering  
 
Är förslagen relevanta? Något som är mer angeläget? Saknas något?  
 
Kommentar: Värnamo kommun vill framföra att man anser att man bör prioritera insamlingen 
av data för vattenbehov och vattenuttag. Detta i syfte att planförslaget kan kompletteras med 
bedömningar, prioriteringar och avvägningar mellan olika nyttjanden. Kommunen ser även ett 
behov av att planen kompletteras med bristområden och kopplingar mellan vattenresurser och 
vattenbehov i och i kring länet.  
 
 
/Emma Nordstrand, 
Planeringsarkitekt 
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Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 

Telefon 010-22 36 000    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webb www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

Remiss: Regional Vattenförsörjningsplan för 

Jönköpings län 2020-2050 (med utblick till år 

2100) 

BAKGRUND 

I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att ta fram en regional vattenförsörjningsplan 
för länet. Nu ges möjlighet att ge synpunkter på ett förslag till sådan plan. 

Det är en utökad vattenförsörjningsplan som omfattar flera miljömål, inte bara 
dricksvatten. Den ska utgöra underlag för planläggning och beslut som kan påverka 
vattentillgången i länet i flergenerationsperspektiv. Det är därför viktigt att politiker och 
beslutsfattare, plan-, klimat-, miljöhandläggare med flera, så väl som VA-ansvariga, 
tar vara på möjligheten att tycka till om och svara på remissen. 

Under perioden 19 mars 2021 till och med 31 maj 2021 ges möjlighet för alla som vill att: 

• lämna synpunkter på rapporten med dess utpekade vatten, samt  

• svara på de föreslagna åtgärder som din organisation kan bidra med att genomföra.  

Den regionala vattenförsörjningsplanen har identifierat vattenobjekt (sjö, rinnande vatten 
samt grundvatten) som för olika värden och intressen bedöms som angelägna att planera 
såsom viktiga för länets framtida vattenförsörjning. Avsikten är att planen ska utgöra 
underlag för lokala åtgärder som säkerställer utpekade vattenobjekt och införs i andra 
planer som bidrar till att säkerställa vattenbehoven i framtiden. Vattenförsörjningsplanen 
ersätter en tidigare plan från 2015. 

Remissen består av: 

1. Rapport: skriven på ett tillgängligt vis utan detaljer (detaljerad version innebär 
begränsad spridning pga sekretess)  

2. Tre bilagor som innehåller a) specifika vattenförekomster, b) kartor, samt c) möjliga 
åtgärder för att uppfylla målen i planen. 

3. GIS-filer över utpekade vattenförekomster: Filerna skickas på begäran då de 
betraktas som arbetsmaterial med reglerad informationsklass. 

HÄR HITTAR DU REMISSEN OCH SÅ HÄR SVARAR DU  

Ladda ner remissversion med tillhörande bilagor och svarsmall (excelfil) från 
Länsstyrelsens webbplats: (https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/om-
lansstyrelsen-i-jonkopings-lan/remisser.html) (direktlänk). Här hittar du även det 
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webbformulär som du sedan digitalt kan fylla i dina remissvar i. Man kan även svara med 
hjälp av svarsmallen (excelfil) via mail.  
Det finns möjlighet att få GIS-skikt med utvalda vattenförekomster tillsända er digitalt – se 
kontaktuppgifter i detta brev. 
 

1. Svara gärna i kapitelvis ordning. Använd gärna nedanstående frågor som 
stöd.  

A. Kapitel 2: Inledning 

Är målen för vattenförsörjningsplanen nåbara inom uppsatt tid? Borde något mål 
tidigareläggas? 

B. Kapitel 3: Länets förutsättningar 

Behövs ytterligare utläggning eller avsnitt för att ge en oerfaren läsare basförståelse för 
vattenförutsättningarna i länet?  

C. Kapitel 4: Vattenbehov och användning 

Det är många siffror, andelar och procent i kapitlet. Är det rätt detaljnivå för 
målgruppen? För mycket/för lite information? 

D. Kapitel 5. Regionalt viktiga vattenresurser 

Rapporten visar på sammanfallande intressen men inte på prioriteringar. Är det viktigt 
med prioriteringar? 

E. Kapitel 6: Bedömning av hot och risker 

Finns det något som inte är relevant? Eller ytterligare hot och risker? 

F. Kapitel 7. Möjliga åtgärder för säkra vattenförsörjningen:  

De åtgärder som föreslås - är de realistiska? Har de avsedd effekt? 

G. Kapitel 8. Behov inför kommande uppdatering och revidering 
Är förslagen relevanta? Något som är mer angeläget? Saknas något? 

 
2. Ange dina övriga synpunkter på rapporten i sin helhet, både generella och 

detaljerade. Exempelvis: 

• Är rapporten begriplig (språk, upplägg, detaljeringsgrad) och tillräckligt 
underbyggd för de föreslagna objekten? Notera att detta är en övergripande 
version som ska kunna delas fritt och inte ska innehålla känslig information. 
Sådana tillägg som kan betraktas som känsliga är planerade i en detaljerad 
version med begränsad spridning. 

• Hur lätt/svårläst är rapporten? Är visuella element (figurer mm) läsvänliga 
vad gäller färg, storlek, skärpa etc. 

• Är avsaknad av underlag om vissa vattenbehov (kunskapsbrist) avgörande? 

• Detta är en utökad plan som ska bidra till vattenförsörjning i stort, inte 
enbart dricksvatten. Är detta angreppsätt för vattenförsörjning rimligt eller 
övermäktigt?   

• Ser ni nytta med underlaget i planen? Vad är mest användbart? Generella 
tankar? Åtgärder? GIS-skikt? 
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Svar önskas senast den 31 maj 2021 i det digitala svarsformuläret eller med e-post till 
Länsstyrelsen: jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 536-10306-2019. 
(https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/om-lansstyrelsen-i-jonkopings-
lan/remisser.html) (direktlänk). 

 
Remissinstanser är välkomna att kontakta Länsstyrelsen med frågor under remisstiden och 
att diskutera förslag till urvalet av vatten och åtgärder. 
 
Kontaktperson är: 
Nina Jonsson, 010-22 36 251 Nina.f.jonsson@lansstyrelsen.se  

 
 
 
Per Hallerstig 
Chef Naturavdelningen 
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Sändlista 

Samtliga kommuner i länet 

Angränsande länsstyrelser 

Angränsade kommuner 

Branschorganisationer (LRF, Skogsindustrierna, Svenskt Vatten) 

Föreningar, förbund och organisationer (Naturskyddsföreningen Jönköping, 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Civilförsvaret, 
Hushållningssällskapet) 

Myndigheter (Boverket, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, 
Försvarsmakten, HaV, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, 
Naturvårdsverket, MSB, SGU, Skogsstyrelsen, SMHI, Statens 
veterinärmedicinska anstalt, Södra Östersjöns vattendistrikt, Trafikverket, 
Västerhavets vattendistrikt) 

Region Jönköping  

Regionala företagarorganisationer (Företagarna Jönköpings län, 
Handelskammaren Jönköpings län, Nuvab, Svenskt näringsliv Jönköpings 
län)  

Räddningstjänsten  

Vattenråd i Jönköpings län 

VA- och energibolag i länet 

 

250



 

 

Meddelande nr 2021:xx 

 

 

Regional vattenförsörjnings-

plan för Jönköpings län 
År 2020 – 2050  

med utblick till år 2100 

Version 1.0 

Övergripande beskrivning 

REMISSVERSION 

19 MARS – 31 MAJ 2021 

251



REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 2 

  

252



REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Regional  

vattenförsörjningsplan för 

Jönköpings län 
 

År 2020 – 2050  

med utblick till år 2100 
 

Version 1.0 

Övergripande beskrivning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meddelande nr 20År:rapportnummer 

 

 

 

 

 

253



REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelande  nummer 2021:rapportnummer 

Referens  För- och Efternamn, enhet, Avdelning.  
Månad då rapporten trycktes, 2021 

Kontaktperson  Nina Jonsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län,  
010-223 62 51, nina.f.jonsson@lansstyrelsen.se 

Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

Kartmaterial Källor anges i figurtext 

ISSN  1101-9425 

ISRN  LSTY-F-M—År/rapportnummer--SE 

Upplaga antal exemplar. 

Tryckt på Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2021 

Miljö och återvinning Rapporten är tryckt på miljömärkt papper  

 

© Länsstyrelsen i Jönköpings län 2021 

254

http://212.75.68.148/gis-_&_it-fragor/gis/publicering_och_tryckning_av_kartor/medgivandetexter.4.fe135dfd231579468000897.html


REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 5 

Förord   
  

255



REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 6 

Innehållsförteckning 
Förord .......................................................................................................................... 5 

TERMER OCH BEGREPP ................................................................................................ 9 

1 SAMMANFATTNING .......................................................................................... 12 

2 INLEDNING ........................................................................................................ 15 

2.1 Uppdrag och omfattning ........................................................................................................ 15 

2.1.1 Omfattning ........................................................................................................................ 16 

2.2 Avgränsningar .......................................................................................................................... 16 

2.3 Målgrupp och användning .................................................................................................... 17 

2.4 Vision och mål ......................................................................................................................... 17 

2.4.1 Syfte .................................................................................................................................... 18 

2.5 Uppdelat ansvar för vattenresursförvaltning ......................................................................... 19 

2.6 Globala, nationella och regionala mål ................................................................................. 19 

2.6.1 Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling ....................................... 19 

2.6.2 Nationella och regionala miljömål och strategier......................................................... 20 

2.6.3 Mål inom vattenförvaltningen ......................................................................................... 21 

3 LÄNETS FÖRUTSÄTTNINGAR .............................................................................. 22 

3.1 Övergripande ........................................................................................................................... 22 

3.2 Geologi ..................................................................................................................................... 22 

3.3 Hydrologi och ett förändrat klimat ......................................................................................... 23 

3.3.1 Förändrat klimat kan leda till både vattenbrist och översvämning ............................ 27 

4 VATTENBEHOV OCH ANVÄNDNING ............................................................... 29 

4.1 Regionalt uttagsbehov och användning .............................................................................. 29 

4.1.1 Allmänt (kommunalt) vatten ........................................................................................... 31 

4.1.2 Enskilda hushåll .................................................................................................................. 32 

4.1.3 Jordbruk ............................................................................................................................. 33 

4.1.4 Industri ................................................................................................................................ 34 

4.1.5 Kraftproduktion ................................................................................................................. 35 

4.1.6 Naturvärden ...................................................................................................................... 36 

4.1.7 Kulturmiljö ........................................................................................................................... 37 

4.1.8 Fisk och fiske ...................................................................................................................... 37 

4.1.9 Vattenbehov inom rekreation och besöksnäring ......................................................... 38 

4.2 Framtida vattenbehov ............................................................................................................. 38 

4.2.1 Sektorsvis prognos av vattenbehov ................................................................................ 38 

4.2.1.2 JORDBRUK ..................................................................................................................... 39 

4.2.1.3 INDUSTRI ........................................................................................................................ 39 

4.2.1.4 ÖVRIGA BORTLEDNINGSBEHOV .................................................................................. 39 

256



REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 7 

4.2.1.5 IN-SITU-BEHOV .............................................................................................................. 40 

4.2.2 Sammanfattning framtida vattenbehov ........................................................................ 40 

5 REGIONALT VIKTIGA VATTENRESURSER ........................................................... 41 

5.1 Vattenförekomster (Kategori 1–3) .......................................................................................... 41 

5.1.1 Kategori 1: Vattenförekomster av viss kvantitet ............................................................ 42 

5.1.2 Kategori 2: Myndighetsförslag – vatten med betydande uttag .................................. 43 

5.1.3 Kategori 3: In-situ-behov .................................................................................................. 44 

5.1.4 Sammanfattning av viktiga vattenförekomster (kategori 1–3) .................................... 45 

5.1.5 Vattenförekomster viktiga även för andra län .............................................................. 47 

5.2 Alternativa vattenresurser (Kategori 4) .................................................................................. 48 

5.2.1 Avloppsvatten ................................................................................................................... 48 

5.2.2 Dagvatten ......................................................................................................................... 49 

5.2.3 Markvatten ........................................................................................................................ 49 

5.3 Vattenresurser i framtida klimat ............................................................................................. 50 

5.3.1 Vattenförekomster nu och i framtida klimat .................................................................. 50 

5.3.2 Alternativa resurser i framtida klimat............................................................................... 51 

6 BEDÖMNING AV HOT OCH RISKER .................................................................. 52 

6.1 Klimatrisker ............................................................................................................................... 52 

6.1.1 Torka ................................................................................................................................... 52 

6.1.2 Översvämning ................................................................................................................... 53 

6.1.3 Temperatur ........................................................................................................................ 53 

6.2 Brister i övervakning ................................................................................................................ 53 

6.3 Administrativa aspekter .......................................................................................................... 54 

6.4 Bristande robusthet i VA-ledningssystem .............................................................................. 55 

6.5 Negativ påverkan till följd av verksamheter, bebyggelse och infrastruktur ..................... 55 

6.6 Juridiska aspekter .................................................................................................................... 57 

6.7 Avsiktligt sabotage .................................................................................................................. 57 

6.8 Enskilt vatten............................................................................................................................. 57 

6.9 Sammanfattning av risk för vattenbrist .................................................................................. 58 

7 MÖJLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA VATTENFÖRSÖRJNINGEN .................. 60 

7.1 Åtgärdskategorier, effektmål och periodicitet ..................................................................... 60 

7.2 Möjliga åtgärder med hög relevans ..................................................................................... 61 

7.2.1 Säkerställ vattenresurser för kommande decenniers och generationers behov ....... 62 

7.2.2 Skapa robust vattenförsörjning ........................................................................................ 63 

7.2.3 Säkra kunskap och personalresurser inom sin organisation. ........................................ 64 

7.2.4 Skydd av befintliga vattenuttag ..................................................................................... 64 

7.3 Möjliga hinder mot genomförande av åtgärderna ............................................................. 65 

8 BEHOV INFÖR KOMMANDE UPPDATERINGAR OCH REVIDERINGAR ............. 67 

257



REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 8 

8.1 Uppgifter om vattenuttag ........................................................................................................ 67 

8.2 Definiera vattenbehoven ........................................................................................................ 68 

8.2.1 Kommunalt (allmänt) behov: .......................................................................................... 68 

8.2.2 Hushållens vattenbehov .................................................................................................. 68 

8.2.3 Övriga intressens vattenanvändning .............................................................................. 68 

8.3 Vattendomar ............................................................................................................................ 69 

8.4 Vattenförekomster ................................................................................................................... 69 

8.5 Matris för utpekande av viktiga vattenförekomster ............................................................. 70 

8.6 Geografiska vattenbristområden ........................................................................................... 70 

8.7 Planens omfattning .................................................................................................................. 70 

9 REFERENSER OCH SLUTNOTER .......................................................................... 71 

 

BILAGOR (Separata dokument) 

 BILAGA 1. Lista: Utvalda vattenförekomster och anknutna intressen 

 BILAGA 2. Kartor: Utvalda vattenförekomster. 

 BILAGA 3. Lista: Åtgärdsförslag 

 

 

258



REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 9 

TERMER OCH BEGREPP 

Allmän vattenförsörjning: Är i praktiken detsamma som kommunal vattenförsörjning (ut-

tag, produktion och distribution av vatten ordnad av kommunen) och regleras av Lagen 

om allmänna vattentjänster (LAV).1 Allmän vattenförsörjning skulle dock kunna innebära 

någon annan allmänförklarad vattenförsörjning.2  

Artikel 7: Syftar på vattendirektivets artikel 7. Enligt denna ska vattenresurser som används 

för dricksvattenuttag större än 10 m3 per dag eller som förser fler än 50 personer med 

dricksvatten, eller reserverats för framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på 

vatten av god kvalitet.3 

Avloppsvatten: Är spillvatten (vatten som spolas ned i avloppet från till exempel hushåll 

och industri), använt kylvatten, dräneringsvatten och dagvatten.  

Avrinningsområde: Det landområde inklusive sjöar som avvattnas till havet via gemen-

samma vattendrag. Avrinningsområdet avgränsas genom att höjder i terrängen skapar 

vattendelare gentemot andra avrinningsområden. 

Bortledning: Här avses att vatten avsiktligen tas eller flyttas från en plats där det befinner 

sig. Bortledning kan syfta till att vattnet förbrukas, att vattnet leds om till ett annat område 

eller att vattnet används (exempelvis som kylvatten) för att sedan släppas ut till samma 

plats det togs ifrån. 

Dagvatten: Tillfälligt förekommande vatten från regn, smältvatten eller dräneringsvatten 

som avrinner ovanpå markytan och på hårdgjorda ytor såsom tak, gator och parkerings-

platser. 

Dricksvattenresurs: Vattenresurs som är användbar för dricksvattenförsörjning. 

Dricksvattentäkt: Plats för uttag av vatten avsett för användning som dricksvatten. Även 

anläggningen för vattenuttag ingår. 

Enskild vattenförsörjning: Avser här den vattenförsörjning som inte ingår i den allmänna 

vattenförsörjningen1. Hit räknas privata brunnar och samfälligheter där vattnet går till hus-

håll, samt uttag för jordbruk, industri mm. Notera dock att i flera andra sammanhang 

används begreppet ”enskild vattenförsörjning” om dricksvattenförsörjning som understi-

ger 10 m3 per dygn i genomsnitt eller betjänar mindre än 50 personer.4, 5 

Grundvatten: Vatten i jorden eller berggrunden där alla porer och hålrum är vattenfyllda 

och där trycket är lika med eller högre än atmosfärstrycket. Enkelt uttryckt återfinns 

grundvattnet från och med den nivå i marken där en eventuell brunn skulle ha sin vat-

tenyta. 

In-situ: Betyder ”på plats”. I denna rapport används termen för att beskriva behov som 

uppfylls genom att vattnet finns i tillräcklig mängd i naturen eller på en viss plats. In-situ-
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behov är motsats till bortledningsbehov som kräver att vatten flyttas för att användas. 

Exempel på intressen med in-situ-behov är fiske och andra naturvärden som behöver ett 

visst flöde i vattendragen eller vattennivå i sjön. 

Markvatten: Är det vatten som befinner sig i zonen mellan markytan och grundvatteny-

tan. 

Medellågvattenföring (MLQ): Medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring. 

RCP: Klimatscenarier som beskriver hur växthuseffekterna bedöms utvecklas. Högre num-

mer på scenariot innebär starkare klimatförändringar. RCP 8,5 är både det högsta och 

det mest troliga scenariot år 2020. 

Recipient: Den sjö eller det vattendrag som är mottagare för avlett vatten, exempelvis 

avlopps- eller dagvatten; eller utrinnande förorening. 

Redundans: Används här i betydelsen att ha ett outnyttjat överskott som kan ersätta 

andra resurser eller system vid störningar. 

Referensperiod: När denna vattenförsörjningsplan skrivs hänvisar referensperiod till åren 

1961–1990 för att definiera ett ”normal-klimat”. Nyare observationer jämförs med medel-

värdet för 1961–1990 för att visa på variation från normalt. Referensperiod skiftar över tid. 

Resurs: Tillgång som är känd och åtkomlig för viss verksamhet, i vid bemärkelse ett medel 

för att underlätta uppnående av ett visst mål. 

Råvatten: Det vatten som används för att efter någon form av beredning utgöra dricks-

vatten.  

Tillrinningsområde: Det område inom vilket nederbörd, yt- mark- eller grundvatten rör sig 

mot en viss punkt eller plats i mark, på land eller i vatten. Om den valda platsen är myn-

ningspunkten vid havet för ett vattendrag så är tillrinningsområdet detsamma som avrin-

ningsområdet.  

Torka: Sammanfattar här tre typer av torka, nämligen torrt väder (”meteorologisk torka”), 

torrt i marken (”marktorka”) samt låga grundvattennivåer (”hydrologisk torka”). Dessa 

följer ofta efter varandra, men inte alltid. Hydrologisk torka kan till exempel uppstå under 

regniga somrar om växtligheten tar upp all nederbörd. 

Uttagskapacitet: Hur stor volym vatten det är möjligt att ta ut från ett magasin per tidsen-

het. I uttagskapaciteten kan möjligheten till konstgjord eller inducerad grundvattenbild-

ning vara inräknad. 

VA: Förkortning för vatten och avlopp (VA). Förkortningen används i flera sammanhang 

såsom huvudman eller organisation för VA-verksamhet, hantering, anläggningar, led-

ningsnät, tjänst, personal mm.  
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Vattendom: Ett beslut fattat av domstol om att vatten får brukas eller regleras och som 

talar om inom vilka ramar och begränsningar det får ske. 

Vattenförekomst: I Sverige är vattnet i landskapet indelat i mindre enheter för att kunna 

beskriva dess tillstånd gällande biologi och kemi samt för att bedöma vilka miljökvalitets-

normer som ska gälla. Enheter med tillräcklig storlek kallas vattenförekomster och är upp-

tecknade i Vatteninformationsystem Sverige (VISS).6 

Vattenresurs: En avgränsad enhet eller typ av vatten som går att utvinna eller använda 

för ett givet syfte. Det kan vara geografiska förekomster såsom sjöar, vattendrag eller 

grundvattenmagasin eller havsvatten, atmosfäriskt vatten eller markvatten. 

Vattenskyddsområde: Ett geografiskt område beslutat av kommun eller länsstyrelse för 

att skydda en dricksvattenresurs. Inom området gäller platsspecifika inskränkningar i rät-

ten att förfoga över fastigheter samt ibland att färdas och vistas i området. 

Vattentäkt: Plats för uttag av vatten för alla möjliga användningsområden (industri, kom-

munal vattenförsörjning, jordbruk, vattenförsörjning för enskilda hushåll mm). Även an-

läggningen för vattenuttag ingår. 

Vattenuttag för enskild användning: Omfattar både uttag för enskild dricksvattenförsörj-

ning och uttag för andra ändamål än dricksvattenförsörjning till exempel för användning 

inom industriprocesser. 

Ytvatten: Vatten ovan markytan såsom sjöar, vattendrag, dammar och kanaler. 

Övrigt vatten: Enheter av vatten som omfattas av Sveriges vattenförvaltning, men som är 

för små för att klassas som vattenförekomster.  
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1 SAMMANFATTNING 
Sverige är ett land som generellt har och har haft god tillgång till vatten under lång tid. Under 
de senaste åren har dock torka och värme medfört att vattnet inte har räckt till för allas behov 
och vattenbrist har uppstått. Det har inte enbart varit dricksvattennyttjandet som begränsats. 
Även areella näringar såsom jord- och skogsbruk, industrier, naturvärden och vattenan-
knutna kulturmiljöer har påverkats på ett oönskat vis av låg vattentillgång. Prognoser och 
modeller visar att vattenbrist kommer att bli vanligare i takt med klimatförändringar. Med 
anledning av att vattenbrist beräknas kunna bli vanligare i framtiden är det viktigt att vatten-
resurser säkerställs och nyttjandet planeras i god tid. 

En vattenförsörjningsplan är ett av flera steg för hållbar utveckling. Att ta fram regionala 
vattenförsörjningsplaner ingår i länsstyrelsers uppdrag inom Vattenförvaltningens åtgärds-
program samt är ett uppdrag i länsstyrelsens regleringsbrev. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
inriktade tidigt arbetet till att utgöras av en utökad vattenförsörjningsplan med ambition att 
bidra till vattenbehov i ett helhets- och flergenerationsperspektiv. Därför ingår fler intressen 
än dricksvatten, till exempel jordbruk, industri, natur- och kulturvärden. Planen bidrar till nio 
av de sjutton globala målen i Agenda 2030 samt till minst sex av de sexton nationella miljö-
kvalitetsmålen. Vattenförsörjningsplanen har år 2050 som mål-år, men en utblick till år 2100 
görs. 

 

Planen ska leda till att vattenresurser planeras och prioriteras utifrån att: 

• Samhälls- och miljöintressen ska kunna upprätthållas även under år med påfrestande 

väderförutsättningar. 

• Leverans från länets största vattentäkt eller vattenverk ska kunna upphöra under en 

månads tid7 utan att det leder till samhällsstörningar. 

Planen ska utgöra underlag vid långsiktiga strategiska beslut och öka den allmänna förståelsen 
för hur och varför samhället behöver agera för att trygga vattentillgången. Den har delats 
upp i följande delar: 

• Övergripande upplaga (detta dokument) där vattensituationen i länet beskrivs på en 

allmän och översiktlig nivå. Den övergripande upplagan är ämnad bland annat för 

politiker, planhandläggare, verksamhetsutövare och allmänhet. 

• Detaljerad upplaga (senare utgivning) som även kan innehålla eventuella känsliga och 

sekretessbelagda uppgifter. Den detaljerade upplagan är främst avsedd för de speci-

fika handläggare, politiker och konsulter på kommuner och myndigheter som behö-

ver tillgång till planens dataunderlag i det fortsatta arbetet med vattenförsörjning. 

För att följa utvecklingen och löpande fylla sitt syfte behöver vattenförsörjningsplanen åter-
kommande revideras och kompletteras.  

 

Vattenanvändning 

Vattennyttjande är mångfacetterat. I Jönköpings län finns närmare 200 vattendomar för vat-
tenuttag. Somliga vattendomar är äldre och inte anpassade efter nutida omständigheter me-
dan andra domar är nyare och innehåller modernare miljövillkor. Jordbruksverket beräknar 
att uppemot 3 000 hektar mark kan bevattnas i länet8 vilket motsvarar drygt 2 % av 

262



REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 13 

jordbruksmarken. I Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) brunnsdataarkiv finns uppe-
mot 6 500 brunnar i länet angivna att användas av hushåll, fritidshus, mindre lantbruk och 
samfälligheter.9 Då ca 60 000 personer i länet bedöms ha enskilt vatten kan det antas det 
även finns ett flertal oregistrerade brunnar. Det samlade uttaget av kommunalt råvatten för 
dricksvattenproduktion uppgår till strax under 30 miljoner m3 (Mm3) per år.10 De totala utta-
gen och behoven i länet som helhet är osäkra då underlag på olika behov och nyttjande ofta 
saknas, men beräknas vara ca 45 miljoner m3 (Mm3). 

Med nuvarande vattenkonsumtion och beräknad befolkningsökning för Jönköpings län be-
döms det totala behovet av vattenuttag år 2050 vara minst 61 Mm3. Av dessa beräknas 33 
Mm3 behövas för kommunalt dricksvatten. Det beräknade ökade behovet sammanfaller med 
att vattentillgången (periodvis) förutspås minska vilket förstärker vikten av bred och långsik-
tig planering av vattenförsörjningen. 

 

Viktiga vattenresurser 

Den regionala vattenförsörjningsplanen utgår från flera olika användningsområden som kan 
sorteras in under två skilda typer av behov: Bortledning där vattnet tas ut, och in-situ-behov 
(”på-plats”) där tillräcklig vattenmängd behöver vara kvar i landskapet för att uppfylla avsett 
mål. Många av länets vattenförekomster är viktiga för bägge behovstyperna. Totalt för peri-
oden till och med år 2100 identifieras 264 vattenförekomster som regionalt viktiga vattenfö-
rekomster för vattenförsörjning (Bilaga 1, 2). Av dessa är 126 förekomster i vattendrag, 83 
förekomster i sjöar och 44 förekomster i grundvattenmagasin, samt 11 så kallade övrigt vat-
ten (varav 5 i vattendrag och 6 i sjöar). Dessutom identifieras tre alternativa vattenresurser - 
avloppsvatten, dagvatten och markvatten - som långsiktigt viktiga för länets vattenförsörj-
ning.  

Av de 264 vattenförekomsterna har 170 identifieras som regionalt viktiga för länets potenti-
ella bortlednings-behov sett över hela tidsperioden 2020–2100. Då klimatförändringar förvän-
tas resultera i periodvis minskade möjligheter för uttag minskar dock även antalet förekoms-
ter med uttagsmöjligheter. År 2050 och år 2100 bedöms 87 respektive 58 vattenförekomster 
uppfylla kriterier för volym och tillrinning, jämfört med dagens 103 stycken. In-situ-värdet 
bedöms inte minska med klimatförändringarna utan samtliga 141 vattenförekomster inom 
den kategorin identifieras som regionalt viktiga för in-situ-behov över hela tidsperioden 2020–
2100. (Notera att förekomster kan vara viktiga både för bortledningsbehov och in-situ-behov, 
därför blir totala antalet vattenförekomster lägre än om behovstyperna summeras.) 

 

Risker och åtgärder 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen har identifierat ett antal risker och hot mot länets vat-
tenförsörjning nu och i framtiden. Dessa är indelade i: 

- Klimatrisker 

- Brister i övervakning 

- Administrativa aspekter 

- Bristande robusthet i VA-ledningssystem 

- Negativ påverkan från verksamheter med mera 

- Juridiska aspekter 

- Avsiktligt sabotage 

- Enskilt vatten 
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För att motverka riskerna och skapa en hållbar och robust vattenförsörjning föreslås 87 möj-
liga åtgärder (Bilaga 3). Åtgärdersförslagen riktar sig till myndigheter och verksamhetsutövare 
såväl som till privatpersoner. Huvuddelen av åtgärdsförslagen (ca 90%) är gemensamma med 
åtgärdsprogram inom miljömål, klimatanpassning och vattenförvaltning. Genomförande 
inom ett åtgärdsprogram fyller därmed flera syften för vattenförsörjningen. 

 

Utvecklingsbehov 

Slutligen har framtagandet identifierat ett antal kunskapsluckor som föreslås utgöra framtida 
utvecklingsbehov. Det kan bero på att underlag idag saknas eller att underlaget innehåller 
brister som gör att det inte kunnat användas på önskat vis. Planen har därför inte resulterat i 
prioritering mellan olika vattenbehov men visar var behov sammanfaller. Först när detalje-
rade underlag på de sammanfallande behoven finns kan en möjlig prioritering låta sig göras. 
Arbetet har därför lagts upp med en struktur förberedd för att kompletteras när uppgifterna 
finns. 
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2 INLEDNING 
Vattentillgång är grundläggande för ett flertal samhällsfunktioner. Utan god tillgång och ef-
fektivt nyttjande skulle samhällen ha svårt att bibehålla och utveckla nuvarande levnadsstan-
dard. Utöver synliga behov av vatten såsom livsmedel, hygien, tillverkning och kraftprodukt-
ion har vatten även andra direkta och indirekta funktioner att fylla. Vattenburen transport, 
infrastruktur, rollen inom ekosystem samt möjlighet till rekreation utgör exempel som inte 
alltid enkelt kan kvantifieras men som på sikt kan ha betydelse för samhälles ekonomi, tillväxt 
och människors fysiska och mentala hälsa. 

I Sverige är samhället anpassat för en daglig god tillgång till vatten men på senare år har 
vattenbrist uppkommit på flera ställen. Sommaren och hösten 2018 utgjorde kulmen av en 
förhållandevis lång period av förhöjd värme och låg nederbörd vilket medförde att stora delar 
av Sverige – däribland Jönköpings län – upplevde vattenbrist. Det var inte bara dricksvatten-
nyttjandet som påverkades utan även areella näringar, naturvärden och vattenknutna kultur-
miljöer påverkades på ett negativt vis. Åtgärder som innebar stora kostnader genomfördes 
för att upprätthålla vattenförsörjning oavsett syfte.  

I framtiden förväntas perioder av torka att bli allt vanligare och en sommar som 2018 förut-
spås utgöra en normal sommar vid kommande sekelskifte, troligen tidigare om klimatföränd-
ringarna fortsätter i nuvarande takt.11 Om inte vattenresurser säkras och nyttjande planeras i 
god tid är det sannolikt att vattenbrist kan komma inträffa allt oftare med påföljande negativa, 
inklusive kostsamma konsekvenser för både människa och miljö.  

En sjö, vattendrag eller grundvattenmagasin är inte en isolerad enhet utan del av ett hydro-
logiskt system. All användning av vatten påverkar den totala vattenbalansen i ett område där 
flera mindre uttag sammantaget kan resultera i påtagliga effekter. All vattenhantering måste 
därför betraktas i ett helhetsperspektiv. Genom att kontrollera helheten är det möjligt att 
skydda och förvalta viktiga vattenresurser så att vattenförsörjningen tryggas framöver. Där-
utöver behöver aktörer som använder, påverkar eller påverkas av vatten, anpassa sig efter de 
förutsättningar som finns och de utmaningar som såväl samhälls-som klimatförändringar 
medför. 

2.1 Uppdrag och omfattning 
Att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner ingår i länsstyrelsers uppdrag inom vattenför-
valtningens åtgärdsprogram12. Länsstyrelsen har också ett uppdrag i regleringsbrevet13:  

”Länsstyrelserna ska även beskriva resultaten från arbetet med regionala vattenförsörjningspla-
ner och rapportera statusen för dessa samt beskriva länens och kommunernas tillgång till nuva-
rande och framtida behov av dricksvattenförsörjning.” 

Som stöd till ovanstående har Havs-och Vattenmyndigheten tagit fram en vägledning som 
anger vad en vattenförsörjningsplan bör innefatta14. 

I vattenförsörjningsplanen har Länsstyrelsen tagit fasta på Dricksvattenutredningens slutbe-
tänkande om helhetsperspektiv på vattenförsörjningen15, 16:  

”Vattenförsörjningsplanerna syftar till att säkra tillgången till vatten inom ett geografiskt om-
råde i ett flergenerationsperspektiv, för dricksvatten och andra samhällsbehov. Ett helhetsper-
spektiv på vattenresurser och deras förutsättningar är nödvändigt. Hit hör till exempel de 
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geologiska förutsättningar i form av bland annat naturgrusförekomster som har avgörande bety-
delse och skyddsvärde.  

Planen bör innefatta en beskrivning av tillgängliga vattenresurser, deras kvalitet och kapacitet, 
bristområden, aktuella och framtida vattenbehov liksom anknytande risker, hot och sårbarheter. 
En prioritering bör göras av de vattenresurser som är speciellt värdefulla för regionens vattenför-
sörjning. Planen bör beakta sådana effekter som kan förutses med avseende på samhällsföränd-
ringar och förändrade klimatförhållanden.  

Planen bör löpande revideras i takt med kunskapsutveckling och kommunala planeringscykler. 
En regional vattenförsörjningsplan bör i relevanta avseenden också relateras till planeringsarbetet 
i angränsande län.”  

2.1.1 Omfattning 
Jönköpings läns regionala vattenförsörjningsplan har ambition att utöver dricksvattenför-
sörjning även inkludera ytterligare vattenbehov som exempelvis behov av att bibehålla vatten 
i marken för att undvika sättningar av byggnader, eller bevara vattenberoende naturvärden. I 
arbetet med planen har vattenbehov utifrån dricksvatten, jordbruk, industri (och miljöfarlig 
verksamhet), naturvärden, fiske samt kulturvärden behandlats. På så vis bidrar planen till att 
uppfylla flera av de globala målen i Agenda 2030. 

Vattenförsörjningsplanen ska säkra tillgång till vatten i flergenerationsperspektiv. Därför 
måste planen sikta långt framåt i tiden för att möjliggöra hållbar planering. Åtgärder kan ta 
flera år att genomföra och i vissa fall vara mycket kostsamma. Med tanke på att effekterna 
av förändrat klimat och mänsklig påverkan i vattenresurser blir tydliga först i framtiden, be-
höver en vattenförsörjningsplan i ”nutid” utgöras av de närmaste tio åren och målbilden för 
förvaltning sättas till år 2050. Trettio år utgör en avvägning mellan behov av lång framför-
hållning och möjligheten till överblickbar administration och planering. Ju längre fram i tid 
desto mer ökar osäkerheten i bedömningar, scenarier och modeller. Ett flergenerationsper-
spektiv kräver perspektiv längre än trettio år, därför har framtidsutblick i vattenförsörjnings-
planen synkroniserats med klimatscenarier, det vill säga till år 2100.  

En utökad vattenförsörjningsplan innebär ett omfattande arbete och flera delprojekt. Vidare 
saknas förlagor för hur en utökad vattenförsörjningsplan kan utformas och hur prioriteringar 
mellan sammanfallande behov kan utföras. Även nationell eller regional tillgång till underlag 
som krävs för helhetsbedömning saknas i stora delar. Vattenförsörjningsplanen delas därför 
upp i flera delprojekt där denna version avgränsas till att beskriva ett övergripande ramverk 
och till vilken fördjupningsprojekt föreslås. 

2.2 Avgränsningar 
Den regionala planen sträcker sig i ett flergenerationsperspektiv. Planen har år 2050 som 
mål-år och en utblick i klimatperspektiv till år 2100 görs. Att inbegripa allt om vatten över 
hela tidsspannet är nära på en omöjlighet. Att sammanställa detaljer på ett platsspecifikt vis 
innebär även begränsad möjlighet till spridning då sammanställningar i sin helhet kan använ-
das i felaktiga syften. En regional vattenförsörjningsplan ska också ha ett mer översiktligt 
perspektiv än en kommunal eller lokal plan. Därför är det angeläget att klargöra vad som inte 
ingår.  

Denna övergripande upplaga: 
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• utgör inte en encyklopedisk beskrivning av respektive vattenförekomst eller beskriv-
ningar på lokal nivå. Här kan lokala vattenförsörjningsplaner, officiell statistik och 
vatteninformationssystem Sverige (VISS) utgöra underlag med högre detaljerings-
grad. 

• omnämner endast i korthet skogsbruk, vattenkraft eller vatten som är viktigt för mar-
kers och byggnaders stabilitet. 

• innehåller inte detaljer och information som bedömts vara känsliga eller skyddsvärda 
ur säkerhetssynpunkt.  

• innehåller inte prioritering mellan intressen om företräde till vattnet i en bristsituation 
då både mandat och nödvändigt detaljunderlag saknas. 

 

En detaljerad upplaga är planerad som ska innehålla mer utförliga uppgifter och beräknings-
underlag. Eftersom sådana uppgifter kan vara känsliga kommer den detaljerade upplagan 
troligen vara åtminstone delvis belagd med sekretess och inte vara allmänt tillgänglig. 

2.3 Målgrupp och användning 
Vattenförsörjning berör alla i samhället. Denna upplaga ”Övergripande beskrivning” riktar sig 
särskilt till: 

• politiker, tjänstepersoner och planhandläggare som är ansvariga för beslut och planer 
som har påverkan på vattentillgången, 

• branschorganisationer och verksamhetsutövare, 

• tjänstepersoner inom vattenförsörjningssektorn, 

• enskilt berörda och intresserad bred allmänhet. 

Målgruppen för Övergripande beskrivning är som synes främst de som behöver inkludera kän-
nedom om vattenförsörjning i sitt ordinarie arbete eller har intresse av sådan kännedom i sin 
vardag. Detta till skillnad från målgruppen för den detaljerade upplagan som främst är ämnad 
för de specifika personer vars ordinarie arbete huvudsakligen består i vattenförsörjning. Mål-
grupperna överlappar dock delvis med varandra.  

Kartorna över föreslagna regionalt viktiga vattenförekomster kan med fördel ingå i kommu-
nala översiktsplaner. I förekomster som utpekats som viktiga för bortledning bör exploate-
ring eller användning som permanent minskar magasinsvolym, infiltration eller uttagska-
pacitet undvikas. I förekomster viktiga för in-situ-behov bör uttag avvägas så att förekomstens 
lågvattenföring säkerställs. Viktiga vattenförekomster bör ges företräde framför andra intres-
sen som kan komma i konflikt med vattenförsörjningen såsom materialtäkter och byggnat-
ion. 

2.4 Vision och mål 
Den övergripande visionen är att Jönköpings län har god vattentillgång, tillväxt och hälsa för 
alla behov. Det övergripande målet är att vattenförsörjning tillgodoses även under (klimat-) 
extrema år eller perioder av leveransstopp (Figur 1). 
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Den övergripande visionen - god vattentillgång, tillväxt och hälsa för alla behov - 
innebär följande: 

1. Att alla i länet, såväl människor som naturmiljön mm, ska få sitt respektive vattenbe-

hov tillgodosett nu och i framtiden. 

2. Att vattenförsörjning är robust och hållbar i generationer framöver utan bekostnad 

av andra samhällsfunktioner.  

3. Att vattenförsörjning bidrar till uppfyllandet av de globala målen. 

Det övergripande målet - klara extrema år och leveransstopp - innebär följande: 

1. Att år 2030 finns tillgång till aktuell och målanpassad information som möjliggör ett 

samlat grepp om vattenförsörjningen. 

2. Att år 2050 har arbetet med dricksvattenförsörjning samordnats inom avrinningsom-

råden såväl som inom och mellan administrativa gränser. 

3. Att år 2050 uppfyller vattenförsörjningen i länet miljömässiga, juridiska, sociala och 

ekonomiska krav från EU och nationella organ. 

4. Att år 2050 kan leverans av vatten från länets och kommuners största täkt eller vat-

tenverk upphöra under en månads tid7 utan större samhällsstörningar eller att nöd-

vattenplaner behöver tillämpas. 

5. Att år 2050 är regionalt eller nationellt viktiga intressen säkerställda även under på-

frestande väderförutsättningar såsom torrår. 

 

Figur 1. Sammanfattning av mål och övergripande vision för vattenförsörjningsplan för Jönköpings län. 

2.4.1 Syfte 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att den ska utgöra underlag och bidra till att ovanstå-
ende vision och mål nås. För att nå vision och mål ska den regionala vattenförsörjningsplanen 
kartlägga och identifiera vattenresurser som är viktiga idag och/eller i framtiden. Planen ska 
beskriva vattenanvändning och vattentillgång idag och i framtiden, bedöma risker samt före-
slå åtgärder för att trygga vattenförsörjningen för kommande generationer. Planen ska utgöra 
underlag vid myndigheters, kommuners och verksamheters långsiktiga strategiska beslut 
samt även påverka hur allmänheten agerar kring vattenanvändning. 

För att bidra till vision och mål behöver planen fortlöpande revideras och kompletteras. 
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2.5 Uppdelat ansvar för vattenresursförvaltning 
Flera nationella myndigheter berörs av ansvar för vattenresurser: 

• Havs- och vattenmyndigheten (HaV): Har ansvar för hållbar vattenresursförvalt-
ning i egenskap av förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor om bevarande, re-
staurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. 

• Sveriges Geologiska Undersökning (SGU): Är motsvarande förvaltningsmyndig-
het som HaV gällande grundvatten. 

• Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI): Är förvaltnings-
myndighet för bland annat klimatologiska och hydrologiska frågor. 

• Boverket: Är förvaltningsmyndighet som hanterar frågor om fysisk planering samt 
hushållning med mark- och vattenområden. 

• De fem Vattenmyndigheterna: Har huvudansvaret gällande förvaltning av kvali-
teten på vattenmiljön inom sina respektive vattendistrikt.  

• Andra myndigheter: Ytterligare myndigheter som på olika vis har ansvar för vat-
tenresurser är till exempel Livsmedelsverket (SLV), Jordbruksverket (SJV) och Myn-
digheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).17  

 

Kommuner har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen och ansvarar 
även för planering av mark- och vattenområden. Länsstyrelserna ansvarar för den statliga 
förvaltningen i länet och ska samordna och avväga olika samhällsintressen och statliga myn-
digheters insatser. Förvaltningsområdena avgränsas formellt av administrativa gränser som 
bestäms av läns- eller kommungränser. Om ett avrinningsområde sträcker sig över flera län 
eller kommuner ska förvaltningen samordnas mellan berörda länsstyrelser och kommuner. 
Vatten och luft utgör typiska resurser som lämpligen förvaltas över administrativa gränser. 

2.6 Globala, nationella och regionala mål 
Vatten är en resurs både som livsmedel och industriråvara, för kraftproduktion, livsutrymmet 
för djur och växter med mera. Som resurs används vatten brett men kvaliteten sätter be-
gränsningar på vilket vatten som kan användas till vad. Därmed ingår vattens förekomst, 
kvalitet och användning ofta i arbetet för hållbarhet utveckling, alltifrån en global nivå till 
specifikt vattendrag.  

2.6.1 Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 

utveckling 
Agenda 2030 antogs av FN 2015 och är världens agenda för social, miljömässig och ekono-
misk hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 mål som gäller alla länder. Vattenförsörj-
ningsplaner har ofta begränsats till dricksvatten som faller under Mål 6 - Tillgång till rent vatten 
och sanitet (Figur 2). Allt vatten hänger dock ihop i avrinningsområden och kretslopp. När en 
viss sektor använder vatten påverkar det tillgången för andra. Även om tyngdpunkten ligger 
på dricksvatten så behöver en vattenförsörjningsplan ta hänsyn till samtliga intressen som 
delar på vattenresursen. 
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Tillgång till vatten av tillräcklig kvalitet är avgörande för att uppfylla även andra globala mål. 
Exempelvis är vatten nödvändigt inom livsmedelsproduktion, energiproduktion och industri. 
Samtidigt behövs vatten för vattenberoende arter och ekosystem, för hållbara städer samt 
för allmän välmåga i form av tillfälle till rekreation och estetiskt tilltalande omgivningar. Att 
det finns tillräckligt med vatten till alla året om är därför en nödvändighet inte bara för att nå 
det globala målet om tillgång till rent vatten och sanitet. Totalt bidrar vattenförsörjningspla-
nen till nio av de sjutton globala målen som i sin tur innehåller 27 vattenrelaterade delmål av 
de totalt 169 delmålen (Figur 2). Detta genom att verka för hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsa, energiproduktion, och biologisk livskraft. Indirekt bidrar god vattentillgång även till 
att uppfylla ytterligare mål och delmål. 

Brist på vatten kan skapa konflikt mellan olika intressen. För att säkerställa en långsiktig och 
hållbar vattenanvändning krävs en förvaltning som beaktar flera behov och som skapar möj-
lighet till hållbar fördelning av vattenresursen där nyttjandet optimeras utan att vattenmiljön 
försämras.  

Figur 2. Globala miljömål som berörs av vattenförsörjningsplanen: Ingen hunger; God hälsa och välbefin-

nande; Rent vatten och sanitet för alla; Hållbar energi för alla; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 

Hållbara städer och samhällen; Hållbar konsumtion och produktion; Bekämpa klimatförändringarna; Ekosy-

stem och biologisk mångfald. (Bilder: Globala målen). 

2.6.2 Nationella och regionala miljömål och strategier 
De befintliga svenska miljökvalitetsmålen kopplar till de globala målen genom att de mer 
detaljerat beskriver tillståndet i den svenska miljön och de utmaningar som finns. De preci-
serar miljötillstånd som önskas uppnås. Genom att nå nationella mål uppnås även den mil-
jömässiga dimensionen i Agenda 2030. Miljökvalitetsmålen är beslutade av Riksdagen. Det 
finns sexton nationella mål, sex grupper av etappmål samt ett överskridande generationsmål. 

Vattenförsörjningsplanen bidrar till att uppfylla generationsmålet genom att ingå i minst sex 
nationella miljömål samt tre etappmål (år 2020) (Figur 3). 
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Figur 3. De av Sveriges miljömål som vattenförsörjningsplanen bidrar till (från vänster övre raden): Generations-

målet; Levande sjöar och vattendrag; Grundvatten av god kvalitet; Myllrande våtmarker; Ett rikt odlingsland-

skap; God bebyggd miljö; Ett rikt växt- och djurliv. Dessutom bidrar planen till tre etappmål: Skydd av landom-

råden, sötvattensområden och marina områden; Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana mil-

jöer; Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. (Bilder: Tobias Flygare) 

 

Den regionala vattenförsörjningsplanen bidrar till Länsstyrelsens vision om ett framgångsrikt 
län som är attraktivt för nuvarande och framtida generationer, samt det övergripande målet 
att länsstyrelsen ska vara pådrivande för hållbar utveckling. Den regionala vattenförsörjnings-
planen har gemensamma delar med länets klimat- och energistrategi18 genom att bidra till att 
samhället anpassas till de klimatförändringar som sker samt i kommande uppdateringar bidra 
till hållbar vattenkraft. Planen har även beröring till länets livsmedelsstrategi19 bland annat 
genom att verka för långsiktigt hållbar vattentillgång och kvalitet för livsmedelsproduktion.  

2.6.3 Mål inom vattenförvaltningen 
Vattenförvaltning i Sverigebaseras på ramdirektivet för vatten20 och ska främja en hållbar 
användning av Europas vattenresurser genom att skydda tillgängliga vattenresurser, hindra 
ytterligare försämring och eftersträva ökat skydd och förbättring. Vattenförvaltning innehål-
ler en rad kemiska, biologiska och hydrologiska kvalitetsfaktorer vilka bedömer kvalitén på 
sjöar, vattendrag och grundvatten. Till bedömningar av kvalitén är miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram beslutade. På så vis bidrar vattenförvaltningen till att säkra tillgången till vat-
ten av god kvalitet för samhällets såväl som för naturens behov. En regional vattenförsörj-
ningsplan ingår som en åtgärd riktad till länsstyrelser i vattenförvaltningens åtgärdsprogram12. 
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3 LÄNETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Övergripande 

 

Figur 4. Till vänster: Geografisk lokalisering av Jönköpings län och vattendistrikten i södra Sverige. Till höger: Över-

sikt över länet med visning av större ytvatten, orter och vägar. (Kartor: Lantmäteriet, SMHI.) 
 

Jönköpings läns yta är 10 436 km²,21 beläget i centrala Götaland på det så kallade syd-
svenska höglandet. Från Jönköpings län avrinner vattendrag både mot Östersjön och mot 
Västerhavet, och länet delas därför av två vattendistrikt (en samling av avrinningsområden 
som förvaltas av en vattenmyndighet, Figur 4)22. En del av Sveriges näst största sjö Vättern 
ingår i länets norra del, och vid Vätterns södra spets befinner sig länets residensstad Jönkö-
ping, vars kommun också innehar den största andelen av befolkningen: nästan 40 % av lä-
nets ca 365 000 invånare. I länet bor 84 % av befolkningen i tätorter.27 Med sitt centrala 
läge korsas länet av flera riksvägar och delas från norr till söder av europaväg E4. Länet är 
också knutpunkt för järnväg.   

3.2 Geologi 
Berggrunder i länet utgörs huvudsakligen av granit och gnejs. I sådan berggrund förekommer 
grundvatten mestadels i sprickor. Länet hyser få och i regel små vattenförekomster i berg. 
Ovanpå berget förekommer olika jordarter. Jordarterna domineras av morän (en blandning 
av allt från lerpartiklar till stora stenblock) och åsar av isälvssediment (material som blivit 
sorterat och rundat i glaciärälvar). Morän kan lagra och släppa ifrån sig begränsade mängder 
vatten. Ofta är det morän som utgör så kallade ”små grundvattenmagasin” och jordarten 
lämpar sig för mindre vattenuttag till exempel till enskilda hushåll. 

Isälvssediment har däremot relativt hög förmåga att lagra och släppa ifrån sig vatten och är 
ofta viktiga för större grundvattenuttag. Stora avlagringar av isälvssediment fungerar 

272



REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 23 

dessutom som naturlig sil och sval. Grundvattnet i en isälvsavlagring är kvalitetsmässigt ofta 
mer lämpat för dricksvattenproduktion än vad ytvatten är. Bland isälvsåsar (gröna band i 
jordartskartan) återfinns länets största, och för vattenuttag mest lämpade, grundvattenmaga-
sin23 (Figur 5). 

På en del platser i länet finns finkorniga avlagringar av lera och silt. Finkorniga avlagringar 
binder vatten relativt hårt till sig, har ett litet och långsamt grundvattenflöde och är därmed 
en mindre lämpad jordart för vattenuttag. Däremot kan vattnet i en lera tas upp av växter, 
finkorniga jordarter behåller fukt lättare än grövre jordarter och lera fungerar dessutom som 
ett tätande skikt mot föroreningar. Därför kan dessa jordarter vara viktiga bland annat för 
jordbruk och som skyddande lager för grundvattenmagasin.  

 

Figur 5. Fördelning av jordarter i Jönköpings län (SGU Jordarter 1:1 miljon) samt förenklad skiss (till höger) över 

hur vatten uppehåller sig och flödar i berg samt tre typer av jordarter. Rött i kartan är berg i dagen, blått är 

morän, grönt isälvssediment, gult är lera och silt, brunt är torv, orange är sand och grus som avlagrats efter 

istiden.  

 

3.3 Hydrologi och ett förändrat klimat 
Vatten når marken som nederbörd och avrinner antingen på ytan eller som grundvatten ned 
mot lågområden och slutligen till havet. Inom vattnets kretslopp kan vattnet tas upp av väx-
ter, användas och återanvändas i mänsklig aktivitet alternativt avdunsta eller transpirera dvs 
avges ut i luften från växter (Figur 6). Ytvatten kan fyllas på från grundvattnet och vice versa. 
Vattendelare separerar åt vilket håll vatten avrinner och delar upp landet i så kallade huvudav-
rinningsområden. Efterhand som ytvattnet rör sig mot havet rinner det ihop till allt större 
vattendrag. Ju längre ned i ett avrinningsområde desto rikligare är vattenflödet och därmed 
potentiell uttagsvolym. Källområdena kännetecknas av jämförelsevis små vattenflöden med 
låga potentiella uttagsvolymer. 
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Figur 6. Vattnets kretslopp. En del nederbörd avrinner även på markytan till sjöar och vattendrag (Bild:  SGU) 

 

Jönköpings län kan med sitt geografiska läge på sydsvenska höglandet karakteriseras som ett 
käll-län, varifrån vatten rinner i flera huvudavrinningsområden.  

De huvudavrinningsområden som upptar störst yta i länet är Nissan, Lagan, Emån och 
Motala ström där bland annat Vättern ingår. Men även mindre partier av huvudavrinnings-
områdena Göta Älv, Ätran, Helge å och Mörrumsån ligger inom länets administrativa gräns 
(Figur 7). Topografin och läget i landet gör att de sydvästra delarna av länet är mer neder-
bördsrika än de östra.  

Att karakteriseras som käll-län innebär mindre naturliga vattenresurser i de höglänta områ-
dena. Men samtidigt innebär det att länets vattentillgång inte berörs av annan uppströmslig-
gande vattenanvändning, vilket är aktuellt för län och städer vid kuster. 

 

Figur 7. Huvudavrinningsområden (blå linjer) som överlappar Jönköpings län. Orange linje markerar länsgrän-

sen, gula linjer kommungränserna. (Kartor: Lantmäteriet, SMHI) 

 

FN:s klimatpanel IPCC (the Intergovernmental Panel on Climate Change) har i succesiva 
rapporter beskrivit klimatförändringarna i världen och det är tydligt att även Sverige påverkas, 
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bland annat ses effekterna i större och mer frekventa väderextremer. Somrar likt 2018 där 
stora geografiska områden drabbades av torka, trots att våren samma år uppvisat kraftig ne-
derbörd och översvämningar, förväntas bli vanligare i framtiden. Om klimatförändringarna 
fortsätter i nuvarande takt kommer en sommar likt 2018 betraktas som sval vid sekelskiftet. 
Även med en mildare klimatutveckling kommer en sådan sommar vara normal år 2100.11 

Även sett över en flerårsperiod såsom åren 2016–2017 utsattes samma område som 2018 av 
torka med påföljande vattenbrist.  

 

Figur 8. Uppmätt vattenföring vid SMHI-stationen Fryele (2362) vid inlopp i Lagan strax norr om Värnamo utgör 

exempel på de senaste årens variation i vattenföring. (Källa: SMHI) 

 

Variationer mellan höga flöden vintertid och låga flöden sommartid beräknas vara typisk bild 
för länet i framtiden. Nämnda variationer uppvisades i februari-mars 2020 då det inföll höga 
flöden i ytvattendragen i delar av Jönköpings län medan samma sommar/höst uppvisades 
perioder med låga flöden.  

 

Figur 9. Ett förändrat klimat förutspås påverka Jönköpings län på ett vis som kan sammanfattas med torrare, 

blötare och varmare. 

 

I Jönköpings län har lufttemperaturen stigit med cirka 1 grad jämfört med referensperioden 
1961–1990, och beräknas stiga ytterligare 4 grader till år 2100. Framförallt är temperaturen 
förhöjd på vintern och sommaren. Vinterns snö faller som regn med betydligt högre vatten-
flöden under vintern som följd. Regnet beräknas falla i kraftiga skurar och därmed skapas 
fler och större översvämningar än idag.24 Regnmängden antas som mest öka med nästan 50 
%. Värmeböljor förväntas hålla i sig i längre perioder, från dagens 2 dagar per år upp till två 
veckor. Markfuktigheten och vattenflödena minskar därmed på sommaren men ökar på vin-
tern. Växtsäsongen förlängs ca 2 månader fram till år 2100. På grund av att luften blir varmare 

275



REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 26 

ökar avdunstningen från marken och vattenytor och vegetation behöver mer vatten. Därför 
förväntas tillgången på vatten i vattendrag, sjö och i mark minska ytterligare och grundvat-
tennivåerna sjunka lägre under sina respektive lågsäsonger i framtiden.  

För de flesta klimatförändringarna märks en skillnad mellan östra och västra delen av länet: 
Nederbördsökningen blir högst i de sydvästra delarna, och temperaturökningen i de östra. 
Sammantaget medför det att medeltillrinningen av vatten över ett år beräknas stiga i väster 
(huvudsakligen sydväst, som mest ca 15 %) men vara oförändrad eller minska i de östliga 
delarna av länet (som mest ca -15 %) mot slutet av seklet.24 Tillrinning av vatten är starkt 
kopplat till tillgång på vatten, och en minskad total tillrinning innebär sannolikt också mins-
kad tillgång för vattenförsörjningen. 

Med längre växtsäsong gynnas troligen växtodling och skogstillväxt av klimatförändring-
arna25 på grund av ökande temperaturer, ökad nederbörd och ökande koldioxidhalt i atmo-
sfären. Samtidigt medför ökad tillväxt även ett ökat upptag av markvatten. I takt med höjda 
temperaturer och större variationer i nederbörd kommer markdränering troligen bli betydel-
sefullt inom växtodlingen.8 

Extremväder avseende både för mycket och för lite vatten kan skapa problem i form av 
försämrad tillgång på vatten, försämrad vattenkvalitet, försämrad bärighet på åkrar och be-
tesmarker samt möjlig ökad spridning av föroreningar till följd av vattenrörelser genom för-
orenade områden. Fiskodlingar och vattenbruk, som kan komma bli aktuellare i en framtid 
än vad som är fallet i dag, kan missgynnas av ökad avrinning, högre sommartemperaturer 
som i sin tur gynnar parasiter och svamptillväxt samt att syretillgången i vattnet minskar med 
ökad temperatur. Slutligen innebär lägre vattentillgång i sjöar och vattendrag ett minskat livs-
utrymme för vattenberoende organismer, vilket kan leda till negativa effekter för ekosyste-
men. 

 

Figur 10. Ett framtida ändrat klimat beräknas medföra förändrat flödesmönster i vattendrag vilket kan karakte-

riseras av Lagans inlopp i sjön Vidöstern (Värnamo kommun) där flödet år 2100 förväntas öka under (milda) 

vintermånader och minska under (torr) sommarperiod jämfört med referensperioden24. Blå respektive röd linje 

representerar två olika klimatscenarier, betecknade RCP, där den röda innebär större extremer och är det 

troligaste scenariot i dagsläget. Svart linje visar flödesmönster under referensperioden. (Källa: SMHI) 
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3.3.1 Förändrat klimat kan leda till både vattenbrist 

och översvämning 
Vattenbrist uppstår när tillgången på vatten inte är tillräcklig för att motsvara behovet. En 
vattenförsörjningsplan ska bidra till att undvika vattenbrist. Vid ett lindrigt stadie av vatten-
brist kan kommuner genom bevattningsförbud begränsa användning av kommunalt vatten 
för sådana användningsområden som till exempel att fylla privata vattenpooler, bevattning 
av gräsmatta, tvätta bil mm. I värsta fall kan vattenbrist medföra nödslakt av boskap, förlo-
rade skördar, utebliven elkraftsproduktion, vattenransonering och naturvärdesförluster. Yt-
terst innebär vattenbrist att samhället förses med dricksvatten genom upprättade nödvatten-
planer. Nödvattenförsörjning innebär väsentligt mindre vattenvolymer per person och dag 
(3 till 5 liter per person). 

Det finns olika anledningar till att det uppstår vattenbrist, till exempel på grund av torka, 
överuttag, kapacitetsbegränsning och brukningshinder (Figur 11). I dagsläget är kapacitets-
begränsning en vanlig orsak till vattenbrist, men den huvudsakliga utmaningen för vattenför-
sörjningen i framtiden bedöms vara torka och överuttag/belastning. 

 

 

Figur 11. Exempel på orsaker till vattenbrist 

 

Översvämning kan paradoxalt nog minska både kvantitet och kvalitet och leda till vattenbrist. 
Översvämning kan medföra spridning av föroreningar från mänsklig aktivitet. Det kan vara 
petroleumprodukter, kemikalier, mikroplaster eller patogener och parasiter från bräddande 
avloppsverk och från djur. Översvämning kan också innebära att naturliga ämnen och par-
tiklar såsom humusämnen, sand- och siltpartiklar förorenar råvattnet och försvårar reningen. 
Översvämning kan skada infrastruktur, teknik och transporter nödvändiga för att leverera 
dricksvatten. Exempel är brott på ledningar, skada på datasystem eller pumpar, samt minskad 
framkomlighet för fordon och personal. 

 

Två typer av översvämningar är aktuella för länet. Vattendrag och sjöar kan fyllas över sina 
breddar, samt kraftiga momentana regnväder som kan leda till skyfallsöversvämningar (Figur 
12). Det sistnämnda kan uppstå lokalt och inte sällan i städer där det finns många hårdgjorda 

Torka innebär att:

• Påfyllningen av yt-, mark- och grundvatten blir mindre än växternas upptag och 
avdunstning till luften. Sammanfaller ofta med hög temperatur och låg nederbörd.

Överuttag/belastning innebär att:

• Mänsklig konsumtion överstiger påfyllningen av vatten tillräckligt länge för att 
vattenresursen inte ska räcka till över tid.

Kapacitetsbegränsning innebär att:

• Tekniska anläggningar inte hinner framställa vatten av rätt kvalitet i samma takt som 
förbrukningen.

Brukningshinder innebär att:

• Vatten av rätt kvalitet inte kan levereras hela vägen till användarna, t ex på grund av 
läckor, föroreningar eller att bakterier spridit sig i ledningsnätet. 
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ytor som nederbörd behöver avledas från. Översvämningstyperna kan uppträda tillsammans 
eller var för sig. Risken för översvämning är ett fokusområde att planera inför, samt hantera 
ur vattenförsörjningssynpunkt framöver. SMHI beräknar att risken för skyfall kommer öka 
med 40 % till seklets slut26.  

 

Figur 12. Typer av översvämning. 

  

1. Vattendrag eller sjöar fylls över sina bräddar:

• Inträffar vanligen till följd av kraftig och ihållande nederbörd men kan orsakas av att 
uppströmsliggande damm släpper stora volymer vatten till exempel som nödåtgärd eller på 
grund av haveri. Översvämningen utgår ifrån ett ytvatten och sprids till närmaste lägst 
liggande områden.

2. Skyfallsöversvämning:

• Innebär kraftig men kortvarig nederbörd som mark och dagvattensystem inte hinner hantera. 
Det bildas vattenansamlingar på lågpunkter såsom vägar och viadukter. Skyfallsöversvämning 
behöver inte ge tydliga förändringar i ytvattendrag eller sjöar, men kan ge lokalt stora effekter 
i städer. 
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4 VATTENBEHOV OCH ANVÄNDNING 

4.1 Regionalt uttagsbehov och användning 
I länet finns tusentals platser där det görs vattenuttag, varav endast ca 200 har vattendom. 
Somliga vattendomar är äldre och inte anpassade efter nutida omständigheter, vilket betyder 
att det kan vara tillåtet att ta ut mer vatten än vad som är hållbart. Nyare domar med moderna 
miljövillkor tar större hänsyn till att vattenresurserna kan vara begränsade och behöva delas 
mellan flera intressen.  

I Jönköpings län var det totala uttaget av sötvatten år 2015 drygt 44 miljoner m3 (Mm3)27. 
Huvuddelen (64 %) utgjordes av ytvatten vilket överensstämmer med den nationella fördel-
ningen. Resterande uttag utgjordes av grundvatten (17 %) och vatten som inte kan härledas 
(så kallat ej fördelat vatten, 19 %) (Figur 13). Havsvatten används inte i länet till skillnad från 
nationellt där det utgör en viktig resurs, bland annat som kylvatten till industrier, med ca 21 
% av det totala nationella vattenuttaget.  

 

 

Figur 13. Fördelningen av vattenuttag per typ av vatten i Jönköpings län. Till vänster totala uttag av vatten år 

2000–2015. Till höger fördelning av uttagen år 2015. (Källa: SCB) 

 

Vatten kan användas till ett flertal syften och nationellt förs statistik i de fyra kategorierna 
industri, hushåll, jordbruk och övrig vattenanvändning. Övrig vattenanvändning utgörs av 
vatten inom till exempel offentlig förvaltning, hotell och restauranger eller vatten som går 
förlorat i läckor längs ledningsnätet. I Sverige används ca 140–160 liter färdigt dricksvatten 
per person och dygn28, 29. Den siffran stämmer även för Jönköpings län vars invånare minskat 
vattenförbrukningen från drygt 170 liter per person och dygn år 1995 till drygt 140 liter per 
person och dygn år 2015. Eftersom det åtgår vatten vid framställning och distribution av 
dricksvatten (Figur 14) beräknas ett uttag om ca 200 liter råvatten30 vara nödvändigt för att 
täcka behovet om 140–160 liter dricksvatten per person och dygn hos användaren. Läckor i 
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ledningsnät medför generellt att ca 15 % av producerat dricksvatten inte når användaren31 
men förluster av producerat vatten varierar mellan kommuner. 

 

Figur 14. Schematisk skiss över var vattenförluster sker i ledningsnät och framställning av dricksvatten. Råvatten 

hämtas till ett vattenverk ifrån en eller flera källor, som i regel är vattenförekomster med yt- eller grundvatten. 

Vattnet renas till dricksvatten och leds ut på ledningsnätet till kunderna. En del av vattnet kan gå åt i renings-

processen, en del försvinner i små eller stora läckor. Kunder kan vara exempelvis skolor och offentliga bygg-

nader, bostadshus och industrier. 

 

Vattenanvändningen i Jönköpings län skiljer sig från den nationella fördelningen främst vad 
gäller hushåll och industri. I länet är andelen hushålls- och industrianvändning ungefär lika 
stora (41 % respektive 38 %, Figur 15). Nationellt står hushållen däremot för cirka en fjär-
dedel medan industrin står för majoriteten av vattenanvändningen (18 % respektive 69 %). 
Jönköpings län kännetecknas därmed av relativt sett lägre industrianvändning men det ska 
noteras att skillnaderna vore betydligt mindre om endast sötvattenanvändningen jämfördes 
(havsvatten utgör ca 30 % av industrins vattenanvändning i Sverige). Jordbrukets vattenan-
vändning i länet beräknas utgöra en relativt liten andel (5 %). Vattenanvändning i länet har 
enligt officiell statistik minskat de senaste decennierna, från 60 Mm3 år 1990 till 44 Mm3 år 
2015 (Figur 13, Figur 15).  

  

Figur 15. Användning av sötvatten per användarkategori. Till vänster total användning av vatten per kategori 

i Jönköpings län år 1990–2015. Till höger fördelningen i länet år 2015. (Källa: SCB) 
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Det ska noteras att kommunalt dricksvatten inte bara används till hushåll utan även till ex-
empelvis industri och turistnäring. Andelen som åtgår till vad varierar mellan länets kommu-
ner. Den högsta angivna andelen allmänt dricksvatten som användes till industriändamål 
uppgick till dryga 30 %. I dataunderlaget är kommunalt vatten dock redovisat som producerat 
dricksvatten oavsett om det används för industri, hushåll eller annan användning. 

Vattenförekomster skyddade enligt vattendirektivets artikel 7 i länet, utgörs av strax under 
100 stycken år 2020. Med artikel 7-förekomster menas att förekomsten används eller avses 
användas i framtiden för dricksvattenuttag av viss omfattning. Uttagsområden i länet fördelar 
sig på drygt 90 stycken i grundvatten inklusive konstgjord infiltration och 15 stycken i sjöar 
(det kan finnas mer än ett uttagsområde per vattenförekomst). Vattenskyddsområden finns 
för ca 90 uttagsområden (motsvarar 85 %) varav strax över hälften (58 %) av vattenskydds-
områdena har föreskrifter tillkomna efter miljöbalken, det vill säga efter år 1998. 

4.1.1 Allmänt (kommunalt) vatten 
Vattenuttag för kommunal vattenförsörjning i länet uppgår till ca 27,7 Mm3/år (medeltal för 
2015–2019). Av den uttagna volymen produceras ca 26,5 Mm3 dricksvatten per år.10 Därmed 
blir ca 96 % av länets kommunalt uttagna vatten till dricksvatten. Resterande ca 4 % av det 
uttagna vattnet används och försvinner i beredningen.  

  

Figur 16. Uttag och producerat dricksvatten från kommunala anläggningar i Jönköpings län 2015–2019. 

 

Andel vatten som åtgår i beredningen varierar dock mellan länets kommuner och kan nå upp 
till 20 % i något fall. I vissa kommuner hämtas råvatten av sådan hög kvalitet (oftast grund-
vatten) att det kan gå ut på ledningsnätet med minimal beredning och där blir förlusterna 
små eller obefintliga. I andra uttagsområden för råvatten, främst ytvattentäkter, åtgår en 
större andel vatten i beredningsprocessen. Vatten åtgår bland annat för tvätt och spolning av 
utrustning, men även vid infiltration. I ledningsnätet tillkommer därefter ytterligare vatten-
förluster i läckor (Figur 14). 

Länets kommunala dricksvattenproducenter i länet debiterar, det vill säga får betalt för, mel-
lan 61–93 % (medeltal 80 %) av uttagen vattenvolym. Resterande del (medeltal 20 %) utgör 
utöver läckor och spol-/tvättvatten även vatten som gått till offentliga anläggningar och där-
för inte faktureras. Både vattenförluster och ofakturerat vatten sammanfattas som så kallat 
odebiterat vatten. 
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Av kommunalt producerat dricksvatten i länet beräknas i medeltal 60 % användas av hushåll 
och resterande 40 % sammantaget inom industri och övriga kategorier.27 Senaste året (2020) 
hade dock medeltalet stigit till 65% för hushåll, baserat på 6 inrapporterande kommuner.10 

Andel av länets befolkning anslutna till kommunalt vatten skiljer sig åt mellan kommuner 
(Figur 17). I snitt är anslutningsgraden per kommun ca 80 % och ökar gradvis över åren. 
Jönköpings kommun har den högsta anslutningsgraden (ca 90 %) medan Aneby kommun 
har den lägsta (ca 50 %). Eftersom Jönköpings kommun utgör en stor andel av länets totala 
befolkning beräknas att av länets drygt 363 000 invånare är ca 83 % anslutna till kommunalt 
vattenledningsnät.10 Som jämförelse är anslutningsgraden nationellt i samma storleksordning, 
ca 88 % (år 2015).27 

 

Figur 17. Fördelning av antalet personer per kommun anslutna till kommunalt dricksvatten och med enskilt vat-

ten i Jönköpings län 2019, sorterat på högst anslutningsgrad. Även medel för länet visas (första stapeln). 

4.1.2 Enskilda hushåll  
I länet har uppemot 60 000 personer (drygt 16 % år 2020) egen brunn, så kallat enskilt vatten. 
Befolkningsandelen med enskild vattenförsörjning varierar från 10 % till strax över 40 % 
(Jönköping respektive Aneby kommun) i länets kommuner. Utifrån en användning om 140–
160 liter vatten per person och dygn, beräknas hushåll med enskilt vatten använda 3,1–3,5 
Mm3 vatten per år. Enskild vattenanvändning kan jämföras med 14,6 Mm3 kommunalt vatten 
till hushåll (år 2015).27 

Till skillnad från kommunal vattenförsörjning kan användningen genom enskild vattenför-
sörjning antas vara likställd med uttagsbehovet eftersom enskilt vatten oftast inte genomgår 
omfattande behandling samt har kort transport från källa till kran. För individuella hushåll 
kan dock läckor på de egna ledningarna innebära att hushållet får ett högre uttagsbehov än 
vad som faktiskt används. 

I det nationella brunnsarkivet återfinns ca 30 000 brunnar registrerade i länet varav majori-
teten (20 600 stycken) utgörs av energibrunnar (brunnar för att utvinna energi, till exempel 
bergvärme). Cirka 6 500 brunnar har angivits användas till vattenuttag för hushåll inklusive 
fritidshus, samfälligheter och mindre lantbruk.9 Det finns även brunnar där användningen 
inte specificerats. Då det bor i snitt 2,24 personer per hushåll i länet32 och det är beräknat att 
60 000 personer har enskild vattenförsörjning kan det antas att det finns brunnar för enskild 
vattenförsörjning som inte återfinns i det nationella brunnsarkivet. 
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4.1.3 Jordbruk  
Tillgång till vatten är nödvändigt vid livsmedelsproduktion. Inom jordbruket används vatten 
huvudsakligen för djurhållning och växtodling. Vatten till djurhållning har flera likheter med 
hushållsvatten till människor, till exempel att det krävs vatten av hög kvalitet. Inom djurhåll-
ning används ca 90 % som dricksvatten till djuren. Det innebär att möjligheten till vattenbe-
sparing i djurhållningen troligen är begränsad. Som jämförelse använder hushåll ungefär 7 % 
av sitt dricksvatten till mat och dryck.28 

Växtodling kräver stora vattenmängder men huvuddelen tillgodoses via direkt nederbörd. 
Grödors rötter behöver syre och hämtar vatten från markvattenmagasinet. Det går att på-
verka mängden växttillgängligt vatten i markvattenmagasinet genom till exempel markstruk-
tur och dränering vilket indirekt kan minska behovet av bevattning. Behovet av bevattnings-
vatten varierar efter väder både inom och mellan år, men behov uppstår ofta samtidigt som 
det är brist på vatten, det vill säga samtidigt som vattenresurserna har stort nyttjandebehov 
från övriga intressen. 

Länet har nästan 3 000 hektar mark som kan bevattnas8 vilket utgör ca 2,4 % av länets totala 
jordbruksmark (total jordbruksmark är 128 000 hektar fördelat på ca 90 000 ha åker och 
40 000 ha bete33). Djurhållning och bevattning i länet beräknades år 2016 använda ca 2,75 
Mm3 vatten8 vilket är i samma storleksordning som SCB anger (år 2015: 2,41 Mm3). Av jord-
brukets användning beräknas ca 81 % åtgå för djurhållning (ca 2,23 Mm3) medan resterande 
åtgår för bevattning av grödor (19 %; 0,52 Mm3)8. 

Statistik27 visar att vattenanvändningen fram till 2005 var mer än dubbelt så hög jämfört med 
2015 vilket främst tycks bero på en högre vattenanvändning för bevattning (Figur 18). Tor-
råret 2016 uppvisade ett ökat bevattningsbehov, och troligen ökade behovet av bevattning 
även under det varma och nederbördsfattiga år 2018. Den faktiska vattenanvändningen 2018 
är ännu inte sammanställd. 

 

Figur 18. Jordbrukets vattenuttag i Jönköpings län 1995–2016. Notera att år 2016, 2017 och 2018 var ”torr-år”, 

men 2017 och framåt är ännu inte tillgängliga i statistiken. (Källa SCB, Jordbruksverket) 

 

Vattendomarna för bevattning i länet medger uttag om totalt ca 16 000 m3 vatten per dygn, 
eller max 2,6 Mm3 vatten per år. En del av bevattningstillstånd avser golfbanor, idrottsan-
läggningar, kyrkogårdar eller virke vilket försvårar jämförelser med siffror som avser djur-
hållning och gröda. 
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Valet av gröda har betydelse för vattenanvändningen eftersom grödor har varierande vatten-
behov och känslighet för torka. Teknik och tidpunkt för bevattningen ger också betydande 
skillnad för vattenåtgången.8  

Sett över kalenderår är jordbrukets vattenbehov förhållandevis lågt jämfört med tillgången 
och har därmed potentiellt låg inverkan på vattenresurserna. Men behovet är ofta som störst 
när det är som torrast och låg tillgång på vatten. Därmed har jordbruksuttag proportionerligt 
större effekter på vattenresursen under lågflödesperioder, i synnerhet under torrsomrar. 

Emåns bevattningssamfällighet redovisar att länets vattenuttag under torkaåret 2018 var 9–
16 gånger större än året före och efter (2017 respektive 2019). Samfällighetens redovisade 
bevattning inom länet under 2018 var större än den beräknade bevattningsförbrukningen för 
hela länet år 20168.  

I bevattningssamfällighetens data ingår dock uttag till golfbanor, idrottsanläggningar och vir-
kesbevattning vilket genomgående utgör majoriteten av uttagen. Under 2018 stod nämnda 
behov för mer än 96 % av redovisad uttagsvolym. Med exempel från Emåns bevattnings-
samfällighet framgår behovet av att identifiera vattenuttag och vattendomar för bevattning 
av olika ändamål. Framtida vattenbehov inom såväl jordbruk som andra användningsområ-
den kan först då beräknas kvantitativt.  

Utöver bevattning och djurens behov påverkar både jord- och skogsbruk vattentillgången 
genom dikning och dränering, vilka båda resulterar i avvattning av landskapet. Det medför 
en minskad vattenhållande förmåga som annars kunnat jämna ut vattenflöden vid såväl ne-
derbördsrika perioder som vid torka. I länet beräknas drygt 63 000 hektar våtmark ha dikats 
ut eller mist sin vattenhållande förmåga (Figur 19). Det motsvarar knappt 30 % jämfört med 
slutet av 1800-talet. 

 

Figur 19.  Beräknad arealförlust av våtmark och sänkta/torrlagda sjöar i hektar till vänster, samt till höger andel 

(% per delavrinningsområde) vid jämförelse mellan marktäckedata (2000) och generalstabskartan (1885). 

(Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län)34  

4.1.4 Industri  
Industri använder vatten till bland annat kylning, i processer, som ingrediens i livsmedels-
framställning samt för rengöring och hygien. I länet finns verksamheter av regional eller 
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nationell betydelse såsom mejerier vilka förser delar av Sverige med mjölkprodukter. Brister 
i industrins vattentillgång kan medföra konsekvenser i ett större geografiskt område än själva 
området som vattenbristen är begränsad till. 

 

 

Figur 20. Industrins vattenuttag i Jönköpings län fördelat per ursprung år 2015 (till vänster), samt industrins to-

tala uttag 2005–2015 (till höger). Total vattenanvändning 2015 var ca 16,8 Mm3. (Källa SCB) 

 

Industrier i länet använder ca 16,8 Mm3 vatten (år 2015). Av den använda volymen härrör ca 
56 % från inköpt kommunalt dricksvatten, ca 39 % från ytvatten från egen täkt och ca 5 % 
av grundvatten från egna täkter27 (Figur 20). Industrins vattenanvändning behöver inte nöd-
vändigtvis innebära konsumtion eller att den kvarvarande vattentillgången minskar. I vissa 
processer tas vatten ut för till exempel kylningsändamål och leds därefter tillbaka till ur-
sprunglig vattenförekomst.  

4.1.5 Kraftproduktion 
Inom industrins vattenanvändning ingår nyttjande till elkraftproduktion. Dämning och kraft-
produktion leder i regel inte till nettouttag av vatten men påverkar både flöde och vattenni-
våer och därmed vattenbalansen i ett avrinningsområde. Kraftproduktion kan även innebära 
att vatten överleds till annat avrinningsområde, det vill säga bortförande av resurs från en 
plats till en annan.  

I Jönköpings län finns 262 tillståndsgivna kraftverk, dammar och dämningar. De utgör allt 
från större aktiva vattenkraftverk till små dämningar i kulturlandskapet. Aktiva dämningar 
har ofta domar som reglerar både vattenytans nivå och tappning d v s hur mycket vatten som 
ska släppas vidare. Under nederbördsfattiga och varma säsonger kan det av naturgivna skäl i 
vissa fall vara svårt att följa domar. Det kan innebära att tillrinnande vattenflöde är mindre 
än det krav på tappning som anges i dom. Dessutom medför hög avdunstning att magasinets 
volym minskar vilket resulterar i sänkt vattenstånd vilket även det kan understiga vad domen 
fastställt. Regleringsinnehavaren har då begränsad möjlighet att samtidigt följa både kravet 
på att upprätthålla nivå och att släppa vatten. En tillkommande aspekt är samtida blottlägg-
ning av strandområden vilket kan påverka fritidsliv och naturvärden negativt.  
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4.1.6 Naturvärden 
Varje vattenekosystem är beroende av dess hydrologiska förutsättningar dvs nivå eller flöde 
över tid. Det gäller även s k grundvattenberoende ekosystem vilka är beroende av utström-
mande eller marknära grundvatten för att upprätthålla sina funktioner.  

I länet har ett antal sjöar och vattendrag utpekats som värdefulla vatten i miljömålsarbetet. 
Värdefulla vatten hyser arter eller miljöer av regionalt eller nationellt värde och inte sällan 
utgörs de av skyddade områden såsom Natura 2000-områden eller sötvattensreservat. Av de 
ca 250 vattenområden som ingår i värdefulla vatten har 56 sjöar och 85 vattendrag bedömts 
som ”regionalt särskilt värdefulla”, ”nationellt värdefulla” samt ”nationellt särskilt värde-
fulla”. Värdefulla vatten har vattenförsörjningsbehov av in-situ-skäl och utgör därför en form 
av behov som ingår i vattenförsörjningsplanen. 

Begreppet miljöanpassat flöde har introducerats som mått för naturens eget behov av vatten 
och utgör den naturliga vattenföringen som behöver säkerställas i vattendraget för att inte 
riskera negativa ekologiska konsekvenser.35 Det finns få fastställda miljöanpassade flöden för 
vattendrag. I vattenförsörjningsplanen har istället uttagsmöjlighet vid lågt vattenflöde mot-
svarande maximalt 9,99 % av medellågvattenföring (MLQ) föreslagits användas som grund 
för att bibehålla ekologiskt hållbara flöden i sjöar och vattendrag.36 Uttag som sänker vatten-
föringen mer än 9,99 % under MLQ beräknas kunna ge negativa effekter på vattenförekom-
stens ekosystem.   

 

 

Figur 21. Vattenföring vid station Stensåkra vid Emån (Vetlanda) 2015–2019 där gråmarkerad period visar da-

gar med vattenföring under medelågvattenföring (MLQ: orange horisontellt streck). (Källa: SMHI) 

 

I Emån nedströms sjön Grumlan i Vetlanda kommun understeg vattenföringen mellan 2015 
och 2019 MLQ i sammanlagt 512 dagar vilket motsvarar ca 28 procent av totala antalet dagar 
under perioden (Figur 21). I området har det tidvis varit påfrestande och svårt att upprätthålla 
en trygg vattenförsörjning under lågflödesperioder. 

Naturvärdenas vattenbehov bedöms vara ökande i framtiden då perioder med låga flöden 
beräknas bli både frekventare och varaktigare. Hänsynstagande till in-situ vattenbehov är 
grundläggande för biologisk mångfald och värdefulla arter vilket indirekt ökar värdet för 
människan. 
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4.1.7 Kulturmiljö  
Människan har i alla tider sökt sig till vatten av skäl såsom till exempel transportväg, som 
födokälla, utnyttja vattenkraft, för försvar eller för estetiska värden. Därigenom har männi-
skan påverkat vattnets naturliga grundförutsättningar vilket idag kan ses som kulturarv kring 
sjöar och vattendrag. 

Mest påtaglig inverkan i länet från kulturmiljöns vattenanvändning utgörs av den omfattande 
sjösänkning, rätning och kanalisering av vattendrag samt dikning som gjorts i syfte att vinna 
produktionsmark för både jord- och skogsbruk (Figur 19). Även reglering för att styra vat-
tentillgång för till exempel industriella behov eller elproduktion via vattenkraft är påtaglig i 
länet. Som transportväg på vatten är länet inte särpräglat med undantag för länets större sjöar 
såsom Vättern och Sommen vilka historiskt utnyttjats för båttransporter. Dock har flottning 
av timmer förekommit i länets vattendrag. Utan vattenförsörjning förlorar flera kulturhisto-
riska miljöer i länet sitt sammanhang och mister delar av kulturvärdet.  

Kulturmiljön har ett behov av att vattennivåer förblir relativt konstanta och inte för låga. 
Vattenreglering och extremt låga vattenstånd kan ge ökad kunskap om lämningar som tidi-
gare varit dolda under vattenytan, men samtidigt blir samma lämningar utsatta för fysisk, 
kemisk och mikrobiell påverkan. I djupare, kallare och syrefattigt vatten bevaras lämningar 
bättre, medan i grundare, varmare och syrerikare vatten sker nedbrytning snabbare. Läm-
ningar i vatten som i framtiden kommer ha låg vattentillgång riskerar därför att brytas ned. 
Stor variation i vattenstånd och vattenföring samt ändrade grundvattenförhållande kan öka 
erosion vilket kan ge skador på fornlämningar och byggnader.37  

Som synes i beskrivningen ovan består kulturmiljöns behov av vattenförsörjning främst av 
in-situ behov, och en jämn tillgång på vatten är ofta att föredra framför stora variationer. I 
vattenförsörjningsplanen har kulturmiljöers vattenbehov inte kunnat kvantifieras, men åt-
minstone 900 vattenanknutna kulturobjekt finns identifierade i länet och då har endast en 
minoritet av ytvattnen kartlagts. Kulturhistoriska miljöers vattenanvändning antas inte för-
ändras märkbart i framtiden och bedöms överlappa med flera andra in-situ-behov.  

4.1.8 Fisk och fiske 
Jönköpings län hyser ett varierat och omfattande fiske då antalet sjöar och vattendrag är stort. 
I länet finns 7 yrkesfiskare, 3 vattenbruksföretag samt över 200 fiskevårdsområdesför-
eningar.19, 38 Om man räknar bort Vättern är uppemot 80 % av sjöarealen upplåtet för fiske i 
form av fiskevårdsområdesföreningar. 

Omkring 50 000 länsbor fritidsfiskar årligen i genomsnitt fyra dagar per år. Abborre, gädda 
och gös är populära arter för fritidsfisket medan röding, öring och lax är viktiga i Vättern. 
Yrkesfiske bedrivs framförallt i Vättern men även i Sommen, Bolmen och Rusken. Signal-
kräfta är den viktigaste kommersiella arten i Vättern följt av röding. Gös utgör en viktig del 
av yrkesfiskets fångster i övriga tre sjöar samt är populär för både sportfiskare och turister. 

I länet har 66 sjöar och 89 vattendrag pekats ut som värdefulla för fisket (totalt 155 vatten). 
Värdefulla vatten för fiske ingår i in-situ-behov (kategori 3) för urval till vattenförsörjnings-
planen. 

För att fiske ska kunna bedrivas för rekreation och kommersiellt krävs en tillräcklig vatten-
tillgång. Låga flöden påverkar förutom de omedelbara fiskemöjligheterna även arters fort-
plantning, spridning och tillgänglig livsmiljö. Låga vattennivåer i sjöar tillsammans med ökade 
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temperaturer och ett högre inflöde av olika ämnen, påverkar också livsmiljöerna och artsam-
mansättningen.  

4.1.9 Vattenbehov inom rekreation och besöksnäring 
Det saknas underlag om vattenbehov inom besöksnäring och rekreation men det är troligt 
att vattenförsörjning är viktig för sektorn. I länet finns turistanläggningar vars värde i attrakt-
ioner och aktiviteter är tydligt vattenberoende, till exempel produktionen av konstsnö, radhus 
och simhallar, äventyrs- och idrottsanläggningar, hotell och vandrarhem, parker och golfba-
nor. Emåns bevattningssamfällighet redovisar att år 2018 användes minst 540 000 m3 vatten 
för bevattning av golfbanor och idrottsföreningar inom länet. Det kan jämföras med år 2016 
då motsvarande användning uppgick till ca 26 000 m3, det vill säga ca en tjugondel.  

In-situ-behov i sjöar och vattendrag för rekreation är svårt att kvantifiera. Möjligheten att nå 
och ta sig fram på vattenvägar med båt, kajak, kanot eller annat flytetyg påverkas av vatten-
tillgången. Vattenfall och naturområden som drar besökare eller påverkar friluftslivet, liksom 
stadsbilder knutna till vatten (fontäner, dammar, kanaler med mera), kan bli mindre attraktiva 
om tillgången sjunker. Badplatser och båtplatser kan bli svårare att använda om strandlinjen 
förändras och kvaliteten på badvattnet kan bli sämre till exempel på grund av ökad bakterie-
tillväxt i vattnet. 

4.2 Framtida vattenbehov 
Det framtida totala vattenbehovet för länet är än så länge svårt att beräkna då det saknas 
nödvändiga underlag för dagens vattenanvändning (2020). Från tillgängligt underlag såsom 
befolkningsprognoser och kommuners inrapportering kan trots allt vissa sektorsvisa konsta-
teranden göras. 

4.2.1 Sektorsvis prognos av vattenbehov 

4.2.1.1 ALLMÄN VATTENFÖRSÖRJNING OCH HUSHÅLL MED ENSKILD VATTENFÖR-

SÖRJNING 

• Behovet av kommunalt dricksvatten kommer att öka. Uttagsbehovet beräknas bli 
minst 33 Mm3 år 2050, varav drygt 24 Mm3 dricksvatten beräknas behöva levereras 
till hushållen. År 2100 beräknas uttagsbehovet uppgå till 40 Mm3 varav 29 Mm3 för 
hushåll. Kommunalt vatten som inte åtgår inom hushåll fördelas mellan industri och 
övrig användning. 

Beräkningarna är under förutsättning att befolkningsutvecklingen i Jönköpings län 
följer nationella prognoser samt under förutsättning att både vattenanvändning per 
person och skillnaden mellan uttaget råvatten och producerat dricksvatten är oför-
ändrat. Uttagsbehovet blir större om befolkningsantalet stiger mer än förväntat eller 
om anslutningsgraden ökar. Om vattenanvändningen effektiviseras blir använd-
ningen tvärtom mindre.  

• Behovet av uttag till hushåll med enskilt dricksvatten antas utgöras av drygt 4 Mm3 
år 2050 och stiga till 5 Mm3 år 2100 enligt samma förutsättningar som för allmän 
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vattenförsörjning. Den faktiska siffran blir troligen mindre om anslutningsgraden till 
kommunalt vatten ökar. 

4.2.1.2 JORDBRUK 

• Vattenbehovet till jordbruket beräknas till ca 5,5 Mm3 år 2030 men antas vara repre-
sentativt även år 2050 i vattenförsörjningsplanen. Potentiellt skulle vattenbehovet 
kunna sjunka mellan 2030 och 2050 i och med att det kan förväntas att grödor och 
bevattningsteknik anpassas till ojämn vattentillgång. Samtidigt förväntas klimatet ut-
vecklas mot längre och mer frekventa torrperioder och växtsäsongen beräknas för-
längas. Tillsammans med målet om en ökad livsmedelsproduktion19 är det troligt att 
vattenbehovet ökar. Beräkning grundas på totala vattenbehovet för djur och bevatt-
ning år 2030, om alla arealer som kan bevattnas blir bevattnade och om livsmedels-
produktionen ökar med oförändrad jordbruksareal i enlighet med den nationella livs-
medelsstrategin8. 

Samma resonemang som ovan gäller för prognos till år 2100. Det antas att vattenbe-
hoven ökar ytterligare men osäkerheterna är för stora för att beräkna framtida vat-
tenbehov. 

4.2.1.3 INDUSTRI 

• Om industrins vattenanvändning följer samma utveckling och förhållande till hus-
hållens vattenanvändning beräknas vattenbehov öka från ca 17 Mm3 till ca 21 Mm3 
år 2050 och drygt 24 Mm3 år 2100 (i medeltal har industrins vattenanvändning varit 
16 % mindre än hushållen). Industrins vattenanvändning kan dock minska till följd 
av förändrad teknik och vattenhushållning men eftersom vattenförsörjningsplanen 
ska ta höjd för ett mer vattenkrävande scenario har minskning inte ingått i beräk-
ningen. 

En del av industrins vattenbehov förväntas fortsätta utgöras av kommunalt vatten. 
Under åren 2000–2015 har det kommunala vattnet till industrin i länet utgjort drygt 
3 Mm3 per år27 (ca 20 % av industrins totala vattenanvändning).Vattenförsörjnings-
planen antar därför att minst 3–4 Mm3 av industrins vatten behöver förses via allmän 
vattenförsörjning även år 2050. 

• För att bedöma vattenkraftens behov behövs kartläggning över regleringars inverkan 
på hydrologin. Sommaren 2020 beslutade regeringen att införa moderna miljövillkor 
för vattenkraften.39 Prövningarna ska leda till nytta för vattenmiljön samtidigt som 
nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel tillgodoses. Sannolikt kommer det beslu-
tas om nya vattendomar och därmed nytt kunskapsunderlag som kan användas i be-
dömning av kraftproduktionens vattenbehov samt för beräkningar av vattenbalans.  

4.2.1.4 ÖVRIGA BORTLEDNINGSBEHOV 

• Bortledningsbehoven för verksamheter utöver jordbruk och industri kan samman-
ställas först efter inhämtande av data, till exempel genom ökad tillsyn. En del av öv-
riga bortledningsbehov förväntas utgöras av kommunalt vatten. 
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4.2.1.5 IN-SITU-BEHOV 

• För kraftproduktion, naturvärden, fiske, kultur samt delar av besöksnäring och re-
kreation utgörs behovet i huvudsak av ett in-situ-behov, det vill säga behov av att 
vattnet befinner sig på plats. Om man räknar med att nuvarande naturvärden är an-
passade efter förhållanden som rått under föregående referensperioder kan det an-
tas att vattenbehovet år 2050 motsvarar minst dagens vattenvolymer och flöden vid 
MLQ. En närmare studie behövs för att bedöma framtida in-situ-behov och även 
definiera så kallade miljöanpassade flöden.  

4.2.2 Sammanfattning framtida vattenbehov 
Det totala behovet av vattenuttag år 2050 antas vara minst 61 Mm3. Därtill tillkommer övriga 
bortledningsbehov som använder egna uttag och som ännu inte är kartlagda. Totala uttags-
behovet jämfört med 2020 beräknas öka med ca 30 % till år 2050 respektive 50 % till år 2100. 

 

 

Figur 22. Behov av vattenuttag idag (startår 2015–2019) per sektor och teoretisk skattning av framtida behov 

till och med år 2100 i Jönköpings län. Figuren bygger på flera antaganden och har många osäkerheter (se 

text) till exempel är jordbrukets behov extrapolerat.8 

 

Inom bristområden har vattenresurser i vattenförekomster visat sig vara periodvis ansträngda 
redan idag. För att möjliggöra framtida tillväxt inom dessa områden är det troligt att nya 
vattenresurser behöver tillföras eller en mer effektiviserad vattenanvändning användas. 
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5 REGIONALT VIKTIGA VATTENRESURSER 
Vattenförsörjning i denna plan innebär att tillgodose vattenbehov aktuella inom globala, nat-
ionella och regionala mål. Då det rör sig om varierade och ibland motstående intressen har 
en indelning i fyra kategorier utförts baserat på för vem eller varför vattenresurserna bedöms 
vara viktiga (Figur 23). De fyra kategorierna utgörs av kvantitet (1), myndighetsförslag (2), 
in-situ-behov (3) och alternativa resurser (4).  

 

5.1 Vattenförekomster (Kategori 1–3)  
I Sverige är vatten i landskapet med tillräcklig storlek eller som förser tillräckligt många män-
niskor med dricksvatten, definierade som vattenförekomster medan resterande benämns 
som övrigt vatten. Vattenförekomster är upptecknade i Vatteninformationsystem Sverige 
(VISS).6 Eftersom ”övrigt vatten” är en likadan administrativ enhet som vattenförekomst 
och endast skiljer sig åt genom att vara av mindre storlek, ingår även övrigt vatten i begreppet 

 

Figur 23. Kategorier från vilka Jönköpings regionala vattenförsörjningsplan utgått vid bedömningen av viktiga 

vattenresurser. Även typ av behov kategorierna faller under, samt typ av resurs.  
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vattenförekomster i denna vattenförsörjningsplan. Ett vattendrag, sjö eller grusås kan utgöras 
av flera vattenförekomster och därför är antalet vattenförekomster i länet mer omfattande 
än antalet hela vattendrag etc.  

5.1.1 Kategori 1: Vattenförekomster av viss kvantitet 
För att göra en första avgränsning behövdes först definieras vad som är en betydelsefull 
kvantitet på regional nivå. I planen används två definitioner valda efter planens omfattning, 
mål och vision. Därefter följer två urvalssteg för att få fram vilka av förekomsterna som ska 
utnämnas som viktiga.  

5.1.1.1 KATEGORI 1A - FLÖDE 

Den första definitionen av betydelsefull kvantitet (Kategori 1A, flöde) inriktar sig på ett kon-
tinuerligt flöde för att tillgodose en befolkningsmängd eller motsvarande behov i ett flerge-
nerationsperspektiv. Vattenförsörjningsplanen har angivit definitionen som ”det flöde som 
kan tillgodose länets minsta kommun år 2100 med vatten, till den då möjliga beräknade be-
folkningsmängden” (Aneby, möjlig befolkningsmängd år 2100: 10 000 invånare). Utifrån be-
hov om 200 liter råvatten per person och dygn30 måste ett flöde av betydelsefull kvantitet 
alltså kunna tillgodose ett kontinuerligt uttag på 2 000 000 liter per dygn, vilket motsvarar 
drygt 23 l/s.  

Urval 1 utgår ifrån att uttaget inte får sänka flödet i vattenförekomsten mer än 9,99 % under 
MLQ vilket innebär att en ytvattenförekomst behöver ha ett MLQ på ca 0,25 m3/s. Grund-
vattenförekomster behöver ha en uttagskapacitet (GKAP) på minst 25 l/s.  

I Urval 2 värderas förekomsterna även efter egenskaper såsom kvalitet och värde för det 
lokala områdets vattensituation. På så vis kan förekomsterna viktas mot varandra och de med 
högst poäng sållas fram. För detta utvecklades en matris specifikt för vattenförsörjningspla-
nen.  

5.1.1.2 KATEGORI 1B – VOLYM 

Den andra definitionen av betydelsefull kvantitet (Kategori 1B, volym) inriktar sig på målet 
att länets största enskilda uttag ska kunna ersättas under minst en månad utan samhällsstör-
ningar eller nödvattenplaner. Länets största kända uttag är för närvarande drygt 30 000 m3 
per dygn. 

I Urval 1 utgår planen från att total uttagen volym i ytvatten inte får överstiga 1 % av före-
komstens totala volym för att undvika stora skador till följd av avsänkning. Det innebär att 
en ytvattenförekomst beräknas behöva ha en volym på närmare 91 Mm3. Bedömning om 
högsta avsänkningsprocent har inte kunnat utföras för grundvattenförekomster på grund av 
osäkerheter. För grundvatten bedöms naturvärden vara mindre beroende av grundvatteny-
tans nivå varför större procentuell avsänkning generellt kan vara möjlig. 

Få förekomster återstår efter urval 1. Urval 2 för kategori 1B består därför i sakkunnigas 
bedömning om huruvida förekomsterna kan utnämnas som viktiga. Bedömningen är gjord 
givet antagen tillgång till vatten under en extrem situation (torka, kris), antagen betydelse av 
vattenkvalitet under extrem situation samt förekomstens placering i länet.  
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5.1.1.3 KATEGORI 1 - TOTAL 

Totalt resulterade urval 1 (A och B) i 220 vattenförekomster, varav 13 förekomster uppfyllde 
volymkravet om 1 % avsänkning. Efter att urval 2 utförts återstod 120 vattenförekomster 
vilka därmed identifieras som regionalt viktiga på grund av sin kvantitet (Kategori 1) (Figur 
24). 

 

Figur 24. Urvalsprocess och kriterier gällande kvantitet (kategori 1). Vattendrag saknar till skillnad från sjöar och 

grundvattenmagasin en parameter för volym, och poänggränsen sattes därför lägre för vattendragsföre-

komster i urval 2.   

5.1.2 Kategori 2: Myndighetsförslag – vatten med be-

tydande uttag 
Den allmänna vattenförsörjningen är kärnan i samhällsviktiga uttag utpekade av myndig-
heter. Den regionala vattenförsörjningsplanen omfattar dock inte sådan grad av detaljnivå 
vilken kan hanteras inom lokala vattenförsörjningsplaner. Den regionala planen har därför 
angivit följande kriterier, enligt vilka kommunernas VA-förvaltning eller bolag har identifierat 
vattenförekomster till myndighetsförslag: 

• Förlust av vattentäkt i förekomsten ger direkt eller indirekt kännbara effekter för mer 
än den egna kommunen (dvs påverkar till exempel annan kommuns befolkning, verk-
samheter eller administration). 

• Vattenförekomsten i dess nuvarande eller framtida användning kan inte med enkel-
het ersättas med andra vattenresurser som kommunen har rådighet över.  

• Vattenförekomsten behöver uppmärksammas i längre perspektiv än vad de egna 
kommunala planerna har räckvidd för.  

• Förekomsten behöver lyftas som regionalt viktig för att ge den tyngd som behövs 
för att säkerställa resursen långsiktigt. 

• VA anser av annat skäl att förekomsten ska klassas som viktig för den regionala vat-
tenförsörjningen pga. att den förser samhällsviktig verksamhet. 

 

Urval 1

• A. Flöde (MLQ) i förekomsten är tillräcklig för att medge ett 
kontinuerligt uttag motsvarande 10 000 personers vattenbehov.

• B. Volymen i förekomsten är tillräcklig för att ersätta uttaget från länets 
största vattentäkt i en månad, med avsänkning högst 1%.

• Totalt identifieras 220 vattenförekomster

Urval 2

• Förekomsten uppfyller kriterier i bedömningsmatris med minst 5 
respektive 3 poäng (vattendrag), alternativt bedöms kunna bli viktig vid 
kris på grund av volym.

• Totalt återstår 120 vattenförekomster
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I vattenförsörjningsplanen bedöms totalt 81 vattenförekomster vara regionalt viktiga på 
grund av sin betydelse för befintliga eller planerade vattenuttag till nödvändiga samhälls-
funktioner (Figur 25).  

 

 

Figur 25. Urvalsprocess och kriterier gällande myndigheters utpekande av vatten med betydande uttag (ka-

tegori 2). 

5.1.3 Kategori 3: In-situ-behov 
In-situ-behov definieras av att vatten finns i tillräcklig mängd på en plats i naturen. På sikt bör 
vattenresurser som i syfte att uppnå miljömål utpekas som värdefulla för exempelvis natur-
värde, fiske, kulturvärde, rekreation, bebyggelse eller övrigt ingå. I avsaknad på underlag har 
denna version dock begränsats till vissa natur-, fisk- och kulturvärden. 

Urval 1 är de förekomster som redan utpekats som så kallade värdefulla vatten i miljömåls-
arbetet, eller faller inom grundvattenberoende Natura 2000-områden i SGU:s kartskikt.  

I urval 2 sållas de vattenförekomster bort som inte klassats som regionalt särskilt viktiga, 
nationellt viktiga, eller nationellt särskilt viktiga.  

 

Vattenförsörjningsplanen identifierar 141 vattenförekomster som regionalt viktiga för länets 
nuvarande och framtida in-situ-behov) (Figur 26). I flera fall överlappar resultatet inom in-
situ-behov (kategori 3) med förekomster för bortledningsbehov (kategori 1 och 2) (Figur 28). 

 

Urval 1

• VA-organisationer identifierar vattenförekomster med betydelse 
för samhällsviktiga uttag inom sitt verksamhetsområde

• Totalt identifieras 81 vattenförekomster
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Figur 26. Urvalsprocess och kriterier gällande in-situ-behov (kategori 3). 

5.1.4 Sammanfattning av viktiga vattenförekomster 

(kategori 1–3) 
Vattenförsörjningsplanen identifierar totalt 264 unika vattenförekomster (inklusive övrigt 
vatten) som viktiga för länets nuvarande och framtida vattenförsörjning (Figur 27, Figur 28). 
Vattenförekomsterna kan vara viktiga för försörjning av antingen bortlednings- eller in-situ-
behov, alternativt sammanfallande för båda behoven. Förekomsterna utgörs av 83 sjöföre-
komster, 126 vattendragsförekomster, 44 grundvattenförekomster och 11 övrigt vatten. 

Av de identifierade vattenförekomsterna är totalt 170 (inklusive övrigt vatten) bedömda som 
viktiga för länets nuvarande och framtida bortledningsbehov (kategori 1 och 2) dvs vatten som 
på konstgjort vis flyttas från en naturgiven plats oavsett om det återförs eller inte. Både ka-
tegori 1 och 2 faller inom bortledningsbehov och inte sällan överlappar urvalsresultaten från 
de båda kategorierna. Sammantaget har 52 sjöförekomster, 63 vattendragsförekomster, 44 
grundvattenförekomster samt 11 övrigt vatten (6 i sjö och 5 i vattendrag) valts ut som viktiga 
för bortledningsbehov (Figur 28). 

Antalet vattenförekomster som omfattas av in-situ-behov (kategori 3) dvs behov av att vatten 
bör vara kvar i landskapet (till minst en given nivå eller flöde), uppgår till totalt 141 vatten-
förekomster varav 56 är sjöförekomster och 85 är vattendragsförekomster.  

Då det förekommer överlappning av objekt mellan de olika kategorierna (både mellan 1 och 
2 samt mellan bortledningsbehov och in-situ-behov) blir totalsumman av utvalda vattenföre-
komster mindre än om utfallet från de olika kategorierna adderas ihop. 264 unika vattenfö-
rekomster (inklusive övrigt vatten) är resultatet (Bilaga 1).    

  

 

Urval 1

• Förekomster som ingår i ”värdefulla vatten” på grund av 
naturvärde, fiske eller kultur.

• Grundvattenberoende Natura 2000-områden

• Totalt identifieras 246 vattenförekomster

Urval 2

• Förekomsten klassificeras som regionalt särskilt viktig eller minst 
nationellt viktig.

• Totalt återstår 141 vattenförekomster
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Figur 27. Alla vattenförekomster viktiga för den regionala vattenförsörjningen år 2020 till 2100. Ytvattenföre-

komsterna är uppdelade efter vilket eller vilka behov de är viktiga för: Både bortledning och In-situ, eller end-

ast endera av behoven. Grundvattenförekomster har bedömts vara viktiga enkom för att försörja bortled-

ningsbehov. 
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Figur 28. Antalet vattenförekomster som identifierats efter urvalsprocess som regionalt viktiga för vattenförsörj-

ningen. ”Övrigt” är så kallat övrigt vatten: Enheter av vatten för små för att kallas vattenförekomster men in-

delade och förvaltade inom samma system. Kategori 1 och 2 ör viktiga för bortledningsbehov, kategori 3 är 

viktig för In-situ-behov.   

5.1.5 Vattenförekomster viktiga även för andra län 
Vissa av de vattenförekomster som utpekas som viktiga för Jönköpings läns regionala vat-
tenförsörjning är viktiga för vattenförsörjningen även i andra län (Tabell 1). Hänsyn ska tas 
till att vattenförekomsten kan nyttjas av, eller påverkar vattentillgången för, fler än Jönkö-
pings län. Lämpligen bör samordning av vattenuttag och övrig vattenanvändning ske över 
länsgränserna. 

I dagsläget (2020) tar flertalet län i landet fram nya vattenförsörjningsplaner och nedanstå-
ende lista kan komma att ändras. Vissa regionala vattenförsörjningsplaner delar inte in vat-
tenresurserna i förekomster, eller är beroende av ett uppströms flöde, och därför anges hela 
vattendrag i tabellen (Tabell 1).   

Tabell 1. Vattenförekomster som är viktiga även för andra läns vattenförsörjning 

Sjöar Vattendrag Grundvatten 

Vättern Svartån Sandhem-Hömb söder 

Sommen (västra och östra) Silverån Hökensås 

Vidöstern Emån Norr om Silverån, Sjöarp-Svart-

storp 

Bolmen  Mariannelundsåsen 

Allgunnen  Silverdalen 

Örken  Bergaåsen, Trotteslöv 

Rummen   

Änghultasjön   
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5.2 Alternativa vattenresurser (Kategori 4) 
Vatten finns överallt: I haven, i porer och sprickor i marken, i luften, lagrat som snö och is, 
bundet i växter med mera. Vattenförekomster omfattar bara en liten del av vattnets utbred-
ning, och det finns alltså många alternativa källor till vatten som går att använda som resurs. 
Ju mer tekniken får framfart och ju mindre tillgång till stora sötvattenansamlingar, desto fler 
alternativa vattenresurser blir aktuella.  

Alternativa resurser blir viktigare även i Sverige i takt med att tillgången på vatten i vattenfö-
rekomster minskar eller blir mer ojämn. Det finns varierade sätt att utvinna eller nyttja vatten 
som inte är samlat i förekomster, men det är inte alla som kan anses viktiga för Jönköpings 
läns långsiktiga vattenförsörjning.  

I det första urvalet identifieras fem alternativ som kan vara användbara som resurser under 
Sveriges och länets tekniska och klimatologiska förutsättningar. I urval 2 bedöms tre av dem 
vara tillräckligt storskaliga och kostnadseffektiva för den regionala vattenförsörjningen i ett 
flergenerationsperspektiv (2020–2100) (Figur 29).  

Till skillnad från vattenförekomster kan alternativa vattenresurser inte visas på karta eftersom 
de saknar geografisk avgränsning. Resurserna kan vara viktiga för försörjning av både bort-
ledningsbehov och in-situ-behov. 

 

Figur 29. Alternativa vattenresurser (kategori 4). 

5.2.1 Avloppsvatten 
Avloppsvatten utgörs av använt vatten från hushåll, industrier - exempelvis processvatten - 
och andra verksamheter.40 Även dagvatten är avloppsvatten i lagens mening, men eftersom 
det oftast avleds separat från avloppsnätet41 ingår det inte under denna rubrik. Efter olika 
grader av behandling, antingen i verksamheten eller på kommunalt avloppsreningsverk, av-
leds vattnet ut till recipient.  

Avloppsvatten – inklusive använt process- och kylvatten som inte gått till kommunalt av-
loppsnät - kan utgöra en potentiellt stor resurs eftersom tillgången på resursen oftast håller 

Urval 1

• Vatten som inte är bundet till vattenförekomster t ex havsvatten, 
atmosfäriskt vatten

•Vattnet ska kunna användas som resurs i svenska mått mätt och 
med länets förutsättningar

• Fem resurser identifieras: Avloppsvatten, dagvatten, 
markvatten, havsvatten, lagrad snö och is.

Urval 2

• Resursen har storskalig tillämpning för den regionala 
vattenförsörjningen i generationsperspektiv.

• Totalt identifieras tre resurser: Avloppsvatten, dagvatten och 
markvatten.
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jämn takt med vattenanvändningen. Det är tekniskt sett möjligt att skapa slutna system där 
vattnet cirkulerar från dricksvatten till avloppsvatten och via behandling återförs till dricks-
vatten igen med endast små volymförluster över tid.  

Med recirkulering av process- och avloppsvatten blir aktören mindre beroende av vatten som 
finns i landskapet och minskar känsligheten för säsongsvariationer. Behandlat vatten kan 
användas för uttagsbehov såsom bevattning, till nytt processvatten eller till dricksvatten. 
Även innan det är helt renat kan avloppsvatten i själva reningsprocessen också användas för 
vissa in-situ-behov, exempelvis att reningsdammar utnyttjas som fågeldammar eller genom 
att tillföra vatten till ett vattendrag med begränsat flöde. Det är för länet i nutid mer troligt 
att behandlat vatten återförs till recipient och där det naturligt genomgår ytterligare kvalitets-
förbättringar som medför att det behandlade vattnet kan nyttjas som ny resurs. I ett flerge-
nerationsperspektiv ses dock allt större vinningar med att recirkulera avloppsvatten i helt 
kontrollerade system46. 

5.2.2 Dagvatten  
I tätorter med hårdgjorda ytor har dagvatten tidigare främst varit något som behöver un-
danskaffas för att inte utgöra ett problem. Dagvatten leds därför vanligen antingen direkt till 
annat vattenområde eller, i de fall där det finns kombinerat avlopps- och dagvattensystem, 
till avloppsreningsverk41. Men dagvatten kan istället utgöra en resurs vilken genom lagring 
jämnar ut perioder av hög och låg nederbörd, minskar belastningen på övriga vattenuttag 
och skapar hållbara städer och god bebyggd miljö. Detta kan ske genom att till exempel 
idrottsanläggningar och bostäder samlar upp dagvatten för bevattning, wc och dylikt, eller 
att dagvatten används till grönstruktur och estetiska värden i städer (gröna tak, rekreationsy-
tor, kanaler och dammar)42. Dagvatten kan också infiltreras till grundvatten eller renas för 
vidare användning, men kvaliteten på dagvattnet – och därmed omfattning och typ av re-
ningsprocess – kan skilja sig stort beroende på dagvattnets ursprung. 

Dagvatten, framför allt från industriområden och trafikerade områden, kan innehålla förore-
ningar som till exempel tungmetaller, vägsalt och slitagepartiklar från vägar och däck, men 
även bekämpningsmedelsrester och mikroplaster. Dagvatten behöver därför behandlas efter 
varifrån det kommer och hur och var det är tänkt att användas. Dagvatten bedöms trots 
dessa restriktioner ändå utgöra en viktig resurs för att minska behovet av vattenuttag, inte 
minst för bevattningsbehov och att säkra vattenförsörjning till globala och nationella mål 
gällande städer och samhällen46. 

5.2.3 Markvatten 
Med markvatten menas det vatten som befinner sig i den omättade zonen mellan markytan 
och grundvattenytan. Markvattenmagasinet är jordbrukets primära vattenresurs eftersom det 
tillhandahåller huvuddelen av jordbrukets vattenbehov. Växtodling kräver ungefär 400 mm 
vatten under en växtsäsong vilket utifrån Sveriges totala åkerareal ger ett vattenbehov på 
cirka 10 miljarder m3 vatten. Detta kan jämföras med Sveriges totala sötvattenuttag som be-
räknas vara cirka 2,4 miljarder m3.27 Den stora majoriteten av växters behov förses alltså via 
nederbörd och markvatten. Genom att säkerställa en bibehållen eller ökad markvattenresurs 
(tillsammans med bra och reglerbara dräneringssystem) kan behovet av bevattningsvatten i 
framtida klimat minskas.43  
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Markvattnet är också primär resurs för landbaserad växtlighet i övrigt samt är en viktig faktor 
i markens egenskaper (bärighet, partiklarnas bindning mm.) Markvatten är därför en viktig 
resurs att slå vakt om inte bara för de mål som har med odling och livsmedel att göra, utan 
även för mål gällande ekosystem och biologisk mångfald, bekämpa klimatförändringar, håll-
bara samhällen med flera.  

5.3 Vattenresurser i framtida klimat 

5.3.1 Vattenförekomster nu och i framtida klimat 
I och med klimatförändringarna bedöms vissa vattenförekomster inte längre uppfylla kraven 
för att vara regionalt viktiga år 2050 (eller 2100), främst på grund av förväntad minskad vat-
tenkvantitet. Samtidigt beräknas vissa förekomster, som inte uppfyller kraven i dagsläget, att 
bli viktiga för vattenförsörjningen i framtiden då deras relativa betydelse för att tillgodose ett 
områdes eller in-situ-värdes vattenbehov bedöms öka. I och med minskad total vattentillgång 
under del av året kan vattenuttag från flera källor behöva nyttjas och kvalitet bedöms bli 
relativt sett mindre viktigt i ett sådant scenario (otillräcklig kvalitet är inte sällan en kostnads-
fråga medan otillräcklig kvantitet är svårare att åtgärda). Förändringarna får främst genomslag 
i kategori 1 vars urval bestämts huvudsakligen av parametrarna kvantitet, kvalitet och ett 
områdes relativa vattensituation (Figur 30). De andra kategorierna har för stora osäkerheter 
för att bedöma skillnader i siffror, och antas totalt sett oförändrade tills bättre bedömnings-
underlag finns.  

Av de totalt 264 identifierade vattenförekomsterna bedöms 255 vattenförekomster som vik-
tiga för regional vattenförsörjning i nutid, 242 stycken år 2050 och 226 stycken år 2100. 

 

 

Figur 30. Antal förekomster inom kategori 1 (kvantitet) som vid givna årtal uppnått uppsatta kriterier för att an-

ses viktiga för den regionala vattenförsörjningen. År 2020 är de sammantaget 103 stycken, år 2050 är de 87 

stycken och år 2100 har de sjunkit till 58 stycken. 

 

• Sjöar och vattendrag beräknas uppvisa minskade flöden och volymer till följd av 
längre perioder av låg nederbörd och stigande temperatur. Därför minskar antalet 
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ytvatten som uppnår gränsen för att vara kvantitativt viktiga i vattenförsörjnings-
planen (Figur 30). Vattendrag beräknas påverkas i högre grad än sjöar eftersom större 
sjöars volym reagerar långsammare och kan regleras.  

• Grundvattenförekomsterna har i urvalsprocessen en konstant förväntad uttagska-
pacitet och grundvattenbildning bedöms komma att förstärkas med konstgjord in-
filtration när ökad årsnederbörd och nederbördsrika vintrar inte räcker till. Variabler 
för grundvatten baseras därför på dess kemiska statusklassning i VISS och dess be-
tydelse för lagrad vattenvolym inom kommun och avrinningsområde. 

Till år 2050 beräknas sagda variabler inte ha förändrats nämnvärt men till 2100 antas 
förekomsternas betydelse ha ökat. Det innebär att antalet grundvattenförekomster 
som uppnår uppsatta kriterier för att vara kvantitativt viktiga för länets vattenförsörj-
ning kan komma att öka mot slutet av seklet (Figur 30). 

5.3.2 Alternativa resurser i framtida klimat 
De alternativa vattenresurserna avloppsvatten, dagvatten och markvatten bedöms få ökad 
betydelse över tid i och med klimatförändringarna. Av dessa tre bedöms avloppsvatten (spe-
cifikt kommunalt avloppsvatten samt återanvänt processvatten inom verksamheter) ha jämn-
ast tillgång medan dagvatten och markvatten förutspås uppvisa allt större säsongsvariationer 
mot slutet av seklet. Markvattnets vikt för vattenförsörjningen är dessutom beroende av hur 
väl den förvaltas. En bibehållen eller ökad markvattenresurs, genom exempelvis kvardrö-
jande av vatten i landskapet, kan öka marvattnets vikt för vattenförsörjningen. En minskad 
markvattenresurs som ersätts i ökad grad av bevattning eller leder till annat markbruk kan 
däremot minska markvattnets betydelse för vattenförsörjningen i framtiden.  
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6 BEDÖMNING AV HOT OCH RISKER 
En utökad vattenförsörjningsplan har till uppgift att bidra till tryggad vattenförsörjning i sin 
helhet. Riskerna mot länets vattenförsörjning är inte begränsade till utpekade vattenresurser 
utan berör hela hydrosfären. Att identifiera mer precisa risker per vattenförekomst kan vara 
behäftat med sekretess och bör därför utvecklas i den detaljerade upplagan av vattenförsörj-
ningsplanen. En regional vattenförsörjningsplan ska dock ha ett översiktligt perspektiv14 och 
omfattningen av vattenförekomster i denna plan är stor. Encyklopedisk beskrivning av re-
spektive vattenförekomst och de specifika risker som hör till dem lämnas därför till kommu-
nala eller lokala vattenförsörjningsplaner, officiell statistik och vatteninformationssystem 
Sverige (VISS) där så är möjligt. 

6.1 Klimatrisker 

6.1.1 Torka 
I framtiden förväntas en ökning i intensitet och varaktighet av perioder med låg nederbörd 
och hög temperatur. För höglandet förväntas förändringen bli särskilt markant där vatten-
drag i ett framtida klimat beräknas uppvisa låga flöden eller rentav torka ut. Det finns risk 
för att olika typer av vattenbrist kan komma att påverka alla vattenanvändare i länet från 
kommunalt dricksvatten, verksamheter och hushåll med enskild vattenförsörjning till biolo-
giska värden. Risken påverkas bland annat av läge i avrinningsområdet, lagringsmöjligheter, 
jorddjup, typ av vattentäkt, nätutbyggnad, befolkningsförändringar och andel anslutna till 
kommunalt nät. Klimat kan påverkan resurser på olika vis. 

• Säsongstorka innebär hög risk för låga vattenflöden, skada på biologiska värden och 
jordbruk, sinade brunnar och risk att verksamhetsutövare eller kommuner inte kan 
följa sina vattendomar.  

• Flerårig torka innebär ökade risker, då möjligheten att stora och långsamreagerande 
magasin inte hinner återhämta sig och succesivt minskar i lagrad volym, förutspås bli 
mer sannolik. I och med det skulle också vattenreserverna begränsas och vattenför-
sörjningen bli än mer sårbar. 

Torka ökar efterfrågan på vatten samtidigt som tillgången begränsas. Med en stigande be-
folkningsutveckling och kommuners önskemål om tillväxt, kommer också risken att även en 
stor vattentillgång inte kan tillgodose efterfrågan under framtida torrperioder. 

En av de mer svårhanterliga riskerna uppstår vid hydrologisk torka (låga grundvattennivåer). 
Torrt väder och torr mark är synliga varningstecken för vattenbrist, och människor tenderar 
då att hushålla mer. Hydrologisk torka kan däremot vara osynlig och samtida med rikliga 
regn och frodig grönska. Det är då svårt att övertyga allmänheten om att det råder torka och 
att vattenbesparing är nödvändigt. Vid hydrologisk torka finns stor risk att vattenanvänd-
ningen är fortsatt hög vilket orsakar överuttag och vattenbrist främst för dricksvatten. 

Varmare klimat och torka medför även risk för bränder. Framför allt skogsbränder men i 
viss mån även brand i övrigt. Skogsbrand medför spridning av partiklar som kan ge ökad 
belastning för reningsverk eller som kan påverka egenskaperna i grundvattenmagasin. Brand-
släckningsarbetet behöver vatten både som naturliga avgränsare och som släckmedel. 
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Bränder som inträffar under torka, då vattentillgången lokalt kan vara låg, gör att eventuell 
påverkan på vattenkvaliteten blir större än under högflödesperiod då utspädningseffekten är 
större.  

  

6.1.2 Översvämning 
Över hela länet förväntas skyfall öka i frekvens och intensitet med höga vattenflöden som 
följd. Risken för översvämning är högre i områden med ökad andel hårdgjorda ytor och/eller 
nära ytvatten. Avsaknad av naturliga svämplan eller tillfredsställande dränering i omgivningen 
bidrar till ökad risk för översvämning.  

Effekter av översvämningar kan vara: 

• att föroreningar förs till vattenresursen, 

• att de fysiska egenskaperna hos en vattenförekomst ändras bland annat genom 
minskning av mängden vatten som kan lagras, barriärer och skydd skadas eller att 
infiltrationen försämras, 

• att teknisk utrustning som krävs för att leverera vatten till användaren slås ut, 

• att framkomlighet för personal förhindra eller på annat sätt försvåra daglig drift av 
vattenproduktion och distribution,  

• att flöden påverkar dammars funktion vilket kan medföra översvämningsskador på 
vattenförekomster och infrastruktur.  

6.1.3 Temperatur 
Utöver översvämning kan varmare luft- och vattentemperaturer medföra ökad risk för sämre 
vattenkvalitet. Mikrobiell påverkan riskerar att öka särskilt i grunda ytvatten. Höjd temperatur 
i vattnet är en försämring ur dricksvattensynpunkt, vilket bland annat kräver ökad behandling 
av råvatten och för att förhindra tillväxt i ledningsnät. Därutöver kommer risken för en ökad 
tillströmning av humusämnen och föroreningar som blir mer rörliga i marken med mer ne-
derbörd, ökade temperaturer och ökad vittring och urlakning. 

Hög temperatur kan orsaka vattenbrist även utan att det är torka. En av de vanligare anled-
ningarna till dricksvattenbrist under gångna år har varit att det under varma somrar används 
mer dricksvatten än vattenverken hinner producera. Det finns en klar risk att stigande tem-
peratur även i framtiden leder till vattenbrist på grund av kapacitetsbegränsning.   

6.2 Brister i övervakning 
Otillräcklig övervakning för inhämtande av såväl data för vattenresurser som kontroller kan 
tänkas medföra följande risker för vattentillgången inom länet: 

• Mätstationer: I dagsläget finns begränsningar både i antal och typ av mätstationer, 
både gällande vattentillgången och nyttjandet, för att korrekt kunna beskriva vatten-
situationen. Det medför bristande kännedom om vattenbalans, faktiska flöden samt 
volymer som finns att tillgå i vattenförekomster. Risken blir att bedömningar av uttag 
baseras på ett ofullständigt underlag av vattentillgången. 
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• Tillsyn: Det bedrivs begränsad tillsyn över vattenuttag vilket ger utrymme för olov-
liga vattentäkter och medför risken att okända volymer vatten tas ur systemet. Vid 
ofullständig uppföljning av det faktiska vattenutnyttjandet gällande vattenuttag och 
användning riskerar åtgärder att bli missriktade eller overksamma. 

• Detaljeringsgrad: Det förekommer att det saknas detaljerad övervakning även gäl-
lande det kommunala dricksvattnet till exempel om hur mycket som tas ut till vilken 
användare, vid vilken tid etcetera. Avsaknaden av detaljkunskap medför risk för 
sämre framförhållning och att fördelning av dricksvattnet till olika användare i en 
bristsituation blir baserad på osäkra grunder. 

• Övervakning av magasin: Mätningar och kännedom om vattenmagasin som an-
vänds för dricksvattenproduktion kan vara bristande. Utan kännedom om grundvat-
tenmagasins tillgängliga vattenvolym, tillsammans med det ökade uttagsbehovet som 
syns i klimatscenarier, ses en risk att det inte går att beräkna hur mycket vatten som 
återstår i magasinen eller hur många dagar eller veckor det räcker till vid torka. Det 
medför utmaningar för att planera när eller hur vattnet ska ransoneras. 

6.3 Administrativa aspekter 
Organisatoriska, administrativa och bemanningsfrågor kan tänkas medföra följande risker 
för vattentillgången inom länet: 

• Personal och dokumentation: En överhängande risk på lång sikt är sårbarhet inom 
organisationer. Inte sällan utgör ett fåtal personer nyckelpositioner som innehar tek-
nisk kännedom om vattenhanteringen till exempel varifrån och vart vattnet går, vilka 
system, hur det hanteras, var det bokförs, hur det bokförs, rapportering, planer med 
mera. Det innebär en känslighet om organisationen plötsligt står utan nödvändig 
kunskap och samordning. En ytterligare risk är om viktig dokumentation, till exempel 
ritningar över ledningsdragningar, kommer bort eller på annat vis blir otillgänglig. 

• Tidsaspekt: En annan risk är begränsad framförhållning, som kan förekomma inom 
VA-planering. Hittills har handlingsplaner och vattenförsörjningsplaner ofta behand-
lat en relativt kort tidshorisont vilket innebär begränsad förberedelse för kommande 
utmaningar. Begränsning i framförhållning medför att kortsiktiga lösningar utförs 
istället för långsiktigt hållbara lösningar. 

• Samverkan: Samarbete och samverkan riskerar att vara haltande även där sådan är 
etablerad inom och mellan organisationer. Information och datautbyte kan vara brist-
fällig vilket medför en sämre överblick, kunskapsbortfall och mindre effektiv pro-
blemlösning. I värsta fall finns risken att problem och konflikter uppstår där kom-
munikation fallerat och motstående intressen kolliderar. 

• Genomförande: Det föreligger risk för bristande hörsamhet och uppföljning av de 
kunskapsunderlag som tas fram. Om planer, policys och rådgivning inte används 
finns det risk att beslut medför negativa effekter för kommunens eller länets vatten-
försörjning.  

• Informationshantering och spridning: Det finns risk att information om vatten-
försörjning kan användas i skadligt syfte. Känslig information som inte hanteras eller 
delas på ett säkert sätt riskerar att höja sårbarheten för vattenförsörjningen lokalt eller 
regionalt. Det finns omvänt en risk att information blir otillgänglig och bristfällig 
vilket medför att samverkan försvåras. Handläggningen i vattenrelaterade ärenden 
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kan bli ineffektiv medan metoderna för säkerhetsskyddsarbetet utformas. Bedöm-
ningen av skyddsvärde och synsätt på hur data och underlag ska hanteras kan skilja 
sig åt mellan aktörer. 

6.4 Bristande robusthet i VA-ledningssystem 
Vattenförsörjning baseras på att vattenframställning och leverans har fungerande material, 
teknik och ledningsnätstruktur. Brister i vattenförsörjning kan tänkas medföra följande risker 
för vattentillgången inom länet: 

• Ledningsnät åldras eller skadas: Läckage i ledningsnätet ger vattenförluster. Det 
finns risk för vattenbrist vid ledningsbrott. Läckage i avloppsledningar riskerar dess-
utom att medföra kontamination antingen mellan ledningar (där dricksvattenledning 
finns i närheten) eller genom att utsläppet når en vattenförekomst som används för 
dricksvattenuttag. 

• Skada på vattenverk: Fel på vattenverk som saknar reservutrustning eller andra vat-
tenverk som kan ersätta det riskerar att drabba abonnenter under viss tid. Om det är 
ett vattenverk som försörjer hela eller majoriteten av ett stort område kan konse-
kvenserna bli kännbara. Förstört vattenverk utan ersättande infrastruktur leder till 
vattenbrist och att nödvattenplaner kan behöva aktiveras. 

• Skada på avloppsreningsverk: En skada på avloppsreningsverk som saknar reserv-
verk riskerar att drabba många abonnenter under lång tid. Vattenförsörjningen blir 
inte omedelbart påverkad, men om avloppsvatten inte kan omhändertas på ett säkert 
sätt kan det leda till en risk att föroreningar istället släpps ut till omgivningen och 
vattenförekomster, samt riskerar medföra långsiktiga hälsorisker för befolkningen. 

• Isolerade eller sammankopplade VA-områden: Isolerade VA-områden, samt vat-
tenförsörjning som är beroende av enstaka magasin eller enstaka vattenverk, är sår-
bara. De riskerar att ha mindre buffert och färre alternativ för att hantera eventuella 
problem som uppstår, vilket kan resultera i lång åtgärdstid vid haverier. Samman-
byggda VA-områden kan å andra sidan medföra en risk för att kontamination eller 
annan skada fortplantar sig till fler abonnenter.  

6.5 Negativ påverkan till följd av verksamheter, 

bebyggelse och infrastruktur 
Små ingrepp från verksamheter, bebyggelse och infrastruktur blir ofta förbisedda som risk 
eftersom de var för sig utgör en liten påverkan på vattenresursen. Sett över tid utgör sam-
mantagna effekter en påtaglig risk mot vattentillgången. Miljöfarliga verksamheter samt ex-
ploatering av mark- och vattenområden kan tänkas medföra följande risker för vattentill-
gången inom länet: 

• Föroreningsspridning från:  

o Verksamheter, både nedlagda och i drift, riskerar att sprida föroreningar till 
vattnet. Föroreningsspridning kan ske direkt via exempelvis verksamhetens 
användning av bekämpningsmedel och utsläpp av avloppsvatten till recipient, 
eller indirekt till exempel via atmosfäriskt nedfall. En verksamhet kan ge upp-
hov till nya spridningsvägar av en befintlig förorening, genom att till exempel 
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flytta förorenade massor eller anlägga en vattentäkt som får förorenat grund-
vatten att ta en ny flödesriktning. Brand i byggnader och fordon kan innebära 
att föroreningar sprids till vattenresurser från materialet som brinner, från 
vissa släckmedel eller från släckvatten som fört med sig ämnen från lokalen. 

o Infrastruktur såsom bil- och järnvägar medför utsläpp av vägsalt, tungmetaller, 
mikropartiklar som slits från däck och asfalt mm. Både transporter med far-
ligt gods och större mängder drivmedel kan orsaka stora och långvariga pro-
blem för vattenkvaliteten eller reningsprocesser om det sker en olycka och 
föroreningen når en vattenförekomst.  Vägdiken kan medföra att eventuella 
föroreningar sprids och når områden längre bort från källan. Vägen självt är 
ofta uppbyggd på genomsläppligt material som utgör en snabb transportväg 
för vatten och då även för föroreningar. 

o Övrig diffus spridning kan ske även genom utsläpp och läckage av exempelvis 
drivmedel och smörjoljor från fordon och maskiner i skog, på åker eller på 
uppställningsplatser. Dessa ämnen kan vara svåra att bryta ned och den totala 
belastningen kan minska kvaliteten hos en vattenförekomst eller annan vat-
tenresurs. 

 

• Inverkan på vattenmagasinens egenskaper: 

o Lagringsvolymen i vattenmagasin kan minska på grund av fysiska ingrepp och 
exploatering som till exempel grustäkt eller schaktning i en grundvattenföre-
komst. 

o Påfyllning av grundvatten riskerar att minska till följd av att infiltrationsområden 
hårdgörs (beläggs med hårda, täta ytor) exempelvis med asfalt eller byggna-
der. 

o Ökad sårbarhet för vattenmagasin riskeras då ingrepp som avlägsnar skyd-
dande jordlager medför höjd risk för att en vattenförekomst blir förorenad. 
Pålning i samband med bebyggelse ger också eventuella föroreningar en gen-
väg till vattenresursen. 

o Kvardröjningstiden för vatten i landskapet kan riskera att sjunka vid verksamhet 
som dikning, rätning av vattendrag eller igenfyllnad av vattenområden. 

 

• Inverkan på vattenbalans och övriga intressen: 

o Överuttag: Om verksamheter innehar vattenuttag som inte är anpassade efter 
vattenbalansen i området finns risk för överuttag med påföljande negativ 
konsekvens för både den egna verksamheten som för andra intressenter. 

o Grundvattensänkning: Bebyggelse eller infrastruktur som anläggs nära eller un-
der grundvattennivå riskerar att medföra ett behov av permanent grundvat-
tensänkning för ett vidare område. Det innebär också en sänkt nivå för 
markvatten och att behovet av vattenuttag för bevattning kan bli större. För 
kulturmiljövärden kan sänkt grundvattenyta utgöra risk för den strukturella 
stabilitet som behövs för att undvika sättningsskador eller nedbrytning av 
husgrunder. 
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6.6 Juridiska aspekter 
Att påverka och nyttja vattenresurser kräver ofta tillstånd44. Såväl tillståndskrävande vattenut-
tag som indirekta effekter av tillstånd för annan exploatering, kan tänkas vara behäftade med 
följande risker för vattenförsörjningen inom länet: 

• Tillstånd och vattendom: Vattenuttag som saknar tillstånd riskerar att bli utan vat-
ten i bristsituation om det finns tillståndgivna uttag i samma vattensystem. 

• Motstående intressen: Andra intressen till exempel exploatering ges företräde 
framför vattenförsörjning. Många små medgivanden till ingrepp riskerar att tillsam-
mans ge stor negativ effekt på vattentillgången över tid. 

• Planprocess: Vattenförsörjning blir förbisedd när ny verksamhet eller nytt område 
ska etableras. Det kan medföra svårigheter och kostnader för kommunalt VA eller 
verksamhetsutövare att lösa vattenförsörjningsfrågan.45  

6.7 Avsiktligt sabotage 
Avsiktligt sabotage kan tänkas medföra följande risker för vattenförsörjningen inom länet: 

• Primär måltavla: Det finns en risk att vattenförsörjningen blir en måltavla för parter 
som avsiktligt vill skada samhällsfunktioner, hälsa, natur, verksamheter eller annat 
intresseområde. 

• Indirekt måltavla: Även om måltavlan inte är vattenförsörjning kan angrepp på per-
soner eller skadegörelse på objekt direkt eller indirekt även påverka vattenförsörj-
ningen genom negativ inverkan på bemanning, råvattenresurs eller infrastruktur. 

6.8 Enskilt vatten 
Privatpersoner, hushåll och verksamheter inom länet med egna vattenuttag kan, särskilt om 
det gäller grunda (grävda) brunnar, även tänkas bli berörda av eller medföra följande risker:  

• Bristande kvantitet: Ett varmare klimat ger risk för ett ökat antal sinade enskilda 
brunnar, och att brunnar är torra under längre perioder genom att grundvattennivå-
erna förväntas sjunka.  

• Bristande kvalitet: Det finns risk för att temperatur eller kemiska förändringar i 
privata brunnar på grund av klimatförändringen kan göra brunnsvattnet olämpligt 
för användning. 

• Tekniska risker: Brunnsfilter kan sättas igen om urlakning av både organiska ämnen 
(humus) och oorganiskt material (järn, mangan) ökar i ett förändrat klimat. Det med-
för risk för minskat vatteninflöde till brunnen och att situationen felaktigt tolkas som 
sinande vattenmagasin. 

• Överuttag: Större och fler uttag från enskilda användare riskerar att påverka 
varandra och övriga intressenter. Det kan leda till intressekonflikter och ökar också 
risken att förorenande ämnen sprids. 

• Extra belastning på det allmänna: Ökande problem för hushåll med enskilt vatten 
att klara sin vattenförsörjning medför risk för extra belastning på kommunalt VA 
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eller samordnande funktioner. Det finns en risk att det kan krävas fler och frekven-
tare hämtställen för allmänt dricksvatten i länet. 

• Övervakning: Enskilda brunnar som inte finns registrerade och inlagda på kartor 
riskerar att bli förbisedda när hänsyn ska tas i till exempel infrastrukturprojekt eller 
ny vattenverksamhet i närheten. 

6.9 Sammanfattning av risk för vattenbrist 
Mer extrema väderförhållanden förväntas öka med ett förändrat klimat. Däribland förväntas 
perioder med låg nederbörd och liten tillrinning bli varaktigare och intensivare. Det kan be-
faras att snabbreagerande vattenmagasin – både ytvatten och grundvatten – kan komma att 
uppvisa längre perioder då flöden och/eller nivåer är lägre än uttagsbehoven. 

Mot beaktande av klimatscenarier, erfarenheter från tidigare torka-år, rapporterade uttagsbe-
hov och observationer, bedöms det att det finns risk för vattenbrist i hela Jönköpings län. 
Sannolikheten för vattenbrist är högre på Höglandet och i synnerhet i Emåns huvudavrin-
ningsområde samt Nässjö kommun (Figur 31). I västligaste delarna av länet samt vid Vättern 
finns större lagringsmöjligheter och tillgång, men även dessa områden kan komma att drab-
bas av vattenbrist till exempel för enskild vattenförsörjning eller i de fall där själva uttaget 
och leveranserna inte har kapacitet att nå upp till behovet.  
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Figur 31. ”Högst risk för vattenbrist” i kartan har tonvikt mot vattenbrist orsakad av torka och överuttag. Grän-

serna är översiktliga: Det finns lokala variationer där stora magasin minskar risken för vattenbrist, eller där be-

hoven höjer risken. Risken föreligger redan i dagsläget (2020) och bedöms öka över tid.   
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7 MÖJLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA 

VATTENFÖRSÖRJNINGEN 

7.1 Åtgärdskategorier, effektmål och periodicitet 
För att motverka risker i föregående kapitel och trygga vattenförsörjningen har 87 möjliga 
åtgärder tagits fram. Åtgärdsförslagen är liksom riskerna generella och inte begränsade till 
enskilda vattenförekomster, men kan utgöra underlag för lokala åtgärder. Att ta fram plats-
specifika åtgärder utifrån förslagen föreslås ingå i fortsättningsarbetet. 

De föreslagna möjliga åtgärderna har delats in sex kategorier innehållande fysiska, informativa, 
juridiska, kunskapshöjande, organisatoriska åtgärder samt styrmedel/planering46. Den vanligaste åt-
gärdskategorin utgörs av fysiska åtgärder (28 åtgärder) följt av juridiska (16 åtgärder) och 
åtgärder för styrmedel/planering (15 åtgärder) (se bilaga 3).  

Vidare är åtgärdsförslagen indelade i mål beroende på sin primära effekt (en åtgärd kan dock 
leda till fler effekter), såsom säkra befintlig tillgång och kvalitet, skydda befintliga resurser, utveckla/för-
bättra befintliga resurser, samt etablera nya resurser och infrastrukturer 36. En bedömning har också 
utförts om åtgärden kan klassas som engångsutförande, regelbundet återkommande eller 
fortlöpande arbete utan slutdatum.  

 

Figur 32. Indelningen av föreslagna åtgärder: Åtgärdskategori (antal åtgärder inom parentes), åtgärdens av-

sedda effekt, samt tidsomfattning. 

 

Exempel på åtgärder som bidrar till respektive effektmål kan vara: 

1. Säkra befintlig tillgång och kvalitet: Sparsamhet inom hushållsförbrukning, odla klimat-
smart, återanvända vatten i industriprocesser.  

2. Skydda befintliga vattenresurser: Ansöka om vattendom, inrätta vattenskyddsområden. 

Åtgärdskategorier

•Fysiska (28)

•Informativa (7)

•Juridiska (16)

•Kunskapshöjande (14)

•Organisatoriska (7)

•Styrmedel/planering (15)

Effektmål

•Säkra befintlig tillgång och kvalitet

•Skydda befintliga resurser

•Utveckla/förbättra befintliga resurser

•Etablera nya resurser/ ny infrastruktur

Periodicitet

•Engångsprojekt

•Regelbundet återkommande

•Fortlöpande
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3. Utveckla/förbättra befintliga resurser: Koppla ihop ledningsnät inom/över administrativa 
gränser, samarbete kring regleringar och uttag, säkerställa fungerande vattenbalanser för 
vattenresurser.  

4. Etablera nya resurser/ny infrastruktur: Kartlägga nya vattenförekomster, etablera nya vat-
tentäkter och införa cirkulära system för att rena avloppsvatten till dricksvattenkvalitet. 

 

De möjliga åtgärderna utgör en ”verktygslåda” ur vilken användaren kan välja vad som passar 
för den egna specifika vattenförekomsten eller situationen. Åtgärderna kan också vara sam-
verkande: Till exempel hänger en juridisk åtgärd, såsom vattendom, i regel samman med 
fysiska åtgärder och kan följas av rapportering (informationsåtgärd). 

Majoriteten av åtgärderna, ca 90 %, finns redan i olika grad i andra åtgärdsprogram i länet 
(Figur 33). Tre åtgärdsprogram har jämförts med den regionala vattenförsörjningsplanen och 
den med högst antal överensstämmande åtgärder var regionala miljömål (58 åtgärder), följt 
av vattenförvaltning (52 åtgärder) och klimatanpassning (40 åtgärder). Genom att utföra en 
åtgärd i något åtgärdsprogram kan en aktör således komma att uppfylla arbete för flera syften, 
däribland en hållbar vattenförsörjning. 

 

Figur 33. Andel föreslagna åtgärder som är överensstämmande (ja), stämmer till viss del (delvis) eller inte alls 

(nej) med åtgärdsprogrammen för miljömål, klimatanpassning eller vattenförvaltning i länet.  

 

Åtgärdsförslagen till den regionala vattenförsörjningsplanen presenteras i bilaga 3 där det 
även redovisas vilka aktörer som respektive åtgärd riktar sig till, såsom nationella och region-
ala myndigheter, kommuner och VA-verksamhet, verksamhetsutövare samt hushåll. 

7.2 Möjliga åtgärder med hög relevans 
För att vattenförsörjningen ska kunna betraktas som tryggad måste förutsägbara hot om vat-
tenbrist i dag och i framtiden minimeras. De föreslagna möjliga åtgärderna kan såväl ensamt 
som tillsammans med flera andra åtgärdsprogram bidra till en trygg vattenförsörjning. Vissa 
möjliga åtgärder bedöms vara mer relevanta för länets hållbara vattenförsörjning och att nå 
vattenförsörjningsplanens mål för år 2050.  

I dagsläget anger flera av länets kommuner att det förkommer säsongsbundna perioder med 
begränsad vattentillgång. Vattenförsörjningsplanen anser därför att åtgärdsförslag som förser 
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befolkningen med ett normalbehov av dricksvatten oavsett säsong eller period bör priorite-
ras.  

I följande underrubriker redogörs vilka inriktningar den regionala vattenförsörjningsplanen 
särskilt rekommenderar åtgärder för.  

7.2.1 Säkerställ vattenresurser för kommande decen-

niers och generationers behov  
Även om total nederbörd beräknas öka för delar av länet i ett framtida klimat innebär kli-
matförändringarna sannolikt också att vattentillgången kommer minska under delar av året. 
Det innebär att vattenförbrukning per sektor och per person behöver anpassas till en lägre 
vattentillgång än idag utan att väsentligt påverka levnadsstandarden. Då det beräknas att be-
folkningens behov kan komma att bli större än vad som momentant kan nyttjas från befint-
liga vattenförekomster i ett framtida klimat, behöver ytterligare (nya) vattenresurser etableras 
och säkerställas. Resurserna behöver vara hållbara över lång tid och klara extrema år.  

7.2.1.1 ETABLERA VATTENTÄKTER SOM HANTERAR FRAMTIDA KLIMAT 

I länet har noterats perioder med ytvattenflöden under MLQ och svårigheter att hålla vat-
tendomar gällande reglering på grund av otillräckliga flöden. Även grundvattennivåer har 
periodvis varit låga. Under sådana omständigheter är det inte lämpligt eller ens möjligt att 
göra vattenuttag. Situationen förväntas förvärras i framtida klimat. I första hand bör kom-
mun eller verksamhetsutövare säkra vattenresurser som klarar behovet året om. I andra hand 
bör huvudtäkter som uppvisar periodvis brist kompletteras med uttag från resurser som har 
lägre flöde men större volym, eller naturliga magasin som avsätts specifikt för att fyllas upp 
under delar av året och användas under bristperiod. 

Åtgärden lämpar sig i områden där låga vattenflöden eller låga sjö-/ grundvatten-nivåer inneburit problem 
för uttag eller in-situ-värden. 

7.2.1.2 BEHANDLA PROCESS-OCH AVLOPPSVATTEN TILL FÖRNYAD RESURS  

Nyttjandet av avloppsvatten som resurs har en fördel då tillgången i stor utsträckning följer 
behovet till skillnad från en vattenförekomst där tillgången oftast sjunker då behoven ökar. 
Ju mer dricksvatten som används desto mer avloppsvatten finns att återanvända. Behandlat 
avloppsvatten har en jämnare tillgång över året än väderberoende resurser och är förutsägbar, 
vilket gör vattenförsörjningen mer robust. Det minskar också avsevärt behovet av vattenut-
tag från naturen. Vidare finns det möjlighet för en aktör att planera var resursen avloppsvat-
ten ska placeras och tillhandahållas, istället för att som med vattenförekomster behöva an-
passa sig efter var i landskapet vattenresursen ligger. I framtiden blir cirkulära system troligen 
också ett verktyg för att återvinna andra resurser, exempelvis fosfor, och skydda naturmiljön 
från utsläpp46.  

Åtgärden kan också vara aktuell för vattenkonsumerande industrier eller verksamheter med 
eget vatten som istället för dricksvattenkvalitet kan rena process- kyl- och övrigt avloppsvat-
ten till den grad som är aktuell för dem. Recirkulering av processvatten och kylvatten in i 
produktion minimerar beroendet av vattentillförsel utifrån. 

En nackdel med att behandla avloppsvatten till dricksvatten är svårigheten i dagsläget att 
göra produkten attraktiv för hushåll. Befolkningen kan än så länge ha svårt att acceptera före 
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detta avloppsvatten i sina kranar oavsett hur rent det är. En lösning på den psykologiska 
spärren kan vara mellanlagring av det renade vattnet i grundvattenmagasin, eftersom grund-
vatten uppfattas som mer hygieniskt.   

Åtgärden lämpar sig särskilt i bristområden där total vattentillgång kommer minska jämfört med behovet. 
I synnerhet om det saknas större långsamreagerande vattenmagasin som kan kompensera för säsongsvariat-
ioner i naturligt förekommande vatten.  

7.2.2 Skapa robust vattenförsörjning 
Gör vattenförsörjningen robust för att huvudtäkt eller huvudvattenverk ska kunna tas ur 
bruk under en månads tid.7 

Målbilden är att vattenförsörjningen ska fungera som elförsörjningen och att mottagaren blir 
oberörd om det uppstår brist i leveranskedjan. Målet är att nödvattenplaner inte ska behöva 
användas utan istället ska förutsägbara hinder mot vattenförsörjningen byggas bort. 

7.2.2.1 REDUNDANS I VATTENTILLGÅNGAR 

Med redundans menas att använda råvatten från flera källor där var och en har kapacitet 
utöver det dagliga nyttjandet. Den totala outnyttjade kapaciteten behöver motsvara minst 
den största täktens uttag. Om en vattentäkt behöver tas ur bruk kan uttaget från övriga ökas 
och sammantaget täcka behovet. Redundans i vattentillgångar är viktigt där det finns en hu-
vudvattentäkt som försörjer stora populationer eller intressen och där konsekvenserna av 
brusten vattenleverans därför kan bli påfrestande. Åtgärdsexemplet sammanfaller delvis med 
åtgärder för att klara torrperioder i framtida klimat. För att kunna genomföra åtgärden be-
höver tillstånden till vattentäkterna utformas för att kunna öka uttagen vid behov. 
 
Åtgärden lämpar sig särskilt för VA-områden eller verksamheter med stort vattenbehov som: 1. I dagsläget 
använder endast en huvudvattentäkt eller ett fåtal vattentäkter där uttagsmöjligheterna endast med liten 
marginal överstiger behovet; och 2. Inte är sammankopplade med andra dricksvattenledningsverk. 

7.2.2.2 FLERA VATTENVERK TILL SAMMA LEDNINGSNÄT 

Ett vattenverk kan behöva byggas om, renoveras, drabbas av skada eller möta andra omstän-
digheter som minskar dess kapacitet att producera och leverera dricksvatten. Även om det 
finns redundans i vattentillgångar så är vattenförsörjningen utsatt om den är beroende av ett 
verk. Liksom för vattentillgångar behöver reservvattenverk tillsammans motsvara/kunna 
kompensera för det största vattenverket. 
 
Åtgärden lämpar sig särskilt för VA-områden eller verksamheter med stort vattenbehov som: 1. I dagsläget 
använder endast ett vattenverk eller ett fåtal vattenverk som endast har liten marginal att utöka sin produkt-
ion; och 2. Inte är sammankopplade med andra dricksvattenledningsverk. 
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7.2.3 Säkra kunskap och personalresurser inom sin or-

ganisation.  
För att veta vilka åtgärder som är mest effektiva för vattenförsörjningen och för att de ska 
kunna genomföras behöver både beslutsfattare och personal ha tillräckliga kunskaper, be-
manning och resurser. 

7.2.3.1 VATTENFÖRSÖRJNING I ÖVERSIKTS- OCH DETALJPLANERING 

Tillgång till vatten är en avgörande förutsättning för bebyggelse och näringsverksamhet. Att 
införa vattenförsörjning som del i översikts- och detaljplaner bidrar till att mark- och vat-
tenanvändningen blir så lämplig och hållbar som möjligt. I detta syfte har Boverket tagit 
fram en vägledning till stöd i arbetet.45  
 
Åtgärden är särskilt riktad till kommuner. 

7.2.3.2 PRIORITERA UTBILDNING FÖR PERSONER PÅ BESLUTANDE POSITIONER 

Med grundläggande kunskaper om vikten av vattenförsörjning, hur situationen ser ut inom 
det egna verksamhetsområdet och vad som behövs för att trygga vattenförsörjningen blir 
beslutsunderlagen välunderbyggda och risken för vattenbrist minskar. Det är synnerligen 
viktigt att de som sitter högst upp i beslutskedjan, de som sätter policy, beslutar om budget 
och sätter inriktningen för plan- och byggfrågor, är väl införstådda med vilka konsekvenser 
deras beslut får för vattenförsörjningen.  
 
Åtgärden är särskilt riktad till politiker, vars prioriteringar och beslut får stora och långtgående effekter.   

7.2.3.3 SÄKERSTÄLL KOMPETENSTILLGÅNG PÅ NYCKELPOSITIONER 

Den dagliga driften av vattenförsörjning är beroende av att kompetenser kan utföra nöd-
vändiga uppgifter. Åtgärdsförslaget innebär att minska sårbarhet på grund av personalbort-
fall vid kritiska funktioner. Det gäller såväl små organisationer med liten personal, som 
stora organisationer där personalen är större men har skarpt avgränsade arbetsområden.  
 
Åtgärden är särskilt avsedd för organisationer där nyckelkompetens, kunskap eller behörighet inom något 
område faller på endast en eller ett par personer. 

7.2.4 Skydd av befintliga vattenuttag 
För vattenförsörjning i nutid och även i sikte mot mål-året 2050 är det viktigt att de vatten-
täkter som finns och som etableras får ett fullgott skydd, samt är väl övervakade och förval-
tade. Nedan följer en checklista över relativt enkla och snabba åtgärder som behöver utfö-
ras för vattentäkter: 

• Tillstånd (vattendom från mark och miljödomstolen) finns för vattenuttaget. 

• Kommunen eller verksamhetsutövaren äger marken eller har rådighet genom till 
exempel avtal eller servitut för vattenuttaget. 

• Det finns ett funktionellt vattenskyddsområde eller utredning som visar på att be-
hov av vattenskyddsområde saknas. (Vilket år beslutades vattenskyddsområdet?). 
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• Det finns ett funktionellt skalskydd för vattenuttaget. (Stängsel, lås och bom). 

• Råvattenkontroll genomförs. 

• Det finns en beredskapsplan för skydd av vattentäkt framtagen tillsammans med 
räddningstjänsten. (Är räddningstjänsten medveten om råvattnet?). 

 

Åtgärderna riktar sig särskilt till kommunala VA eller samhällsviktig verksamhet med stort vattenbehov 
och enskild vattenförsörjning.    

 

 

 

Figur 34. Sammanfattning av förordade åtgärder för långsiktig vattenförsörjningen (mål-år 2050). 

 

7.3 Möjliga hinder mot genomförande av åtgär-

derna 
Åtgärderna i vattenförsörjningsplanen är framtagna på en övergripande och generell nivå och 
alla förslagen gäller inte överallt. Vidare är det möjligt att förslagen inte är genomförbara trots 
de är lämpliga för platsen. I vissa fall kan de till och med vara motverkande. I och med att 
vattenförsörjningsplanen involverar flera intressen utöver dricksvatten blir också åtgärdsför-
slagen varierade och fyller olika syften.  

1. Ekonomiska hinder: De flesta åtgärder medför någon form av kostnad (monetär eller 
resurs). Kostnader kan (kortsiktigt) överträffa budgetutrymme till och med för de mest 
akuta och nödvändiga åtgärderna. Möjliga lösningar är bland annat statliga bidrag, att 
flera aktörer går samman om åtgärderna samt att utföra en kostnads-/effektberäkning. 
Många åtgärdsförslag kan vara en investering som kommer leda till framtida lägre kost-
nader. Kostnader för åtgärder för vattenförsörjning bör vägas mot kostnaden av en vat-
tenbristsituation både på kort och lång sikt. 

• Etablera "klimatsäkrade" vattentäkter

• Återanvända renat process- och 
avloppsvatten

Nyttja långsiktigt hållbara 
vattenresurser

• Använda flera tillgångar

• Använda flera vattenverk till samma 
ledningsnät

Robust vattendistribution

• Vattenförsörjning i planprocesser

•Utbildning av beslutsfattare

• Säkra bemanning av nyckelpositioner

Kompetensförsörjning

• Juridisk skydd genom tillstånd, rådighet och 
vattenskyddsområde

• Fysiskt skydd, kontroller och beredskapsplaner
Skydda vattentäkter
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2. Resursbrist: Det kan saknas tid, kunskap, materiel eller personal för att utföra åtgärder. 
Att planera i god tid både på liten och stor nivå är viktigt. Beslutsfattare har en viktig roll 
i att säkerställa att åtgärder kan utföras. Kontaktnät och samarbete mellan aktörer kan 
utgöra stöd då man lättare kan hjälpas åt att hitta eller dela resurser alternativt finna al-
ternativa lösningar på problemet.  

3. Intressekonflikt: En åtgärd kan förhindras av krock mellan olika intressen. Att bygga 
en damm för att lagra vatten till uttag kan till exempel krocka med miljöintresset att åter-
ställa fria vattenvägar i vattendrag och sjöar. Intressekonflikten kan också ske inom den 
egna organisationen. Kommuner bör till exempel väga behovet av exploatering och ut-
veckling i översiktsplaner mot behovet av bevarande och skydd av vattenförsörjnings-
värden. 

4. Opinion. Somliga åtgärder kan möta motstånd från allmänheten. Till exempel kan 
dricksvatten som kommer från renat avloppsvatten vara kontroversiellt i dagsläget. 

5. Juridiska hinder. Åtgärden kan inte utföras på en viss plats på grund av att nuvarande 
lagar, förordningar och redan etablerade domar inte tillåter det. 

6. Fysiska förhinder: Somliga åtgärder förutsätter specifika omständigheter. Geografi, 
geologi och befintlig infrastruktur kan komma i vägen för åtgärder avseende byggnation. 
En enskild brunnsägare kan inte rensa filter eller göra mätningar om brunnens utform-
ning inte medger det.  

 

Figur 35. Sammanfattning av möjliga hinder mot att genomföra åtgärdsförslag. 
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8 BEHOV INFÖR KOMMANDE UPPDATE-

RINGAR OCH REVIDERINGAR 
I vattenförsörjningsplanen har det inte varit möjligt att genomföra samtliga delar på sådan 
detaljnivå som krävs för att till exempel kunna göra bedömningar, prioriteringar och avväg-
ningar mellan olika intressen och nyttjanden. Därför presenteras ett antal så kallade utveckl-
ingsbehov som behövs eller är önskvärda för att uppfylla målen för den utökade regionala 
vattenförsörjningsplanen. 

 

Figur 36. Sammanfattning av utvecklingsbehov i vattenförsörjningsplanen. 

 

Följande utvecklingsområden bedöms utgöra en lämplig fortsättning inom arbetet med vat-
tenförsörjningsplanen: 

8.1 Uppgifter om vattenuttag 
Uppgifterna om vattenuttag såväl nationellt som i länet lagras på flera plattformar och av 
varierande kvalitet47. Dessutom är inte uppgifter alltid sökbara, eller så saknas till exempel 
uttagsmängd eller uttagets geografiska plats. Tillståndsgivna uttag kan skilja sig stort från 
faktiska uttag. Uppgifter kan inhämtas genom tillsyn av vattenverksamhet, något som gene-
rellt bedrivs i låg omfattning och är huvudsakligen händelsestyrt. Det finns också risk att 
okända och/eller olovliga vattenuttag inte inbegrips. Uppgifter om faktiska uttag behöver 
inhämtas och tillgängliggöras i rätt format och upplösning så att mer tillförlitliga och specifika 
planer kan göras för länets vattenförsörjning.  

• Data behöver insamlas, göras tillgänglig, vara av rätt format och upplösning

1. Uppgifter om vattenuttag

• Olika sektorers behov behöver mer noggrann kartläggning: Kommunalt, enskilt och övriga intressen

2. Uppgifter om vattenbehov

• Vattendomar för t.ex. bevattning behöver indelas i sektor den avser, såsom jordbruk eller träindustri

3. Vattendomar

• Detaljstudier av respektive förekomst kan göras

4. Vattenförekomster

• Matrisen för att vikta förekomster och intressen utvecklas vidare.

5. Selektionsmatris i planen

• Områden med störst behov av en tryggad framtida vattenförsörjning behöver definieras och ingå som 
tematiska tillägg i översiktsplaner

6. Definera bristområden

• Den regionala vattenförsörjningsplanen är avsedd att fyllas på alltefter ny data och kunskap blir 
tillgänglig

7. Planens omfattning 
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8.2 Definiera vattenbehoven 
Förbättringar i kartläggning av olika sektorers behov (kommunala/allmänna, hushåll och öv-
riga intressen), behövs för att beräkningar för framtida vattenbehov ska kunna utföras och 
bli mer tillförlitliga. 

8.2.1 Kommunalt (allmänt) behov: 
• Det förekommer att mätningar eller sammanställningar inte utförs i sådan form el-

ler detaljupplösning som behövs för att nyttjas i vidare sammanhang. Till exempel 
uttagsvolymer som redovisas enbart på årsbasis varvid säsongsvariationer inte blir 
synliga.  

• Det förekommer oklarheter eller fel i mätning, avläsning och summering både av 
tekniskt och mänskligt slag. 

• Odebiterat vatten kan omfatta flera komponenter såsom läckage, användning av 
spolvatten och vatten till offentliga byggnader. Det är då oklart hur mycket av pro-
ducerat dricksvatten som kommer till användning och var. 

• En vattenvolym kan tas från en förekomst i en kommun (alternativt vara delad mel-
lan olika huvudaktörer), gå igenom dricksvattenprocess i en annan och förbrukas i 
en tredje. Det kan vara komplicerat att skilja på kommunernas uttag och vattenan-
vändning vid administrativa gränsöverföringar. Vid sammanställningar finns risk för 
dubbelregistrering eller att nödvändiga data uteblir.  

• Eftersom hög andel av kommunalt dricksvatten går till annan användning än hus-
håll är fördelningen av det kommunala dricksvattnet en viktig del i att kartlägga lä-
nets totala vattenbehov. 

8.2.2 Hushållens vattenbehov 
• För närvarande använder planen flera schabloner eller antagna värden på råvatten-

behov och vattenanvändning per person. Schablonerna baseras på nationella data 
och övriga antagna värden är hämtade från kommunernas redovisning. Det är inte 
klarlagt med riktade data vilken andel kommunalt vatten som går till hushåll eller 
antalet individer som de facto berörs. 

• Befolkningsutveckling har gjorts efter SCB:s framskrivningar. Befolkningsprogno-
ser kan med fördel utgå från kommunala översiktsplaner och lokala/regionala ut-
vecklingsstrategier för att öka precisionen. 

8.2.3 Övriga intressens vattenanvändning 
Industri, jordbruk och andra verksamheter behöver noggrannare kartlägga dels sina respek-
tive vattenuttag, men också hur och var vattnet används, såväl idag som i framtiden. Ofta är 
uppgifter svårtillgängliga eller saknas för till exempel vattenuttag inom industri eller jord-
bruksbevattning. Uppgifter om varifrån varje aktör får sitt vatten, hur det används, om det 
återanvänds samt var och till vilken recipient det släpps, är nödvändiga för att kunna göra väl 
underbyggda vattenförsörjningsplaner och vattenbalansberäkningar. Det är också 
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nödvändiga uppgifter för att kunna ta välavvägda beslut om fördelning av vattenresurser i en 
bristsituation. 

8.3 Vattendomar  
Det behövs en ny studie över länets vattendomar där de delas in efter vilken verksamhets-
sektor de används för. Till exempel behöver bevattning av gröda skiljas från övrig bevattning, 
såsom bevattning av virke, för att se vilken bevattning som hör till jordbruket. En indelning 
med analys av uttags- och eventuell utsläppspunkt gör det också möjligt att beskriva hur stor 
andel av vattentillgången i ett avrinningsområde som är reserverad för respektive sektor.   

8.4 Vattenförekomster 
Det har inte funnits utrymme i arbetet att individuellt granska alla föreslagna vattenförekoms-
ter. I vattenförsörjningsplanen används en form av sållningsmetod från flera datavärdars re-
gister (till exempel VISS, SMHI, SGU). Utvecklingsbehovet kan handla om hur aktuell an-
vänd data är, dess tillgänglighet, uppbyggnad och fördelning i tid och rum. Det har också 
visat sig att uppgifter för samma vattenförekomst ibland skiljer sig åt i olika register. En 
genomgång över föreslagna vattenförekomster bör göras för exempelvis: 

• Vilken information som finns hos lokala eller nationella myndigheter på den specifika 
förekomsten? 

• Uppdatera hydrologiska data, främst via nationella myndigheter (SMHI) eller annan 
mätdata där precisionen är högre. Innan vattenförsörjningsplanen presenteras kom-
mer klimatmodelleringen gå in i en ny referensperiod och reviderat underlag kommer 
så småningom bli tillgängligt. 

• Det finns skillnader mellan olika underlag i till exempel redovisning av grundvatten-
förekomsters uttagskapacitet. Det kan bero på att siffrorna insamlats från undersök-
ningar med olika detaljupplösning. Databaserna behöver antingen enas eller jämföras 
manuellt efter datum, metod och relevans för respektive siffra. 

• Framräkning av medellågvattenföringen (MLQ) i vattenförsörjningsplanen baseras 
på skillnad i tillrinning per delavrinningsområde (%) och med antagandet att den 
procentuella skillnaden är minsta förändring i MLQ som kan antas vid givet årtal. 
Tillförlitligare underlag över framtida volymer/flöden under framför allt kritiska pe-
rioder är angeläget.  

• Att använda sig av MLQ har sina begränsningar då det är en relativ siffra. På grund 
av klimatförändringar beräknas medellågvattenföringen bli allt lägre under sommar-
perioder. MLQ kan ligga långt under vad naturvärdena behöver i framtiden eller 
rentav innebära en helt torr flodfåra. I sådana omständigheter blir uttagsbegräns-
ningar i relation till MLQ ganska verkningslöst. Ett miljöanpassat flöde35 däremot 
innebär det flöde som minst behövs för att minimera negativa effekter på det akva-
tiska ekosystemet. Miljöanpassade flöden finns inte framtagna idag men hade varit 
till nytta vid intressesammanvägning och tillståndsansökningar. 
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8.5 Matris för utpekande av viktiga vattenföre-

komster 
Matrisen som använts för att värdera vattenförekomsterna i länet är ett verktyg framtaget 
specifikt inför denna vattenförsörjningsplan i syfte att värdera vattenförekomsters olika egen-
skaper och relatera nyttjandegrad mellan olika intressen. 

Matrisen behöver vidareutvecklas då: 

• Det i dagsläget saknas tillräckligt underlag för parametrar såsom sårbarhet, till-
gänglighet, användares relativa behov, brukningsgrad med flera. 

• Parametrar har relaterats genom olika viktade kvantifieringar (poängsättning). 
Poängsättning behöver utvärderas efterhand. Erfarenheter och återkoppling be-
hövs för att se var matrisen kan förbättras för att bättre återge vattenförekoms-
ternas sammantagna värde. 

• Framtidsprognosen för flera parametrar är en bedömning byggd på statusklass-
ning, risker, klimatdata, handläggares sakkunskap med mera. Dessa är föremål 
för förändring och behöver ses över regelbundet samt revideras vid behov. 

8.6 Geografiska vattenbristområden 
En mer detaljerad karta över risk för vattenbrist är önskvärt för den regionala vattenförsörj-
ningsplanen. Riskkartan kan lämpligen vara uppdelad i vilken typ av vattenbrist det gäller. 
För att genomföra detta krävs underlag som saknas idag gällande vattenuttag, vattenanvänd-
ning, vattentillgång relativt befolkningsmängd och samhällets tillväxt, detaljerade uppgifter 
om vattenflöden och magasinsvolymer med mera. 

8.7 Planens omfattning 
Den regionala vattenförsörjningsplanen har en bred omfattning och denna första version är 
avsedd att vara ett ramverk till vilken fördjupningsprojekt och nationella studier ska lägga 
nya data, kunskap, och beräkningar. Planen är tänkt att vid kommande revideringar utökas 
med fler kapitel och avsnitt exempelvis: 

• Beskriva nettotillgången av vatten i länets olika avrinningsområden jämfört med be-
hoven idag, 2050 och 2100. Om länets alla behov uppfylls, finns det vatten nog för 
användarna nedströms i avrinningsområdet? 

• Precisera påverkanskällor på förekomster  

• Administration av viktiga vattenförekomster delade med andra län 
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Bilaga 1: Utvalda vattenförekomster samt intressen noterade i anknytning.
Kategori * Gällande kulturhistoria är underlaget (kulturaqua) baserat på 100 m radie
1, 2 och 3: Totalt unika förekomster ** Det antas att brunnar avsedda för hushåll (SGU brunnsdataarkiv) används för dricksvatten

Sjöar Vattendrag Grundvatten Övriga sjöar Övriga vattendrag
Intressen (radie 150 m) Intressen (radie 150 m) Intressen (radie 150 m) Intressen (radie 150 m) Intressen (radie 150 m)

MS_CD Namn Jordbruk Miljöf.verksamhetKultur* Natur/fiske Dricksv.** MS_CD Namn Jordbruk Miljöf.verksamhetKultur* Natur Dricksv. MS_CD Namn Jordbruk Miljöf.verksamhetKultur* Natur Dricksv. VattenID Namn Jordbruk Miljöf.verksamhetKultur* Natur Dricksv. VattenID Namn Jordbruk Miljöf.verksamhetKultur* Natur Dricksv.
WA11665077 Vättern ü ü ü ü ü WA11801841 Bäck från Bredsjön och Sydvattnet    ü  WA11991975 Äng ü    ü WA14461717 Bäckafallasjön ü   ü ü WA52563053 Emån ü   ü ü
WA11903100 Värnen ü   ü ü WA12737498 Helgaboån ü   ü ü WA12578440 Barnarp ü ü   ü WA14991768 Slättebergsgölen    ü ü WA51140783 Bodanäsån ü   ü ü
WA11983494 Försjön ü   ü ü WA12870597 Nissans källflöde ü ü ü ü  WA14933353 Hamnaryd-Holmagölen ü ü   ü WA18965411 Åsjön (norra)    ü ü WA12913253 [Namnlös] ü   ü ü
WA13057091 Hillen ü ü  ü ü WA12914155 Rödån ü  ü ü  WA15027402 Soåsen runtom Eksjö ü ü   ü WA45815417 Borgasjön    ü ü WA52548189 [namnlös], vattendrag från Slättebergsgölen till Storesjönü   ü ü

WA13085166 Södra Vallsjön   ü ü  WA15372984 Stensjöån ü  ü ü ü WA15814338 Ravelsryd ü ü   ü WA53120502 Skärsjön ü   ü ü WA55886253 Emån (norra inflödet till Storesjön)    ü ü

WA15037547 Nässjön ü   ü ü WA15474419 Närmrebäck ü   ü  WA16043993 Grimstorp ü ü   ü WA92311208 Norrasjön ü  ü ü ü
WA15074631 Skärlen ü   ü  WA15956883 Storån: Lillån vid Forsheda - Lillån vid Herrestadü   ü  WA17150520 Hulugård-Risamossen ü ü ü  ü
WA15523215 Anebysjön ü   ü ü WA16520417 Storån: Bolmen - Havridaån ü   ü ü WA17339535 Alabo-Mulseryd ü ü ü  ü
WA15658227 Västra Lägern ü   ü ü WA18757897 Lillån vid Huskvarna ü ü ü ü ü WA18358522 Mo ü ü ü  ü
WA16061065 Grumlan ü  ü ü ü WA20663680 Stuverydsbäcken ü  ü ü  WA20042765 Hökensås ü ü ü ü ü
WA16275266 Majsjön ü   ü ü WA22305783 Skämningsforsån ü  ü ü  WA24520031 Sandsjön-Uppsjön ü ü ü  ü
WA17412354 Änghultasjön ü   ü ü WA22386260 Solgenån: Solgen - Havravikssjön ü  ü ü  WA26170318 Stensjön ü ü   ü
WA17795611 Narrveten  ü  ü  WA22498183 Lillån vid Bankeryd ü ü ü ü ü WA26502178 Vaggeryd-Taberg ü ü ü  ü
WA17933854 Sörsjön ü   ü ü WA22570643 Storån: Havridaån - Lillån, Forsheda ü ü ü ü ü WA27509467 Movänta-Föråsen ü    ü
WA17966127 Vidöstern ü ü ü ü ü WA23272666 Nömmenån ü   ü ü WA28959210 Soåsen, Eksjö V ü ü   ü
WA20530761 Hindsen ü ü  ü ü WA24008434 Svartån: Laxberg ü   ü ü WA29645950 Fjärdingäng ü ü   ü
WA21321090 Sötasasjön ü   ü  WA24180951 Solgenån ü ü  ü ü WA30138412 Magasin norr om Silverån ü ü   ü
WA21900574 Draven ü   ü  WA26103547 Rallån ü ü  ü ü WA30557330 Aneby-Knutstorp ü ü   ü
WA22604669 Klockesjön ü   ü  WA28111855 Moa Sågbäck ü ü  ü  WA31425022 Bottnaryd ü ü ü  ü
WA23128327 Flaten ü  ü ü ü WA28257720 Lagan: Lillån - Stödstorpaån ü ü  ü ü WA33664867 Torrsjö ü ü ü  ü
WA23521882 Fredriksdalasjön ü   ü ü WA28779638 Grissleån/ Sågån ü  ü ü  WA35786924 Karstorp ü ü   ü
WA26390546 Rusken ü ü ü ü ü WA29855054 Lagan : Vidöstern -  Härån ü ü  ü  WA37489712 Bergaåsen, Trotteslöv ü ü   ü
WA29456646 Bolmen ü ü  ü ü WA30138185 Emån: Sällevadsån - Pauliströmsån ü ü  ü  WA37752355 Klintamossen ü ü   ü
WA30844397 Gisshultasjön ü   ü ü WA30582835 Skärveteån: Narrveten - Saljen ü ü  ü  WA40109467 Bolmen-Flymossen ü ü ü  ü
WA31763290 Flögen ü  ü ü ü WA31407888 Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken ü ü ü ü ü WA40499975 Repperda-Ädelfors ü ü ü  ü
WA34400787 Vensjön ü   ü  WA32522618 Härån: Lagan - Lillån ü   ü  WA42579213 Sandsjö-Rödja ü ü ü  ü
WA36488466 Södra Vixen ü   ü ü WA33226150 Lillån vid Råslätt ü ü ü ü ü WA42781704 Sandvik-Seglarvik ü    ü
WA36889742 Ralången ü   ü ü WA33304329 Hökesån ü ü ü ü ü WA51827211 Mariannelundsåsen ü ü ü  ü
WA37309093 Lindåsasjön ü   ü ü WA35318074 Svartån: Anebysjön - Flisbysjön ü   ü  WA54367168 Glipe ü ü   ü
WA40242813 Ören ü ü  ü ü WA35756690 Emån: Tjurken - Kroppån ü   ü  WA54540148 Gislaved-Alabo ü ü ü  ü
WA41982859 Fjärasjö    ü  WA36704511 Vrigstadsån: Långö-Klinthultadammen - Bodaånü   ü ü WA57411956 Berg ü    ü
WA43014227 Bordsjön ü   ü  WA37177187 Fuseån: Havraviksjön-Bodasjökanal ü  ü ü  WA69106328 Bruzaholm ü ü ü  ü
WA45711096 Stråken ü  ü ü ü WA37871976 Allmänningsån: Havravikssjön - Långanäsasjönü   ü  WA77325592 Råstorp ü    ü
WA46910844 Lilla Nätaren ü   ü ü WA38586638 Nissan: Algustorpasjön - Norra Gussjö ü  ü ü ü WA82588098 Sandhem-Hömb söder ü ü   ü
WA47310800 Landsjön ü ü  ü ü WA38754465 Tidan: Stråken - Nässjön ü  ü ü ü WA85000266 Gölåsen ü ü   ü
WA47495201 Noen ü   ü ü WA39911545 Lufsebäcken ü   ü ü WA86872761 Hallhult-Äsperyd ü ü ü  ü
WA47624169 Fagerhultasjön    ü  WA40015043 Röttleån ü  ü ü ü WA87827660 Norrahammar-Taberg ü ü ü  ü
WA49841137 Allgunnen ü   ü ü WA41607112 Svartån: Sommen - Säbysjön ü ü ü ü ü WA88135799 Värnamo-Ekeryd ü ü ü  ü
WA50390291 Övingen ü   ü ü WA42160785 Sällevadsån: Vensjön - Flen    ü ü WA88271223 Öster om Rosjön ü ü   ü
WA51074103 Vrången ü   ü  WA43782977 Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjönü ü ü ü ü WA93059469 Norr om Brunseryd ü ü   ü
WA51698833 Algustorpasjön ü ü  ü ü WA44293011 Svedån ü ü ü ü ü WA94898787 Silverdalen ü ü   ü
WA53280945 Vänstern ü ü  ü ü WA44510779 Svartån (vid Boxholm)  ü  ü  WA95633813 Bottnaryd-Tunarp ü ü ü  ü
WA54927417 Skedesjön ü   ü ü WA45569621 Sällevadsån: Emån - Vensjön    ü  WA97303805 Horveryd-Hjälmseryd ü ü   ü

WA56026254 Södra Gussjö   ü ü ü WA45704566 Silverån: Brusaån - källan ü ü  ü  WA98177034 Åsenhöga ü ü   ü
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WA56223977 Furen ü  ü ü ü WA49568165 EMÅN: Stensjöbäcken - Sällevadsån ü ü  ü  
WA57441416 Stora Bellen ü ü  ü ü WA51960781 Storån: Lillån vid Herrestad - Lillån från Hästhultasjönü ü  ü ü
WA57714381 Solgen ü  ü ü ü WA52413571 Emån: Kroppån-Lillån ü ü  ü ü
WA59671293 Lången ü  ü ü ü WA53438416 Anderstorpaån: Nissan - Älgeå ü ü ü ü ü
WA62332697 Stora Nätaren ü   ü ü WA53907135 Solgenån: Emån-Solgen ü ü ü ü ü
WA63244766 Norra Gussjö ü  ü ü ü WA54951263 Nissan: Norra Gussjön - Svanån ü ü ü ü  
WA63698956 Tjurken ü   ü ü WA56733533 Krikån ü  ü ü ü
WA64342324 Storsjön ü   ü ü WA58054554 Degerå ü   ü ü
WA65733751 Bunn ü   ü ü WA58406514 Nissan: Lillån - Anderstorpaån ü   ü ü
WA66283475 Örken ü ü  ü ü WA58713534 Vämmesån: Ljungaån - Hjorsetån ü ü  ü  
WA68009474 Sommen ü ü  ü ü WA59031467 Huskvarnaån: Ylen - Stora Nätaren ü   ü  
WA72189945 Munksjön ü ü ü ü  WA59373091 Vrigstadsån: Rusken - Långö-Klinthultsdammen   ü ü
WA72863018 Norra Vallsjön ü  ü ü ü WA59642544 Tidan: Havrabäcken - Stråken ü   ü ü
WA73408410 Bodanäsasjön ü   ü ü WA60061131 Nissan: Anderstorpaån - Södra Gussjö ü ü ü ü  
WA74499198 Ylen ü  ü ü ü WA61343911 Solgenån ü   ü ü
WA74608695 Bussbroflogen ü   ü ü WA61963298 Gagnån ü ü ü ü  
WA75045253 Vikaresjön ü   ü ü WA62035797 Bodanäsån ü ü  ü ü
WA75950077 Assjön ü ü  ü ü WA62344842 Tabergsån: Munksjön - Lillån vid Råslätt ü ü ü ü  
WA77935742 Ryssbysjön ü   ü ü WA63781007 Bolstraån ü   ü  
WA78190394 Spexhultasjön ü   ü ü WA64453659 Hornån ü ü ü ü ü
WA80732030 Brängen ü   ü  WA65438481 Jonsbobäcken ü  ü ü  
WA83907305 Nömmen ü ü  ü ü WA67527575 Emån: Lillån-Prinsasjön ü  ü ü ü
WA83932034 Norra Vixen ü   ü ü WA68014927 Brusaån: Bruksdammen - Stensjön ü ü ü ü ü
WA85883179 Rymmen ü   ü ü WA68324328 Gårdvedaån: Virserumssjön - Hjortesjön ü   ü ü
WA90114553 Vallsjön ü   ü ü WA69345719 Nissan: Grissleån - Älgån ü ü ü ü  
WA90331926 Mossjön    ü  WA69745500 Nissan: Svanån -  Lillån ü ü ü ü ü
WA90651882 Kävsjön ü   ü  WA70110133 Bäckebobäcken ü   ü  
WA91421945 Sommen ü   ü ü WA70325393 EMÅN: Uppsjön - Storesjön ü   ü ü
WA92146599 Fegen ü ü ü ü ü WA70634949 Emån: Vetlandabäcken - Grumlan ü  ü ü ü
WA92988840 Saljen ü   ü ü WA72263164 Skärsjöbäcken ü   ü  
WA93739030 Säbysjön ü  ü ü ü WA73820155 Bäck från Lillahemsgöl  ü  ü  
WA95263554 Uppsjön ü ü ü ü ü WA74014389 Emån: Grumlan-Flögen ü  ü ü ü
WA95457078 Bodasjön ü   ü ü WA74576760 Bodanäsån ü   ü ü
WA95688988 Flåren ü  ü ü ü WA75949348 Radan: Svanån - Stengårdshultasjön ü  ü ü  
WA96726650 Lyen ü   ü ü WA77703586 Svanån: Nissan - Radan ü   ü  
WA98845090 Storesjön ü   ü ü WA78108823 Storån: Flaten - Långasjön ü  ü ü ü
WA98912853 Kansjön ü   ü ü WA78784216 Svanån: Radan - Gettrabosjön ü ü ü ü ü
WA98997999 Försjön ü   ü ü WA79409146 Emån: Pauliströmsån - Gnyltån ü ü  ü ü

WA99362284 Mycklaflon ü   ü ü WA79424619 Domneån ü   ü ü
WA79439114 Kallebäcken ü ü ü ü  
WA79980855 Noån ü  ü ü ü
WA80019396 Bullerbäcken ü   ü ü
WA80261451 Silverån: Lillån - Brusaån ü ü  ü  
WA82559508 Gnyltån: Lillån - Fagerhultasjön ü   ü  
WA82753856 Gnyltån: Emån - Lillån    ü  
WA82944339 Årån: Furen - Lången ü  ü ü ü
WA82977903 Anderstorpaån: Älgeå - Hären ü ü ü ü ü
WA83185684 Emån: Flögen - Tjurken ü  ü ü ü
WA83316450 Ruskån: Lagan - Skärsjöbäcken ü ü  ü ü
WA83673589 Linneån: Kroppån - Lillån ü ü  ü ü
WA83869082 Krabbebäcken ü   ü ü
WA84085123 Lillån: Kattån - Kyrkebäcken ü  ü ü  

326



WA84369272 Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön ü   ü  
WA84811694 Källerydsån ü ü ü ü ü
WA85230101 Holmån ü   ü  
WA85667038 Häradssjöbäcken ü   ü  
WA85697208 Västerån ü   ü ü
WA85766605 Knipån ü ü ü ü ü
WA86147471 Storån: Lillån - Fläsebäcken ü ü  ü  
WA86156097 Tidan: Nässjön - Brängen ü   ü  
WA87461319 Älgån ü ü ü ü ü
WA87469755 Brusaån: Högebro-Bruksdammen ü ü ü ü ü
WA87655463 Noån ü   ü  
WA88323782 Valån: Norra Gussjö - Södra Vallsjön   ü ü  
WA89478764 Lillån: Härån - Hindsen ü   ü  
WA89781297 Valån: Södra Vallsjön - Norra Vallsjön ü  ü ü  
WA90687912 Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen ü ü ü ü ü
WA91062416 Nissan: Lillån - Grissleån ü  ü ü ü
WA92809052 Nykyrkebäcken ü  ü ü ü
WA93202015 Lagan: Härån - Lillån ü  ü ü  
WA93505857 Brusaån: Silverån-Högebro ü ü ü ü  
WA94128230 Nissan: Träppjaån - Lillån ü ü ü ü ü
WA94273561 Västerån: Norra Gussjö - Lagmanshagasjön ü  ü ü  
WA94512546 Osån ü ü ü ü ü
WA96296478 Årån: Flåren - Furen ü  ü ü ü
WA96375763 Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen ü ü ü ü ü
WA97544029 Gårdvedaån: Hjortesjön - Serarpasjön ü   ü ü
WA97766489 Bordsjöbäcken: Utlopp NV Kvarntorpet - Bordsjönü   ü  
WA98043420 Härån: Ruskån - Hokaån ü   ü ü
WA99240897 Lillån (Gnyltån) ü   ü ü
WA99574747 Toftaån ü ü ü ü ü

WA99857657 Fusebäcken    ü  
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Effektmål Periodicitet Aktör Finns i Åtgärdsprogram

Åtgärdskategori - Typ Syfte/Precisering Möjliga åtgärder
Säkra tillgång
och kvalitet

Utveckla/
Förbättra
befintliga
resurser

Skydda
befintliga
resurser

Etablera nya
resurser och
infrastruktur Engång

Regel-
bundet åter-
kommande

Fort-
löpande

Nat/reg
myndighet

VA-
verksamhet/

Kommun

Verksam-
hetsutövare/I

ndustri Hushåll Miljömål
Klimat-

anpassning
Vatten-

förvaltning

Finns i
åtgärds-
progam

Fysiska - Kvarhållning

Öka
avrinningsområdets

kvarhållande
vattenförmåga genom

att:

1. Anpassa och/eller anlägga regleringsmöjligheter i vattenmagasin/sjö efter framtida förhållande (t ex höga/låga
flöden) ü ü ü

-
ü

- - -
ü ü

-
Delvis Delvis Delvis Delvis

2. Anlägga våtmarker ü - - - ü - - ü ü - - Ja Delvis Ja Ja

3. Reglerad (och minskad) markavvattning ü ü - - ü - - ü - ü - Delvis Delvis Delvis Delvis

4. Anlägga bevattningsdammar nära avsett behovsområde ü - - ü ü - - - ü ü - Delvis Delvis Ja Ja

5. Skapa buffertområden och svämplan för skydda samhällsviktig verksamhet och miljöpåverkan ü - ü - ü - - ü ü ü - Ja Ja Ja Ja

6. Magasinera dag- och dräneringsvatten för att använda som resurs ü ü - - - - ü - ü ü - Delvis Nej Ja Ja

Fysiska - Alternativa system
Säkerställa robust

infrastruktur genom
att:

7. Alternativ vid driftstopp på ordinarie leveranssystem (t ex reservvattenverk, ledningsnät) finns och är
kontrollerade och underhållna ü ü

-
ü

-
ü

- -
ü ü

-
Nej Delvis Nej Delvis

8. Utveckla och kontrollera/underhålla uttagsbrunnar/egen brunn - ü - - - ü - - ü ü ü Nej Delvis Nej Delvis

9. Öka takten på förnyelse av ledningsnät/minskat läckage ü - - - - - ü - ü - - Delvis Ja Delvis Ja

10. Minska läckor/dropp/rinnande kranar ü - - - - ü - - ü ü ü Ja Delvis Nej Ja

Fysiska - Överledning/
sammankoppling

Säkra upp
vattenförsörjning

genom överledningar
och

sammankopplingar:

11. Inom kommunens/VA-huvudmans ledningsnät - ü - ü ü - - - ü - - Nej Delvis Nej Delvis

12. Mellan kommuner - ü - ü ü - - ü ü - - Nej Nej Nej Nej

13. Mellan regioner - ü - ü ü - - ü ü - - Nej Nej Nej Nej

14. Från vattenrika områden till bristområden - ü - ü ü - - ü ü - - Delvis Nej Nej Delvis

Fysiska - Cirkuläritet

Införa cirkulära system
som minskar behovet
av nya naturresurser

genom att:

15. Anpassa/införa teknik för att behandla process- och/ avloppsvatten till den kvalitet som behövs för förnyad
användning ü ü

-
ü

- -
ü

-
ü ü

-
Delvis Nej Ja Delvis

16. Säkerställa fungerande vattenbalans genom att återföra uttagen volym inom uttags-/avrinningsområdet ü ü
- - - -

ü
-

ü ü
-

Delvis Nej Ja Delvis

Fysiska - Mätning/datafångst

Installera uppföljning
av mängd och kvalitet
på vattenproduktion,

leverans och
användning genom

att:

17. Följa upp uttag och producerat vatten till allmänt ledningsnät/distribution ü
- - - - -

ü
-

ü
- -

Delvis Nej Delvis Delvis

18. Följa upp variationen hos högvolymsanvändare med tillräckligt hög tidsupplösning ü
- - -

ü
- - -

ü ü
-

Nej Nej Nej Nej

19. Följa upp kvalitet och vattennivå i brunnar hos hushåll med egen vattenförsörjning ü
- - -

ü
- - - - -

ü Delvis Delvis Nej Delvis

Fysiska - Anpassning

Anpassa
vattenförsörjnings-
behov efter tillgång

genom att:

20. Effektivisera bevattningstekniker inom jord-/skogsbruk ü - - - - ü - - - ü - Delvis Delvis Ja Ja

21. Införa tåligare grödor och anpassa odlingsformer inom jord-/skogsbruk ü - - - - - ü - - ü - Nej Ja Delvis Ja

22. Effektivisera industrins vattenanvändning så att total användning minskar ü - - - - ü - - - ü - Delvis Nej Ja Ja

23. Effektivisera industrins vattenanvändning så att kvantitativt förnyelsebehov minskar genom ökad recirkulation ü
- - - - -

ü
- -

ü
-

Delvis Nej Delvis Delvis

24. Minska den totala vattenförbrukningen hos alla användare ü - - - - - ü - ü ü ü Delvis Ja Nej Ja

25. Installera "snål-användning" på vattenkran/apparat etc. ü - - - ü - - - - - ü Ja Delvis Nej Ja
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26. Nyttja dagvatten för bevattning av t ex "gröna samhällsytor" - - - ü - ü ü ü ü ü ü Ja Ja Delvis Ja

Fysiska - Naturvärde
Återskapa och

förbättra naturvärden
genom att:

27. Fria vattenvägar återskapas/finns för återställa naturvärde som skadats pga torka/lågt vatten
-

ü
- - - -

ü ü ü
- -

Ja Delvis Ja Ja

28. Använda definierade miljöanpassade flöden vid prövning och tillsyn
-

ü
- - -

ü
-

ü ü
- -

Nej Nej Delvis Delvis

Information - Säkra tillgång

Tillgångar kan nyttjas
längre/effektivare

genom att
tillgängliggöra

information om:

29. Orsaker till vattenbrist och syftet med sparåtgärder genom målgruppsanpassad/riktad information
(informationskampanjer, workshops, föreläsningar etc) ü

- - - -
ü

-
ü ü

- -
Ja Nej Nej Ja

30. Hur kvalitet och kvantitet provtas och rapporteras för egen brunn ü ü - - - - ü ü ü - - Delvis Ja Nej Ja

31. Hur kvalitet och kvantitet kan förbättas för enskild vattenförsörjning ü ü - - - ü - ü ü - - Delvis Ja Nej Ja

32. Hur vattenförsörjningarbete och långsiktigt hållbart nyttjande av vattentillgångar genomförs ü ü - - - - ü ü ü - - Delvis Nej Nej Delvis

33. Vattenförsörjningsplaner finns och hur de kan används (t ex digitala kartunderlag, storymaps) ü - ü - - ü - ü ü - - Delvis Nej Nej Delvis

Information - Nyttjande

Aktuell information
om tillgång, nyttjande
och prognoser finns

genom:

34. Öppen och uppdaterad tillgång till nuvarande vattenläge och prognoser ü
- - - -

ü
-

ü ü
- -

Delvis Nej Nej Delvis

35. Att rapporteringssystem finns för att löpande uppdatera verksamheters och hushållens vattenanvändning ü
-

ü
- -

ü
-

ü ü ü ü Nej Nej Nej Nej

Juridiska - Tillsyn
Tillsyn, uppföljning och

rapporteringskrav
utövas så att:

36. Det bedrivs aktiv tillsyn av vattenuttag ü ü - - - - ü ü ü - - Delvis Nej Ja Ja

37. Det finns utsedd myndighet med mandat att fördela vatten vid bristtillgång ü ü - - - - ü ü - - - Nej Nej Delvis Delvis

38. Möjlighet för påföljd (inkl. avstängning) finns vid överträdelse eller avsaknad av tillstånd mm ü - ü - - ü - ü - - - Delvis Nej Nej Delvis

39. Åtgärder för att minska vattenanvändning vid miljöprövning/tillsyn prioriteras ü - - - - ü - ü ü ü - Delvis Nej Delvis Delvis

Juridiska - Planering/samverkan
Långsiktigt tryggad

vattenförsörjning nås
genom att:

40. Anpassa vattendomar till vattenbalans i förändrat klimat - ü - - ü - - ü ü ü - Delvis Delvis Delvis Delvis

41. Vattendomar (oavsett syfte) tar hänsyn till dricksvattenförsörjning vid bristsituation ü - - - ü - - ü ü ü - Nej Delvis Delvis Delvis

42. Tydligt ansvar om vattentillgång finns i lagstiftning och plansammanhang ü ü ü ü - ü - ü - - - Delvis Nej Nej Delvis

43. Exploatering och samhällsplanering utgår utifrån områdets vattentillgång ü ü - ü - - ü ü ü ü - Delvis Ja Delvis Ja

44. Vattentaxa stiger med stigande förbrukning (för hushåll och företag) ü - - - ü - - ü - - - Nej Nej Delvis Delvis

45. Avrinningsområdesvis samverka mellan myndigheter och företag kring reglering och vattendomar - ü - - - - ü ü ü - - Nej Nej Ja Ja

Juridiska - Tillstånd
Tillstånd, vattendomar
och skyddsområden är

utformade så att:

46. Vattendomar samordnas utifrån avrinningsområden/ vattenförekomster ü - - - ü - - ü ü ü - Nej Delvis Delvis Delvis

47. Vattendomar finns på kommunala råvattenuttag ü - ü - - ü - ü ü - - Delvis Delvis Delvis Delvis

48. Aktuella och uppdaterade vattenskyddsområden finns på alla råvattentäkter/anläggningar - - ü - ü - - ü ü - - Ja Ja Ja Ja

49. Tillstånd för uttag och markavvattning tidsbegränsas ü - - ü - - ü ü ü ü ü Delvis Nej Delvis Delvis

50. I definierade bristområden är tillståndsplikt obligatoriskt även för mindre uttag ü - - ü - - ü ü - - - Nej Nej Delvis Delvis

51. Möjligheten till vattenavstängning vid bevattningsförbud nyttjas (§43 i LAV) ü - - - - ü - ü - - - Delvis Nej Nej Delvis

Kunskapshöjning -
Kompetensutveckling

Öka teknisk kunskap
för att säkra

leveransförmågan
genom att:

52. Ny- och vidareutbilda tjänstepersonal ü ü ü ü
-

ü
-

ü ü ü
-

Nej Delvis Nej Delvis

53. Kontinuerligt införa ny teknik (BAT) ü ü
-

ü
- -

ü
-

ü ü
-

Delvis Nej Delvis Delvis

Fysiska - Anpassning

Anpassa
vattenförsörjnings-
behov efter tillgång

genom att:
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54. Aktivt förmedla råd och åtgärder för minska verksamheters och hushållens vattenförbrukning ü ü ü ü
- -

ü ü ü ü ü Nej Delvis Delvis Delvis

55. Synliggöra hushållets egna vattenförbrukning för olika moment (hygien, livsmedel, bevattning mm) ü
- - - - -

ü
-

ü
-

ü Ja Nej Nej Ja

56. I beslut införa åtgärder som ökar effektivare vattenhantering ü
- - - - -

ü ü ü
- -

Nej Delvis Delvis Delvis

Kunskapshöjning -
Datauppbyggnad

Öka tillgång till
hydrologiska

kvalitativa och
kvantitativa data

genom att:

57. Upprätta avrinningsområdesvisa vattenbalanser inkl. tillförsel/bortförsel/överledning - ü - - - ü - ü - - - Delvis Nej Delvis Delvis

58. Påverkan på natur- och kulturvärde vid torka kan beskrivas ü ü ü - - ü - ü - - - Nej Nej Nej Nej

59. Mätsystem och tillgång till data av vattennivåer i enskilda brunnar (över större områden) ü - - - - - ü - - - ü Ja Nej Nej Ja
60. Öka upplösning på tids-/rums-/detaljdata (dygn/period med lågflöde/<MLQ/ekologiskt flöde/ tröskelnivå för
uttag/anslutningsgrad och typ) -

ü
- - -

ü
- -

ü
- -

Delvis Delvis Nej Delvis

61. Analysera hydrologiska parametrar i nya möjliga förekomster - - - ü ü - - - ü - - Ja Delvis Nej Ja

62. Inventera och vid behov optimera/reducera vattenkonsumerande processer genom styrning/ny teknik ü - - - - ü - ü ü ü ü Ja Nej Delvis Ja

63. Forskning och riktade miljöövervakningsprogram av effekter av torka/låga flöden ökar ü ü ü - - ü - ü - - - Delvis Nej Delvis Delvis
64. Utveckla modeller/prognosverktyg för mängden uttagbart vatten vid både normaltillfälle och påfrestande
situationer ü

- - - -
ü

- -
ü

- -
Nej Delvis Nej Delvis

65. Öka datatillgång om kvalitet och kvantitet i yt-och grundvatten (fler mätstationer) ü - - - - - ü ü ü - - Ja Nej Delvis Ja

Organisatoriska -
Samverkansforum

Skapa strukturer,
former och forum för:

66. Avrinningsområdesvis (lokal) samverkan rörande vattenresursfrågor t ex reglerings-/vattendomsfrågor ü ü
- - - -

ü ü ü ü
-

Delvis Delvis Delvis Delvis

67. Ökad samverkan mellan nationella/regionala vattenansvarsmyndigheter ü ü ü ü
- -

ü ü
- - -

Ja Nej Delvis Ja

68. Informationsutbyte mellan vattenproducent och konsument ü ü ü
- -

ü
- -

ü ü ü Ja Ja Delvis Ja
69. Att säkra personal- och kompetensbehov inom/mellan huvudmän/organisationer genom att t ex upprätta
kommunöverskridande förvaltningar - -

ü
- - -

ü ü ü ü
-

Delvis Delvis Nej Delvis

70. Att säkerställa långsiktiga inriktnings- och åtgärdsbehov mellan huvudmän och beslutsfattare ü ü ü ü
-

ü
-

ü ü
- -

Nej Nej Nej Nej

Organisatoriska - Infrastruktur
Säker

vattenförsörjning
uppnås genom att:

71. Form(er) finns för ökad sammankoppling av vattenledningsnät för (delar av) länet -
ü

-
ü ü

- -
ü ü

- -
Nej Nej Nej Nej

72. Investeringar/projekt genomförs mellan kommuner/ regioner för långsiktigt trygga vattenresurser ü ü ü ü ü
- -

ü ü
- -

Delvis Delvis Delvis Delvis

Styrmedel - Behov/användning

Möjlighet till
styrning/reglering över

(större) geografiska
områden uppnås

genom att:

73. Besluta om regionala/avrinningsområdesvisa bevattningsförbud ü
- - - -

ü
-

ü
- - -

Nej Nej Nej Nej

74. Införa lokala bevattningsförbud där hög förbrukning förekommer (även enskild vattenförsörjning) ü
- - - -

ü
-

ü ü
- -

Nej Nej Nej Nej

75. Prioriteringsplan finns för intressen/behov vid påfrestande händelser (t ex torka) ü
- - - -

ü
- -

ü
- -

Nej Delvis Delvis Delvis

76. Öka kostnaden per volym vid ökad förbrukning ü ü
- -

ü
- - -

ü
- -

Nej Nej Delvis Delvis

Styrmedel  - Ekonomi
Ekonomiskt stöd för

trygg vattenförsörjning
finns:

77. För (mindre) kommuner med begränsade resurser för att kunna genomföra nödvändig åtgärd ü ü ü ü - ü - ü - - - Delvis Ja Nej Ja

78. För kommunöverskridande vattenförsörjningsprojekt ü ü ü ü ü - - ü ü - - Delvis Nej Delvis Delvis

79. För att garantera/säkerställa budget för långsiktiga investeringsbehov ü ü ü ü - ü - ü ü - - Nej Nej Nej Nej

80. Genom bidrag för investering i ny teknik, särskilt vid nybyggnation/renovering ü ü ü ü - ü - ü - - - Ja Nej Delvis Ja
81. För att införa ekonomisk sanktion för all vattenbortledning från vattenmagasin, som (kan) ha
vattenförsörjningsändamål ü

- - - - -
ü ü

- - -
Nej Nej Delvis Delvis

Kunskapshöjning -
Kompetensutveckling

Öka teknisk kunskap
för att säkra

leveransförmågan
genom att:
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Styrmedel - Plansammanhang
Planläggning styrs så

att:

82. Detalj- och översiktsplaner inkluderar vattenfördröjande/lagrande strukturer i samhället ü - - ü - ü - - ü - - Ja Ja Delvis Ja

83. Regionala och lokala vattenförsörjningsplaner ingår i kommunala översikts- och VA-planer ü ü ü ü - - ü ü ü - - Ja Delvis Ja Ja
84. Långsiktigt arbete med (reserv)alternativ av råvattentäkt och infrastruktur för att ersätta största ordinarie uttag
är möjligt -

ü
-

ü
- -

ü
-

ü ü
-

Delvis Delvis Delvis Delvis

85. Artikel 7-förekomster (vattendirektivet) revideras vid behov - - ü - - ü - ü - - - Delvis Nej Delvis Delvis

86. Regionala och lokala vattenförsörjningsplaner tas fram och revideras löpande ü ü ü ü - - ü ü ü - - Delvis Nej Delvis Delvis

87. Vattenbalans betonas i plansammanhang genom att nyttja miljöbalkens hänsynsregel ü ü ü ü ü - - ü ü ü - Nej Nej Ja Ja
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-31   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.316
  

  

 1 (1) 

Utredning placering simhall 

Ärendebeskrivning 

I förslag till investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 
2023-2026 finns medel för ny simhall med 350 miljoner kronor 
avsatta under år 2025-2027. Då planeringstiden är lång behöver 
en utredning göras avseende placering. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att göra en 
lokaliseringsutredning för en ny simhall i Värnamo tätort, 

Att återrapportera detta till kommunstyrelsen senast 2021-12-15 
samt 

Att för ändamålet tilldela samhällsbyggnadsnämnden 200 000 
kronor med finansiering ur medel för kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda behov. 

Johanna Svensson Ulf Svensson 
Ekonomichef Kommundirektör
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2021-04-28  

Justerare 

§ 45 Dnr: KN.2021.12 
 
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Åminne Bruk 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för 
Stiftelsen Åminne Bruk 2020 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen 
Åminne Bruk för verksamhetsåret 2020. 
 
 
Jäv 
Ordförande Eva Törn anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Åminne Bruks årsredovisning för 
2020. 
 
Förslag till beslut 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för 
Stiftelsen Åminne Bruk 2020 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen 
Åminne Bruk för verksamhetsåret 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonom kultur
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-28   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2021.12
  

  

 1 (1) 

 

Årsredovisning 2020 Stiftelsen Åminne  Bruk 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har fått Stiftelsen Åminne Bruks årsredovisning 
för 2020. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen 
för Stiftelsen Åminne Bruk 2020 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för 
Stiftelsen Åminne Bruk för verksamhetsåret 2020. 
 
 
 
 
Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-13   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2021.220
  

  

 1 (1) 

 

Stiftelsen Åminne bruk - årsredovisning 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Åminne Bruk, org nr 802425-1632, har avlämnat årsredovisning 
innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse för 2020. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
-61 363 kronor. Stiftelsens eget kapital, inklusive stiftelsekapital på 400 200 
kronor, uppgår 2020-12-31 till 581 530 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av 
finansiell ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. 
 
Kulturnämnden gör ett uttalande över verksamheten för det gångna året. 
Undertecknad gör en bedömning av stiftelsens ekonomi och ekonomisk 
förvaltning. 
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för 2020, 

att fritt eget kapital på 181 330 kronor balanseras i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

 

Kjell Fransson  
Biträdande kommundirektör  

 
 

 

350



351



352



353



354



355



356



357



358



359



360



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2021-04-28  

Justerare 

§ 46 Dnr: KN.2021.13 
 
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Smålands konstarkiv 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
att dela revisionens uppfattning och godkänna Stiftelsen Smålands konstarkivs 
årsredovisningen för 2020 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för  
Stiftelsen Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2020. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Smålands konstarkivs årsredovisning för 2020. 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
att dela revisionens uppfattning och godkänna Stiftelsen Smålands konstarkivs 
årsredovisningen för 2020 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för  
Stiftelsen Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonom kultur 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-28   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2021.13
  

  

 1 (2) 

 

 Årsredovisning 2020 Stiftelsen Smålands 
konstarkiv 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Smålands konstarkivs årsredovisning för 
2020. 
 
 
Beslutsförslag 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att dela revisionens uppfattning och godkänna Stiftelsen Smålands konstarkivs 
årsredovisningen för 2020 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för  
Stiftelsen Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2020. 
 
 
 
 
Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-28   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2021.13
  

  

 2 (2) 

Utredning 

Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen 
för beslut, om det behövs. 

 

Riskbedömning   

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

 

 

363



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-31   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2021.317
  

  

 1 (1) 

 

Smålands Konstarkiv, årsredovisning 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Smålands Konstarkiv, org nr 828000-3198, har avlämnat 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 
2020. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
+512 540 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår 202-12-31 till 1 432 864 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av finansiell ställning och 
finansiellt resultat samt att styrelseledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för 2020, 

att ansamlat eget kapital på 1 432 864 kronor föres i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

 

Kjell Fransson  
Biträdande kommundirektör 
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ÅRSREDOVISNING   2020

SMÅLANDS KONSTARKIV
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2021-04-13 Värnamo Nyheter 9 maj 2020

https://etidning.vn.se/2485/varnamo-nyheter/301325/2020-05-09/r/10/first 1/2
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2021-04-16 Värnamo Nyheter 9 maj 2020

https://etidning.vn.se/2485/varnamo-nyheter/301325/2020-05-09/r/10/first 2/2
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2021-04-13 Värnamo Nyheter 1 september 2020

https://etidning.vn.se/2485/varnamo-nyheter/326609/2020-09-01/r/3/first 1/2
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2021-04-13 Värnamo Nyheter 21 september 2020

https://etidning.vn.se/2485/varnamo-nyheter/331373/2020-09-21/r/2/last 2/2
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2021-04-13 Värnamo Nyheter 15 december 2020

https://etidning.vn.se/2485/varnamo-nyheter/359177/2020-12-15/r/4/last 2/2
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Urval av bilder från Smålands Konstarkivs verksamhetsåret 2020
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Skrivelse till kommunstyrelsen ang flytt av gasolstation Norregård 

Datum 2021-05-30 

Handläggare Malin Classon  

 

1. Bakgrund gasolstation på Norregård 

Värnamo Energi byggde i början av 1990-talet en gasolstation, tank med ledningar, för distribution av gas till 
industrikunder samt för spets- och reservproduktion av värme i fjärrvärmenätet. Anläggningen placerades på 
industriområde med avstånd till bebyggelse och annan verksamhet.  På 1990-talet fanns det stora planer på 
en utbyggnad av naturgasnät i regionen och även i Värnamo. Naturgasen skulle då ersätta gasol och även vara 
bränsle för fjärrvärmeproduktion.  Den gasolanläggning som byggdes på Norregård ansågs vara en provisorisk 
lösning  och planen var att inom några år avveckla till förmån för ledningsburen naturgas från västkusten. Då 
såväl bolaget som Värnamo kommun såg det som en provisorisk lösning skrevs ett arrendeavtal i stället för att 
bolaget förvärvade tomten av kommunen.  

Kartbilden visar tomtens placering i förhållande till annan bebyggelse och vägar, som vid denna tid var mycket 
begränsad. 

 

 

Den planerade utbyggnaden av naturgasnäten i väst Sverige blev aldrig verklighet och den provisoriska 
lösningen med en fast gasoltank blev efterhand permanentad. Gasoltanken och tillhörande ledningsnät är i 
dag en viktig del i verksamhet som byggts upp för gasolleverans och  försörjning av spets- och 
reservanläggning i fjärrvärmenätet. 
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 [VE00-17-5361]     [Sida 2 av 3]     [2021-05-31 14:06] 

2. Flytt av gasoltanken 

Vid ägarsamråd 2020-11-11 fick bolaget ett uppdrag att göra en utredning och titta på kostnaden och 
möjligheten för en eventuell flytt av gasoltanken på Norregård då angränsade privat verksamhet vill 
expandera och köpa loss mer mark.    

Vid detta tillfälle betonade bolaget att en flytt inte är aktuell eller i plan för verksamheten och att det finns 
utmaningar kopplade till ett genomförande. Det var i dessa diskussioner aldrig tal om att bolaget skulle stå för 
kostnaden utan bolaget har förutsatt att kostnaden för en flytt bekostas av den part som önskar att man 
flyttar 

Ärendet brådskade och i början av april presenterades ett förslag på lösning av en flytt. Kostnaden uppskattas 
till ca 3 MSEK exkl inköp av ny tomt.  

 

3. Befintligt arrendeavtal 

Ursprungligt arrendeavtal är tecknat 1992-03-09 och löper tre år och förlängs ett år i taget om arrendet ej 
sägs upp av någon part senast sex månader innan de löper ut. Det finns dock ingen reglering i avtalet om vad 
som ska föranleda en uppsägning, som med så kort varsel kan orsaka problem för verksamheten.  

Ytan och avgiften som arrendet avser minskade genom ett tilläggsavtal 2007-10-08 i övrigt påverkades inte 
villkoren. 

Det finns fyra typer av arrende nämnda i jordabalken som är den lag som reglerar upplåtelse av jord mot 
vederlag. 

Jordbruksarrende – för brukande av jorden, odling. Arrendatorn kan ha besittningsrätt om vissa villkor är 
uppfyllda. 

Bostadsarrende – rätt att uppföra bostad. Arrendatorn kan ha besittningsrätt om vissa villkor är uppfyllda. 

Anläggningsarrende - föreligger när jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt 
arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller 
bibehålla byggnad, som ej är av endast ringa betydelse för verksamhetens bedrivande. Arrendatorn har ej 
besittningsrätt men kan ha rätt till ersättning vid avflytt. 

Lägenhetsarrende - föreligger när jord upplåtits på arrende för annat ändamål än jordbruk och upplåtelsen 
icke är att anse som bostadsarrende eller anläggningsarrende.  Arrendatorn har ej besittningsrätt eller rätt till 
ersättning för flytt. 

I §11 i avtalet från 1992 har bolaget avsagt sig rätten till avträdesersättning.  

Att Värnamo Energi avsäger sig rätten till ersättning från kommunen har historiskt varit brukligt och stöds av 
principen att kommunen historiskt sett till att skydda våra intressen som omfattar samhällsviktig infrastruktur. 
Bolaget har även industrikunder som är beroende av gasen för sina processer.  

Ett skäl till att § 11 infördes i avtalet är också att det vid tiden för avtalets tecknande ansågs vara en 
provisorisk lösning som skulle ersättas med koppling mot naturgasnät . I det sceneriet hade det inte varit  
aktuellt att begära någon ersättning för att lämna tomten.   

Då gasolstationen måste ses som en samhällsviktig verksamhet som permanentats på platsen anser vi att man 
i detta fall måste tolka in någon form av besittningsrätt eller rätt till ersättning i denna situation.  
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 [VE00-17-5361]     [Sida 3 av 3]     [2021-05-31 14:06] 

4. Kostnader i samband med flytt 

 

Bolaget har för att möta kommunens önskemål om att gasolverksamheten flyttas tagit fram ett förslag på ett 
möjligt genomförande. Kostnaden beräknas med tillgängliga uppgifter våren 2021 till ca 3 MSEK.  

Vi anser inte att det är rimligt att Värnamo Energi mot bakgrund av ovan ska stå för denna kostnad som direkt 
påverkar värmverksamheten och dess kunder och begär, med ovan skrivning som grund, ersättning för 
kostnader som uppstår i samband med denna flytt av gasoltank samt medföljande gasledningar. 

För att i framtiden inte hamna i denna situation på nytt önskar bolaget förvärva den tomt till vilken man nu 
blir hänvisad att flytta gasanläggningen. 

 

Värnamo Energi AB 

Värnamo 2021-05-30 
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Skapa Multisport Arena i Kärda 
 

  
 

Kärda Idrottsförening söker projektstöd för byggande av Multisport Arena. 

Kärda ligger 7 km väster om Värnamo längs riksväg 27 och har ca 350 invånare. Verksamheten i 
Kärda IF består av 236 medlemmar, 2st fotbollslag med 80-talet aktiva. Varav ca 25 aktiva i åldrar 15-
21år. Man har även barngympa för åldrarna 3-6år. Man satsar mycket tid för att ge Kärdas barn och 
unga de bästa förutsättningar för spontanidrott som man menar både ger en bättre folkhälsa samt 
stöttning till de som drömmer om att bli nästa Foppa eller Jonas Thern. 

Bygga Multisport Arena 

Plats: Idrottsplatsen i Kärda: Parkeringen/isbanan  (30x60m) görs om till basket-/ inlines-/ 
futsal-/ tennis-/ innebandy-/ skate- yta (34x23m), utegym 6x30m, beachvollybollplan 

Adress: Kärda Klubbhus 1 

             33195 Värnamo 

Markägare: Värnamo Kommun, Kärda IF har Nyttjanderättsavtal  

Tomt: Kärda 2:48 

Syfte: Skapa inspirerande och meningsfull idrottande fritid under vår/sommar/höst/vinter för 
barn och unga.   

Mål: Skapa en Multisport Arena tillgänglig för alla, som uppmuntrar/inspirerar till 
spontanidrott som erbjuder något för alla. Genom spontanidrott öka jämställdhet och 
jämlikhet -alla får vara med -ingen tidsbokning -alltid öppen och upplyst -kostnadsfritt. 

En ny aktivitetsyta där barn och ungdomar får påverka skapandet av densamma. 

Sökande: Kärda IF  
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Skapa Multisport Arena i Kärda 
Bakgrund: Under vår, sommar och höst saknas den naturliga möjligheten för spontanidrott och 
rörelse för barn och unga i Kärda. Dessutom är skolans (förskola t o m årskurs 6) idrottslektioner 
mycket begränsade av de små ytor som finns tillgängliga i gymnastiksalen.  

Det finns en fantastisk möjlighet i Kärda Idrottsförenings idrottsplats. 

Vintertid används isbanan, pulkabackar, grillplatser och skidspår (belägna bredvid Kärda IF:S 
klubblokal) flitigt av både av besökande hockeylag och spontanidrottare. Användningen består främst 
av barn och ungdomar från orten, men idrottsplatsen är också välbesökt av barnfamiljer från orter 
som Värnamo och Forsheda.  

Syfte och mål: Med barn och Unga i fokus i allt som görs. ”Skapa en Multisport Arena tillgänglig 
för alla, som uppmuntrar/inspirerar till spontanidrott som erbjuder något för alla. Genom 
spontanidrott öka jämställdhet och jämlikhet -alla får vara med -ingen tidsbokning -alltid 
öppen och upplyst”. 

Syftet är också att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet på barn och ungdomars egna villkor, samt 
erbjuda en god integration och samhörighet i Kärda med omnejd. Vi vill inspirera och erbjuda 
meningsfulla möten mellan människor på ett spontant och hälsobefrämjande sätt. Vi menar att man 
också kan i viss mån hävda att multiarenan bidrar till minskade utsläpp då utövarna kan aktivera sig 
på hemmaplan. Delar av redskapen byggs av återvunnet och naturliga material. Anläggningen skall 
vara gratis och tillgänglig för alla utan tidsbokning. 

Projektbeskrivning: 

Göra om isbanan/asfaltsplanen till Multisportyta på vår, sommar och höst (ger inlines, innebandy, 
basket, futsal, tennis) samt anlägga beachvolleybollplan, utegym, frisbeegolfbana samt 
trygghetsbelysning till skateparket och ”tonårshänget”. I dagsläget har 2st grävmaskinister, 3 
traktorförare, 4 snickare samt övriga en hel del övriga "hantlangare" lovat att ställa upp ideellt. 
Större delen av arbetet ämnar vi göra själva och kommer även stå för löpande underhåll och skötsel. 
Vi hoppas att anläggningen skall kunna användas av barnen sommaren 2021. 

Barn och ungas delaktighet: 

Barnen på Kärda skola har kommit med önskemål och idéer. Därav skapande av Multisportyta och 
hinderbana. Barnen har fått berätta hur frekvent de vistats på platsen. Äldre barn är tillfrågade om 
samma sak. En grupp tonåringar kommer att jobba med sponsring samt med annat praktiskt arbete. 

Samarbete med andra föreningar 
Värnamo Södra, IFK Värnamo, Värnamo Hockey, Värnamo Innebandyförening, Frisksportarna i 
Värnamo, Forsheda IF (samt även Kärdas egna föreningar såsom kyrka, hockeyklubb, Kärda 
Intresseförening) ser stor potential med att kunna bedriva ex försäsongsträning, avslutning, 
träningsdagar (för företrädelsevis yngre flickor och pojkar). Andra föreningar påtalar också att detta 
möjliga miljöombyte kan ge en mer omväxlande och spännande träningsdag/tillfälle för deras barn.   
I de lägre åldrarna har man sällan någon större summa i kassan och då kan detta alternativ vara 
ekonomiskt fördelaktigt pga att det inte kostar något att använda arenan. 

Övrigt 
Vi anser att detta ökar attraktionskraften för Kärda som en ort att bosätta sig i för familjer vilket 
också bidrar till att trygga skolan. Att Kärda IF åtar sig att skapa detta samt att sköta detta borgar för 
en långsiktighet och bra hållbarhet. 
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Skapa Multisport Arena i Kärda 
 Kärda If ser vidare att föreningen på detta sätt tar ett stort kliv att erbjuda alla åldersgrupper 

en meningsfull fritid där alla får vara med (och inte nödvändigtvis måste spela fotboll). Vilket 
i längden också kommer trygga att Kärda If överlevnad och livskraft som förening. 

 Att röra sig har ju blivit viktigare, att få göra det på en utearena känns helt rätt med tanke på 
den nya normala som har blivit rådande. Vi menar att genom i unga år inspirera till rörelse 
och aktivitet i längden kommer ge en bättre folkhälsa.  

 Vi har i dagsläget räknat med kostnader runt 1.1 miljon ink moms, och vi har sökt stöd på ett 
antal ställen. 

 Klart i dagsläget: 

ICA Stiftelsen 250 000kr 

Norheds stiftelsen 75 000kr 

Vallerstads stiftelsen Material 70 000kr 

RF SISU Småland 140 000kr 

Kärda IF 300.000kr + 6-700h timmar ideellt arbete. 

Ej Klart: 

Önskat att Värnamo Kommun 250 000kr + moms (belysning och multisportgolvet) 

 Arbetet kommer sätta igång under helgen 2021-05-14 och vi har stämt av med alla att detta 
är ok. Stadsbyggnadskontoret har inget att invända på.  
Vi kommer för att utnyttja omständigheterna med restriktioner genom starta utan att ha löst 
alla ekonomiska detaljer, men vi kommer få så mycket gratis av att kunna förbereda allt 
arbete medans vi har grävare samt personer som ställer upp ideellt. 
Vi hoppas inte behöva begränsa projektet utan snarare utöka det.
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Utgifter

Plattan Multi floor 20x32m 335kr m2 268000
Belysning 175000
Grävmaskin mm 32000
Asfalt 261000
Staket/nät 25000
Basketkorgar 2st 16238
Tennisnät/stolpar 10500
Bänkar 20485
Utegym 91768
Frisbeegolfbana 60741
Trädäck till utegym, infotavla, skateramper material 39268
Linjering 17500
Beachvollyboll plan 60000
Uppskattad arbetsinsats Ca 500h a 220kr/h 110000

1187500
Finansiering Status 

Kärda IF bidrag Norhed Stiftelse 75 000 Klart
Kärda IF Ideelt arbete 110000 Klart 
 (folk har lovat att ställa upp, ex 2 st grävmaskinister,
  2 traktorförare, 4 snickare samt övriga ställer upp Ideellt)
Kärda IF kassa 300000 Klart
Sisu 140000 Klart
Ica stiftelsen  250000 Klart
Värnamo Kommun 312 500 Ej Klart

1 187 500
2

Vid uteblivna bidrag kan inte detta projektet genomföras.
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Samlingsoffert UNISPORT 395



Frisbeegolf 9 hål
Korg 6749
Antal 9

Summa 60741
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Beachvollybollplan
Sand åtgång m3 100
Pris per m3  500
Pris totalt sand  50000
Stolpar 6619
Nät 2999
Summa sand + Nät 59618
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Bänkar 2st 11998
Fästen 2st 4390

Summa inkl moms 20485
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Utegym
Multigym
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Grus, Bärlager, Stenmjöl

Lastbilscentralen i Värnamo

Per erhållt per telefon 2021-04-06 av Patrik Johansson

Lasbil+släp med grus 4300
Åtgång gym, gång, parkering 8
Antal 34400
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Tennisplan/nät
Pris 2st stolpe  3497

Tennisnät 4424
Gjutning 500
moms 10526,25
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Basketplan exkl linjering 404



NCC pris per m2 = 120kr

ANTAL m2 asfalt 18000
Pris per m2 145

Summa asfalt 2610000
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Infotavla

Formplyfa 12x1200x2500 3 399 1197
Regel 145x45x5400 3 210 630
Trall 120x22*3600 2 49 98
Stolpar Diameter 220 L 3500 2 2000 4000

Trädäck situps, armhävningar mm
145x34x5400 56 170 9520
145x34x3000 40 100 4000
145x45x5400 16 210 3360
145x45x3000 10 116 1160

Skruv 4,8x75 500st 3 649 1947

Platta 350x350 30 22 660

Skatepark

Formplyfa 9x1220x2440 20 500 10000
Formplyfa 15x1220x2440 5 600 3000

Summa 39572
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Nät och sarg
Behov: 23+23+32m 4m högt
3999kr /25m/2m höjd

Antal rullar 0 Sponsrat
Pris/st 0 Sponsrat
Övrigt tråd och klammer 0 Sponsrat
Summa nät 0 Sponsrat
Tryckimpregnerad sarg längst ner

25000
Integrerade mål 0 Sponsrat
Summa totalt nät och sarg 25000
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Endast för referens 408
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KÄRDA IF

MULTIARENA
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I Kärda saknas idag en naturlig samlingsplats för alla.  
Detta får sin lösning i en Multiarena som går att använda året 
runt.
 

”En multiarena, skall var en naturlig 
samlingsplats där alla, oavsett ålder, kan 

inspireras till spontan lek och motion. ”

Syftet är att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet på barn 
och ungdomars egna villkor, samt en god integration och 
samhörighet i Kärda med omnejd. Multiarenan  
bidrar till minskade utsläpp då utövarna kan  
aktivera sig på hemmaplan. Delar av  
redskapen byggs av återvunnet och naturliga 
material.
Anläggning är gratis och tillgänglig för alla  
utan tidsbokning.

Multiarena, VE 2021-04-13

MULTIARENA

2 / 22
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Kärda ligger 7 km väster om Värnamo längs riksväg 27 och 
har ca 350 invånare. Här finns aktiva föreningar, skola och 
diverse företag. 

Verksamheten i Kärda IF består av 250 medlemar, 2 st 
fotbollslag med 80-talet aktiva. Varav ca 25 aktiva i åldrar 
15-21år. Man har även barngympa för åldrarna 3-6år. 
Man ansvarar för skötsel av badplats, elljusspår, isbana, 
fotbollsplaner.

Multiarena, VE 2021-04-13

MULTIARENA

3 / 22
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Multiarena, VE 2021-04-134 / 22
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GRILLPLATSEN

Grillplats med 
utökad belysning och 
sittmöjligheter.

Multiarena, VE 2021-04-135 / 22
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ANSLAGSTAVLAN

Tydlig informationstavla om
utegym, multiplan mm. 

Multiarena, VE 2021-04-136 / 22
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UTEGYMMET

Utegym tillverkat i massivt 
trä. 

Multiarena, VE 2021-04-137 / 22
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BASKETPLANEN

Basketplan med målade 
linjer. 

Multiarena, VE 2021-04-138 / 22
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MULTIPLANEN

Multiplan med plastgolv ger 
stora möjligheter för olika 
bollsporter. 

WORLD LEADER IN

FLOOR TILES
MULTIFUNCTIONAL

Multiarena, VE 2021-04-139 / 22
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MULTIPLANEN

På kortsidorna finns 
fotbollsmål och på 
långsidan finns mindre mål 
för t.ex. bandy.

Multiarena, VE 2021-04-1310/ 22
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SKATEBOARDPARKEN

Skateboardramperna får 
en ny placering med trygg 
belysning.

Multiarena, VE 2021-04-1311/ 22
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BEACHVOLLEYPLANEN

Strax utanför asfalten ges det 
möjlighet för beachvolleyboll.

Multiarena, VE 2021-04-1312/ 22
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PUMPTRACKBANAN

Redan idag finns en 
pumptrackbana. 

Multiarena, VE 2021-04-1313/ 22
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FRISEBEEGOLFEN

Det finns även utrymme för 
den enkla men populära 
sporten frisbeegolf.

Multiarena, VE 2021-04-1314/ 22
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Multiarena, VE 2021-04-1315/ 22
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Multiarena, VE 2021-04-13

BEFINTLIGA YTOR

PULKABACKAR

Storbacken.

16/ 22
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Multiarena, VE 2021-04-13

BEFINTLIGA YTOR

PULKABACKAR

Nedfarten mot rinken.

17/ 22
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Multiarena, VE 2021-04-13

BEFINTLIGA YTOR

ISHOCKEYRINKEN

18/ 22
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BEFINTLIGA YTOR

ISHOCKEYRINKEN 
 
Populär plats för 
skridskoåkning.

Multiarena, VE 2021-04-1319/ 22
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Multiarena, VE 2021-04-13

BEFINTLIGA YTOR

ISHOCKEYRINKEN 

Även utrymme för extra 
hockeyträning.

20/ 22
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Multiarena, VE 2021-04-13

BEFINTLIGA YTOR

ISHOCKEYRINKEN

Kvällstid passar även de lite
äldre på att damma av sina 
skridskor.

21/ 22
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I samarbete med skola, lokala föreningar & 
företag. 

Multiarena, VE 2021-04-13

MULTIARENA

22/ 22
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Minnesanteckning  
Jämställdhetsrådets möte 28 april 2021 
Tid: 09.00-11.30 
Plats: Skype 
 
 
1. Mötet öppnas 
Ordförande Helena Jonsson hälsade alla välkomna. 

2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

3. Anteckningar från föregående möte 
Inga synpunkter på anteckningarna från föregående möte.  

4. Vad är på gång? Informationspunkter från Länsstyrelsen 
och Region Jönköpings län 
 

JäJ – För ett jämställt Jönköpings län 
 
Mikaela Dinu Billström informerar om Jäj - en regional jämställdhetsportal, 
som skapades 2018 i samarbete mellan Region Jönköpings och 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Mikaela uppmanar medlemmarna i rådet att 
om de inte varit inne på Jäj på ett tag att surfa in. På JäJ samlas kunskaper 
om jämställhet och plattformen uppdateras kontinuerligt. Där kan du hitta 
olika metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och läsa strategier 
och rapporter som skrivits. Du kan också läsa rapporter skrivna ur ett 
regionalt perspektiv. Målgruppen är för alla som vill utveckla sitt 
jämställdhetsarbete. Man kan ansluta sig till JäJ och på så vis visa att man i 
sin organisation vill arbeta utifrån den regionala jämställdhetsstrategin och 
att man har en ambition att arbeta med jämställhet. Att ansluta sig är ett 
beslut som behöver tas på ledningsnivå och det finns ett 
anslutningsformulär på hemsidan. De arbetar också med underlag för 
utbildningskoncept. Mikaela uppmanar alla att forsätta hålla utkik på Jäj där 
de så snart det är möjlighet kommer att sätta igång fysiska JäJ-träffar igen. 
Det här året är också Demokratiåret 2021, där Länsstyrelsen också har ett 
demokratiuppdrag och det arbetet kommer också samordnas och synas på 
Jäj. 
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Mäns våld mot kvinnor och fokusgrupperna 
 

Anna Alm-Mårtensson presenterar strategin för mäns våld mot kvinnor - ett 
ämne som är i fokus i samhällsdebatten nu, med anledning av de fem 
kvinnor som mördats de senaste veckorna. Trots att frågan är högaktuell 
behöver vi arbeta långsiktigt med frågan och inte bara när det blir en stor 
debatt i samhället menar Anna. Strategin har utgått från den nationella 
strategin, som nyligen har genomgått en genomlysning där man kommit 
fram till att det är tydligt att myndigheter och organisationer arbetar på ett 
mer aktivt sätt i den här frågan, men det förebyggande arbetet behöver 
ytterligare skruvas till. Det behövs mer kunskap i frågan och mer samverkan 
för brottsförebyggande åtgärder och hedersrelaterat våld. Man pekar också 
ut att skolan inte riktigt har kommit med i den nationella strategin. Det är en 
arena som behöver lyftas fram mer. Utredningen visade också att vi är 
duktiga på att samla ihop kunskap men behöver nå ut mer till kommuner 
och regionen för att den är kunskapen ska bli användbar. Vi kan använda 
den här utredningen som underlag för att se vad vi behöver för att vässa oss 
ytterligare.  
 
I november släpptes den regionala strategin för mäns våld mot kvinnor. 
Anna presenterar mål och målgrupper för strategin och berättar att man 
pratar mycket om att arbeta förebyggande. Det handlar både om att vända 
sig till barn och unga på bred front i skola, kultur- och idrottsrörelser och 
alla arenor där barn och unga behöver få tillgång till våldsprevention. Här 
behöver vi göra mycket mer och här pekar man på en bred samverkan 
mellan det offentliga och civilsamhället. Kring målet om förbättrad kunskap 
och metodutveckling berättar Anna att detta var något som Statskontoret 
lyfte i sin utredning kring den nationella strategin, att vi är bra på att samla 
ihop kunskap och sprida den MEN vi behöver se till att kunskapen används 
inom kommun eller region och se till att den är verksam. Så här är något 
som vi behöver lyfta i det regionala arbetet med förbättrad kunskap. 
 
Mäns våld mot kvinnor. En analys av myndigheternas arbete med den 
nationella strategin (2021:3). (statskontoret.se) 
 
Björn Johansson kommenterar att han träffar ganska ofta våldsutsatta personer, då 
kvinnor som blivit utsatta. Många kommuner delar på Barnahus i vårt län. Han skulle 
vilja ha ett centrum eller ”kvinnohus” med allt samlat på ett ställe. Det finns en 
frustration med så många olika aktörer och många olika handläggare. Det ska helst 
bara vara en person att vända sig till.  
 
Anna: Vi hade en student hos oss som tittade på om man kunde bygga på Barnahus 
med en vuxendel. Forskare visar att så tydligt samband med barn utsatta för våld och 
vuxna. Nätverket har träffats och diskuterat samverkansformer. 
 
Birgitta, som arbetar på barnrättsorganisationen Erikshjälpen välkomnar det 
förebyggande arbetet. Skolan är en viktig aktör, som behöver finnas med. De ser hur 
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språk och bemötande blir allt grövre. Framförallt nu när man möts digitalt. Birgitta vill 
trycka på den delen och försöka få ut det där våldsförebyggande arbetet i skolorna.  
 
Anna: Vi har satt samman ett strategiskt, regionalt team för detta. Kommun och Region 
träffas regelbundet för hur vi systematiskt och strategiskt ska sprida detta i länet. 
 

Fokusgrupp Barnets rättigheter 
 

Ordförande Birgitta Johansson ger en tillbakablick. De har haft sju träffar under 
2020 och en bred representation från myndigheter och civilsamhälle. De har 
följt jämställdhetsrådets arbete och har tittat på och följt processen kring 
projekt Samverkansfunktion för social hållarbarhet i Jönköpings län. I 
gruppen delar de tankar och idéer om hur de kan arbeta vidare med barnens 
rätt. Särskilt under pandemin. De har även haft flera presentationer, bland 
annat från kvinno- och tjejjouren Bojen, Erikshjälpen har ett 
barnrättsmaterial för elever och pedagoger Rafiki som de presenterat, 
Länsstyrelsen har haft en presentation om utsatta EU-medborgares barn 
och Jönköpings kommun har presenterat sitt våldförebyggande arbete. 
 
En stor fråga som de arbetet med under året är den digitala 
barnrättkonferensen. 2019 fysiska konferens blev väldigt lyckad och efter 
önskemål blev det en till under 2020, fast då digital. Det blev ett stort 
intresse, 710 anmälda deltagare och 400 som deltog under dagen när den 
sändes. De valbara seminarierna är tillgängliga även nu under 2021. Av de 
252 personer besvarade enkäten efteråt visade det sig att det finns ett stort 
intresse för ytterligare konferens. 93 procent var positiva till konferensen 
och dess innehåll och 96 procent vill ha en till. Planen är att göra ytterligare 
en konferens som de håller på att arbeta med nu, även den digital. Birgitta 
säger att det var väldigt roligt att få så bra feedback och hon vill som 
ordförande tacka alla som deltog till att göra den så bra. 26 oktober blir 
nästa barnrätt- och demokratikonferens. 
 

Jönköping Pride 2021 
 

Mikaela Dinu Billström  informerar om Pride 2021. Länsstyrelsen och 
Regionen samverkar en hel del kring Pride. Invigning sker på Spira i augusti. 
Det blir mingel kl. 17 och invigning med tal kl. 18. En musikal med Judy 
Garland, Drömmen om Regnbågen, är bokad. De kommer ta hänsyn till 
restriktionerna som är då. Det kommer även vara föreläsningar och andra 
aktiviteter under den här veckan i olika format, digitala och fysiska - det 
omständigheterna tillåter. Men det kommer alltid att gå att vara med digitalt. 
Förhoppningen är att kunna teckentolka en del av föreläsningarna. Det 
kommer även finnas ett informationstält på stan den 24–27 augusti där man 
kommer kunna träffa Qom ut med flera. I dagsläget är det lite oklart om 
man kommer kunna ha någon Pride park än. Vi får se om paraden blir 
digital eller går att göra fysisk. Mer information kommer. 
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5. Från stuprör till social hållbarhet – vår resa 

Åsa Thörne Adrianzon, chef för utvecklings- och hållbarhetsenheten i 
Jönköpings kommun, presenterar hur Jönköpings kommun arbetar med 
social hållbarhet. På Åses enhet arbetar olika personer under paraplyet social 
hållbarhet med exempelvis barnrätt, funktionsrätt, internationellt arbete 
m.m. De har arbetat med de här olika frågorna separat i många år, med 
uppdrag från politiken, men nu försöker de på ett tydligare sätt att få ihop 
dem under ett paraply. De ser att alla de här frågorna kring mänskliga 
rättigheter, inkludering, jämlikhet, integration, normkritik osv, hänger ihop 
och ryms under social hållbarhet och har därför försökt definiera vad social 
hållbarhet är. Tillsammans med Regionen har de tittat på den definition som 
Sveriges kommuner och regioner använder: 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever 
ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett inkluderande samhälle där 
människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och 
förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. 

För dem är det viktigt att det här arbetet sker med grunden i de mänskliga 
rättigheterna. Då blir det både ett medel som ett mål – för att de ska jobba 
rättighetsbaserat och att göra det handlar om att använda sig av de 
genomförandeprinciperna som FN har bestämt. De ser agenda 2030-målen 
som ett bra hjälpmedel, där jämställdhetsintegrering finns med som en 
grundprincip vilket är bra.  

Åse berättar att de nu har gjort är en kartläggning med Agenda 2030 och 
den europeiska CEMR-deklarationen, som är ett verktyg för kommuner och 
regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska 
beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. I Jönköpings kommun 
har de haft en jämställdhetsplan väldigt länge men nu tänker de släppa sina 
rutiner och gå in ett gemensamt arbete med alla rättighetsperspektiv, och 
istället utgå ifrån målen och vilka utmaningar det finns.  

För att det ska bli mer konkret har de tagit fram ett metodstöd för att fatta 
beslut, där de utgår ifrån jämlikhet, jämställdhet, icke diskriminering och 
inkludering. När de ska planera, omorganisera, ta beslut eller driva projekt 
så frågar de sig vilken som är målgruppen och vilka behov och 
förutsättningar har de personerna. Och så gör de en nulägesbeskrivning och 
utifrån det en konsekvensbeskrivning. Detta stärker jämställdhetsarbetet 
och samverkan. Agenda 2030 arbetar alla med. Näringslivet, civilsamhället 
osv och då talar alla samma språk, lokalt, nationellt och internationellt 
menar Åse. Dock går det inte att samverka i allt. I Jönköpings kommun får 
de bidrag i bara hbtq-frågor eller bara för jämställdhetsfrågan, så världen 
runt omkring dem har inte kommit så långt än att man ser det som en 
helhet. Åse poängterar att de ändå måste vara noggranna med 
sakkunskapen. Och för en organisation som inte har så många sakkunniga 
så kanske det är viktigare att lägga rastret åt andra hållet. 
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Hon avslutar med att skicka också med sina kontaktuppgifter som inte finns 
med i presentationen: asa.thorne-adrianzon@jonkoping.se/036–106033  

6. Samverkansfunktion för social hållbarhet i 
Jönköpings län 
 
Mikaela Dinu Billström börjar med att blicka tillbaka på vad 
jämställdhetsrådet har arbetat med de här 15 åren och ser nu fram emot att 
fortsätta arbeta med de här frågorna i en annan konstellation. 
2006 startades jämställdhetsrådet. Parallellt med rådet så startades även ett 
jämställdhetsnätverk där ungefär 90 personer var med och arbetade kring 
jämställdhet i länet. Rådets syfte handlade om att synliggöra och 
uppmärksamma frågor om jämställhet i länet och ta fram en strategi, som 
sen sjösattes 2009. Olika fokusgrupper knöts till rådet. 2013 kom ett 
uppdrag från regeringen att ta fram en regional strategi för 
jämställdhetsintegrering och då valde man att fram en strategi för det 
externa arbetet och ett för den interna (2014–2018) och i hela det arbetet 
var jämställdhetsrådet aktivt. Även i framtagandet av nuvarande 
jämställdhetsstrategi 2018 – 2021 var jämställdhetsrådet aktivt. 
 
För att få till förändring så är det viktigt att vi tittar på de olika utmaningar 
vi har i samhället utifrån fler perspektiv. Utmaningarna består av en väv av 
de olika perspektiven och svåra att dela på. Mikaela berättar att de nu 
kommer anta ett bredare perspektiv men att vi kommer fortsätta att jobba 
kunskapsbaserat. De vill jobba mer med flexibla grupper, de kan vara 
tidsatta och målsatta men mer flexibla kring de utmaningar som uppstår. 
Varje aktör i de här olika delarna är lika viktiga för arbetet i helhet och för 
att nå målet för hållbarhet i Jönköpings län och varje aktör ska bidra där de 
känner att de kan bidra mest. 
 
Mikaela avslutar med att uppmuntra alla som vill ha mer information, eller 
har kollegor som behöver veta mer om det här, att ta kontakt med henne. 
Det kommer även komma mer specifik information snart.  
 
Kommentarer: Johanna Buchalle från Arbetsförmedlingen ser fram emot detta. Och 
betonar att inte glömma arbetsmarknaden i de här delarna.  
 
Thomas Olsson, LO, lägger in att arbetsmarknadens partner är viktiga att ha med. LO 
ser fram emot att få en inbjudan småningom. 

8. Vad händer nu? 

Inbjudan till det enande mötet skickas ut i början av juni. Inbjudan till 
hearing med civila samhället kommer efter sommaren.  
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9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

11. Mötet avslutas 
Helena avslutar mötet och tackar för den tid som varit och tackar alla som 
bidragit i arbetet, för det här är en fråga som är viktig del i den sociala 
hållbarheten. 
 
 
 
 
Ordförande     Anteckningar 
Helena Jonsson    Linda Wetter  
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Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) 
Ordförande direktionen:  Gert Jonsson 

Förbundsdirektör:  
 
Ingående kommuner i 
kommunalförbundet:   

Lars-Erik Andersson 
 
 

Vaggeryd (16 %)   Gnosjö     
(11%)    Värnamo (39%)  
Gislaved  (34 %) 
 

 

  

 

Resultatredovisning 
RESULTATRÄKNING, TKR Budget  

2021 
Prognos 

2021 
Avvikelse 

Prognos 
Utfall 

april 
Avvikelse 

budget april 
Verksamhetens intäkter 99 865 102 015 2 150 31 953 - 1 335 
Verksamhetens kostnader -89 697 -91 697 - 2 000 - 28 958 941 
Verksamhetens nettokostnader 10 168 10 318 150 2 995 -394 
Avskrivningar - 9 963 -9 377 586 - 2 631 690 
Finansiella poster - 205 - 180 25 -30 38 
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp. 0 761 

 
761 334 334 

 

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden 
- Verksamhetens intäkter och kostnader visar avvikelser mot budgeten och det beror till 

stora delar på att budgeten inte är periodiserad utifrån säsong, utan är rakt fördelad 
efter antal månader.  

- Införandet av FNI i Vaggeryd blev klart tidigare än vad vi beräknat i budget, varför 
både intäkter som kostnader stiger på årsbasis.  

- Intäkter för försäljning av material från framförallt våra ÅVC-anläggningar, har varit 
positiv då det för tillfället är en hög prisbild då efterfrågan är stor. 

- Avskrivningar för perioden hamnar lägre då flera planerade investeringar har skjutits 
på framtiden. 
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Processen pågår kontinuerligt för att uppfylla de mål som skall vara genomförda till år 
2022 i Avfallsplanen och där Samverkan Återvinning Miljö är ansvarig. Status för 
respektive delmål sammanfattas kort nedan. 

- Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar 
konsumtion och ökad återanvändning. 

o Via införandet av 4-facks kärl, (fr.o.m. 2021 nu i alla medlemskommuner) i 
SÅM så går det betydligt mindre avfall till förbränning. Vid en jämförelse med 
de tre första månaderna 2019, då FNI började införas i Gislaved och Gnosjö 
med start i februari och de samma månader 2020 och 2021 så skickas det 
betydligt mindre avfall till förbränning. 

- Material 1901-1903 2001-2003 2101-2103 
Brännbart 4 533 ton 3 186 ton 2 912 ton 
Matavfall      35 ton     680 ton    804 ton 
Tidningar       12 ton     181 ton    279 ton 

Glas        0 ton     207 ton     99 ton 
Förp (Metall, Papp, Plast)       0 ton     321 ton    338 ton 

Summa 4 580 ton 4 575 ton 4 432 ton 
                         Förpackningar gick till Svenljunga under Mars - Maj 2019, inga vikter
  

Tömda elboxar 569 st         
(ca: 0,5 ton)               

4 143 st                   
(ca: 3,5 ton) 

3 659 st      
(ca: 3,1 ton) 

- Materialåtervinningen ska öka. 
o Via införandet av 4-facks kärl ökar mängden material som går till återvinning 

från hushållsavfall. Under de tre första månaderna 2021 har mängden material 
som gått till materialåtervinning uppgått till ca 715 ton. 

- Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås. 
o Matavfallet skickas idag till Tekniska Verken i Linköping där man producerar 

biogas av matavfallet. I processen skapas även en näringsrik biogödsel som 
ersätter konstgödsel i lantbruket.  

- Källsorteringen av farligt avfall ska förbättras. 
o Ett första steg skapades med elektronikboxen för de abonnenter som har 4-

facksinsamling. Där kan abonnenten lämna glödlampor, batterier och 
småelektronik vid bostaden, boxen töms samtidigt som ordinarie tömning av 4-
fackskärlen. Under årets första tre månader har vi tömt 3 659 boxar med en 
totalvikt av ca 3 ton, något mindre än 2019 trots att Vaggeryd tillkommit, tyder 
på att man tömt mycket av sina ”lager” hemma och det ligger på mer normala 
nivåer 

- Standard och service på ÅVC inom GGVV samt tillgänglighet och förutsättningarna för 
att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras. 

o På flera av våra ÅVC-anläggningar finns det idag möjlighet att lämna material 
för återbruk, men planering för utvecklig av våra ÅVC-anläggningar pågår. 

- Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta 
möjliga påverkan av farliga ämnen. 

o Diskussioner förs med våra medlemskommuner om att hitta bra lösningar för 
omhändertagande av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar. 
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Väsentliga händelser 

- Införandet av FNI i Vaggeryds kommun startade under mitten av januari och var klar 
redan i slutet på februari, vilket gick betydligt bättre och snabbare än vad vi beräknat. 

- Pandemin gör fortfarande att vi har stora besöksantal på våra anläggningar, många av 
våra kunder renoverar sina bostäder, rensar ur garage och ansar sin trädgård.  

- Mängden material in på våra Återvinningscentraler och Gröntippar har ökat markant, 
vilket ger oss merkostnader i form av behandlingsavgifter och transporter, men 
kompenseras nu med ett högre pris på de materialslag vi säljer från våra ÅVC-
anläggningar.  
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SAMMANFATTNING 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

 

 
 

 Sammanträdesdatum 2021-05-10 

   

 Plats och tid Webbmöte via ZOOM, måndagen den 10 maj, kl. 10:00 – 12:00  

 

 Beslutande Carina Johansson (C), Gislaved 

Marie Johansson (S) ,Gislaved 

Kristine Hästmark, (M), Gnosjö 

Markus Kauppinen (S), Gnosjö 

Gottlieb Granberg, vice ordf (M), Värnamo 

Azra Muranovic (S), Värnamo 

Gert Jonsson, ordf (M), Vaggeryd  

Kenth Williamsson (S), Vaggeryd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Lars-Erik Andersson, förbundsdirektör SÅM  

Jonatan Rosenquist, planering- och utvecklingschef SÅM 

 

 

 

 

 Utses att justera Carina Johansson 

 Justeringens 
 plats och tid 

 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  
…………………………………………………………………. 

          

Jonatan Rosenquist 

  
Ordförande
 …………………………………………………………………… 

 

Gert Jonsson  

  
Justerande 
 ................................................................................................................................ 

Carina Johansson  
 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organisation Förbundsdirektion SÅM 

 
Sammanträdesdatum 

  Paragrafer    

 Datum för 
 anslags uppsättande  

 Datum för  
 anslags nedtagande  

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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SÅM 
 

Förbundsdirektion  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 

Sida 

2 (15) 

 2021-05-10  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 
Mötet är det tjugotredje mötet efter att interims direktionen övergått till att bli 
förbundsdirektion för kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö).  

 
Mötet öppnas, Jonatan Rosenquist utses till sekreterare och Carina Johansson till justerare 

av protokollet. Dagordning godkändes och två övrig frågor inkom.  
 
 

Ärendeförteckning: 
 
Föredragande: Lars-Erik Andersson = LEA, Jonatan Rosenquist = JR 

 
Beslutsärenden: 

§23 Attestinstruktion komplement (LEA)   SÅM 2017:38 
  
 

  
Informationsärenden:  
 

§24 Intern Revisionsrapport (LEA)    SÅM 2020:20 
§25 Tertialbokslut 210431 (LEA)    SÅM 2021:04 

§26 Status projekt (LEA, JR)    SÅM 2019:08 
§27 ÅVC och Anläggningar (LEA, JR)   SÅM 2017:42 

§28 Nya Taxor 2022 (LEA, JR)    SÅM 2021:05 
§29 Status entreprenader (LEA, JR)   SÅM 2019:09 
§30 Upphandlingar (LEA)    SÅM 2017:35 

§31 Personal (LEA, JR)    SÅM 2017:10 
§32 4-fackssystem (LEA)    SÅM 2017:07 

§33 Årligt seminarium Avfallsplan (LEA, JR)   SÅM 2019:24 
 
 

Övriga frågor: 
 

§34 Renhållningscontainrar i Gislaved   SÅM 2021:06 
§35 Transportkostnader av externslam   SÅM 2019:09 
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Förbundsdirektion  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 

Sida 

3 (15) 

 2021-05-10  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§23  Dnr: SÅM 2017:38 

 
Attestinstruktioner komplement 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Direktionen fattade den 190517 beslut gällande firmatecknare för SÅMs samtliga bankgiro, 
plusgiro och bankkonton. Då vissa personalförhållanden förändrats behöver detta beslut 
revideras genom att dels stryka Torbjörn Lindberg och ersätta med Lisbet Bärenholdt och 

dels lägga till Tomas Karlsson i listan över kontrasignation.  
 

 
 
Beslutsunderlag: 

 
 

 
 
 

 
Förbundsdirektionen beslutar: 

 
att  revidera beslut gällande utanordning taget 190517 

 
att förbundsdirektör Lars-Erik Andersson och redovisningsansvarig Lisbet Bärenholdt 

i förening eller var för sig agerar firmatecknare för samtliga bankgiro, plusgiro 

och bankkonton, med kontrasignation av Susanne Ingemarsson, Heidi 
Söderqvist, Eric Ohlsson, Jörgen Hansson, Ewa Nilsson, Jonas Fransson eller 

Tomas Karlsson. 
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Förbundsdirektion  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 

Sida 

4 (15) 

 2021-05-10  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§24  Dnr: SÅM 2020:20 

 

Intern Revisionsrapport 
 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Revisionsberättelsen 2020 från lekmannarevisorerna kom tyvärr inte fram till senaste 
mötet när Årsredovisningen behandlades. 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 
 
  

 
 

 
 
Förbundsdirektionen beslutar: 

 
att lägga informationen till handlingarna. 
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SÅM 
 

Förbundsdirektion  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 

Sida 

5 (15) 

 2021-05-10  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§25  Dnr: SÅM 2021:04 

 

Tertialbokslut för 2101-2104 
 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Utfallet för tertial 1 är ännu inte klart, men en avstämning för mars månad såg bra ut med 
ett resultat närmare noll. 
 

Vaggeryds FNI-införande blev klart betydligt tidigare än vad som är angivet i budget för 
2021. Intäkter och kostnader stiger, men det kan leda till ett positivare utfall än budgeterat 

på årsbasis. 
 
Påverkan på resultatet för transporterna till och behandlingen av externslam vid 

reningsverket i Borås kommer troligen inte att påverka resultatet på årsbasis i den 
omfattning som tidigare har kalkylerats. I budgeten har det tagits höjd för en större mängd 

slam från varje enskild slambrunn, 1,2 m3 per brunn jämfört med utfallet som snarare visar 
på 0,8-1,0 m3 per brunn. Detta påverkar den totala mängden externslam som nu antas bli 
lägre än kalkylerat. Antalet budningar har dock en viss betydelse. Vi har även kalkylerat 

med ett något högre pris än det som vi får betala i Borås. 
 

  
 
 

 
 

Förbundsdirektionen beslutar: 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Förbundsdirektion  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 

Sida 

6 (15) 

 2021-05-10  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§26  Dnr: SÅM 2019:08 

 

Status projekt 
 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Målstrategiarbetet är ett stort arbete som pågår just nu där ny avfallsplan ingår som det 
största projektet. Under eftermiddagen håller Direktionen tillsammans med tjänstemän 
från SÅM ett seminarium kring denna avfallsplan. 

 
Returpapper som övergår till kommunalt ansvar från årsskiftet kommer också påverka vårt 

arbete under hösten och det blir ett stort projekt. SÅM är med på de möten som 
organiseras av Avfall Sverige samt för regelbundet diskussioner med andra kommunala 
förbund och bolag i regionen. Målsättning just nu är att behålla returpapperscontainrar på 

ÅVS för de kunder som inte har FNI. Detta kommer troligen pågå under en 
övergångsperiod på 1-3 år, där våra kunder kan fortsätta lämna returpapper enligt samma 

koncept som idag. Skillnaden är att det från 2022 är SÅM som ansvarar för insamling och 
behandling av returpapper. SÅM har även tillsammans med andra kommunala förbund och 
bolag i regionen träffat fler olika entreprenörer för att utreda möjligheterna till avsättning 

av returpappret utifrån de föreskrifter som finns. Det kan konstateras att det finns ett stort 
intresse för returpappersfraktionen. 

 
Övriga projekt kommer föras in i en aktivitetslista i verksamhetsplaneringen för hösten 
2021 och år 2022. 

  
 

 
 
 

Förbundsdirektionen beslutar: 
 

att lägga informationen till handlingarna. 
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Förbundsdirektion  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 

Sida 

7 (15) 

 2021-05-10  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§27  Dnr: SÅM 2017:42 

 
ÅVC och Anläggningar 

 
 
Ärendebeskrivning 

 
 

SÅM ska utreda förutsättningarna för inpasseringssystem till våra anläggningar. I första 
läget är det aktuellt med mätning av inpasserande fordonstyper samt vilka tider 
besöksantalet är som högst på våra anläggningar. 

   
Entreprenören på ÅVC Hillerstorp vill avsluta sitt uppdrag och SÅM anställer istället egen 

personal som dels ersätter inhyrd entreprenör men även timvikarier på våra anläggningar i 
Gnosjö och Gislaved. 
 

SÅM utreder även utvecklingsbehov för gröntipparna vad gäller placering, hantering och 
utformning. Nyetablering av gröntipp vid ÅVC Hillerstorp beräknas till investering 

motsvarande 2 200- 2 500 tkr för asfaltering och inhägnad på 2 400 m2. En sådan 
investering skulle även ge en viss utökning av befintlig ÅVC. 
 

Det förekommer tyvärr mycket nedskräpning på alla de obevakade gröntipparna vilket 
kostar SÅM stora pengar. Även avsättningen av grönmaterialet som kommer in på dessa 

anläggningar kostar allt mer pengar i takt med att efterfrågan på flis minskar. SÅM ser 
gärna att ris och grenar från gröntippar i framtiden kan energiåtervinnas genom 

medlemskommunernas värmepannor. Kristine hänvisade till Nevel som just nu bygger en 
ny mindre värmepanna i Gnosjö, där man ska elda med denna typ av material. 
 

MJ Åkeri kommer att flytta till egna lokaler inne i Värnamo. Befintliga personalbodar vid 
omlastningsstationen på Stomsjö ägs av NÅS och är flyttbara. SÅM har ställt frågan till NÅS 

om de eventuellt är till salu. Carport och förråd som har nyttjats av MJ Åkeri tillhör SÅM 
och kommer nu att användas för SÅMs egna vagnpark på Stomsjö.  
 

Respektive medlemskommuns förvaltningar och bolag lämnar idag mycket avfall 
kostnadsfritt på SÅMs anläggningar vilket är något som SÅM måste se över framåt. 

 
SÅMs för just nu diskussion med Pantamera om en större pantmaskin för våra ÅVC-
anläggningar i Värnamo och Gislaved. Pantamera visar för tillfället bara intresse av 

Värnamo när det gäller pantmaskin men samtalen fortsätter kring Gislaved. SÅM skulle få 
ersättning för att ha denna typ av maskiner på anläggningen, men initialt visar kalkylen 

enbart kostnadstäckning för skötsel. 
 
 

 
 

 
Förbundsdirektionen beslutar: 
 

att lägga informationen till handlingarna. 
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SÅM 
 

Förbundsdirektion  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 

Sida 

8 (15) 

 2021-05-10  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§28  Dnr: SÅM 2021:05 

 
Nya taxor 2022 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Budgeten för 2022 bygger på en taxehöjning på 2 % inom renhållningen och 3 % inom 
slamverksamheten. 
 

Returpappret medför ett stort orosmoment, men förhoppningen är att befintliga 
budgetramar medger full kostnadstäckning. Avfall Sverige har gjort uträkningar kring 

kostnadsökningen för hushållen inför att ansvaret kring returpapper flyttas över till 
kommunerna. Utredningen visar på en kostnadsökning runt 100-150 kr per hushåll och år. 
 

Behandling av slam är en fråga som SÅM tillsammans med medlemskommunerna måste 
utreda för att hitta en långsiktig lösning. Vissa reningsverk har idag ingen bra lösning för 

externslammottagning. En utveckling och förbättring av externslambehandlingen kommer 
att påverka slamtaxan på längre sikt. 
 

 
 

 
 

Förbundsdirektionen beslutar: 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 
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 2021-05-10  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§29  Dnr: SÅM 2019:09 

 
Status entreprenader 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Renhållning 
Verksamheten fungerar för tillfället mycket bra hos alla SÅMs entreprenörer, vilket gör att 
det även är betydligt lugnare hos kontaktcenter.  

 
Peter Hultman är tillbaka som VD hos NÅS medans både Johanna Wall och Linda Qvist har 

avslutat sina anställningar där. De två transportledarna som tillfälligt har arbetat i Gislaved 
kommer att etableras där permanent. De ska som tidigare även ansvara för Svenljunga och 
Tranemo.  

 
En kund i Anderstorp har bett SÅM att framföra till Direktionen att denne tycker det ser illa 

ut i kommunen när kärlen ständigt står framme vid tomtgränsen. Kunden vill att kärlen ska 
hämtas längre in på tomten och framför även att tömning på kvällar fram till kl. 22:00 
borde upphöra. 

 
Slam 

SÅM är överens med Borås Energi och Miljö som har lovat att ta emot och behandla 
externslammet från Gislaved under förutsättning att det fungerar problemfritt i deras 

mottagning. Nu körs även Gnosjös externslam till Borås på grund av ombyggnation vid 
Gnosjö reningsverk samtidigt som mottagningen i Hillerstorp inte har fungerat 
tillfredsställande. Containerlösningen som var tänkt i Gnosjö har inte kommit igång ännu. 

Det är ingen långsiktig lösning, i dagsläget är det ett bättre alternativ att köra även 
Gnosjös slam till Borås. Kristine meddelar att Gnosjö väntar på containern. SÅM kommer 

planera in ett nytt möte med VA i Gnosjö kommun för att finna en bättre och långsiktigare 
lösning kring externslammottagningen. SÅM har tagit höjd för ökande kostnader kring 
externslammet vilket troligen leder till att kostnaderna för transport och behandling i Borås 

ryms inom budgeten för 2021. 
 

SÅM kommer inleda nya diskussioner med Gislaved och Gnosjö kommuner kring en mer 
långsiktig lösning för externslammottagningen. Det är därför bra om politikerna i 
direktionen meddelar berörda tekniska kontor att frågan måste lösas samt att SÅM hjälper 

till med både utredning samt finansiering via behandlingsavgift. Carina tar kontakt med 
kommundirektören i Gislaved som kallar till ett möte där frågan diskuteras gemensamt. 

 
Kostnaderna för transport och behandling av externslam till Borås kommer under 2021 att 
finansieras av SÅM. Grundprincipen är dock att varje medlemskommun ska genomföra de 

investeringar som krävs för att kunna ta emot och behandla slam från enskilda avlopp 
inom den egna kommunen. 

 
Två nya slambilar levereras förhoppningsvis innan halvårsskiftet, varav en drivs med gas. 
 

 
Förbundsdirektionen beslutar: 

 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

449



SÅM 
 

Förbundsdirektion  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 

Sida 

10 (15) 

 2021-05-10  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§30    Dnr: SÅM 2017:35 

 
Upphandlingar 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

För tillfället inget nytt, utredning pågår kring omklädning och kontor vid ÅVC Gislaved.  
 
 

 
 

Förbundsdirektionen beslutar: 
 

att   lägga informationen till handlingarna 
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 2021-05-10  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§31  Dnr SÅM 2017:10 

 
Personal 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Diskussioner kring framtida organisation pågår. SÅM går nu över i mer normal drift av 
verksamheten då FNI är infört, vilket hittills har varit det stora målet. Organisationen ska 
sedan ställas om mot en beställarorganisation där arbetet ska bedrivas utifrån den nya 

målstrategin inklusive avfallsplan och verksamhetsplan. Dessa strategiska dokument 
arbetas nu fram i syfte att påbörja verksamhetsutveckling och initiera aktiviteter som för 

regionen högre upp i avfallstrappan. Vår organisationsstruktur kommer då också behöva 
utvecklas utifrån framtidens nya behov. 
 

Tjänsten för ny kommunikatör ska annonseras men det kommer inte finnas en ny person 
på plats innan nuvarande tjänsteman slutar. Det finns en risk att verksamheten står utan 

kommunikatör under semesterperioden samt under en kortare period i hösten då 
verksamhetens andra kommunikatör snart avslutar sitt vikariat. 
 

Verksamheten inom ÅVC utökas med en person, dels då nuvarande entreprenör vid ÅVC 
Hillerstorp avslutar sitt uppdrag men också för att ersätta timanställda. 

  
Kundservice inom kontoret stöttas upp med en projektanställning under ett år för att 

intensifiera arbetet med införande av matavfallssortering. Anställningen avser även att 
stötta arbetet med övertagande av returpappersinsamling samt med att förbereda för 
utökad fastighetsnära insamling av förpackningar. 

  
Hälsoundersökning för personalen är inplanerad under slutet av maj och början av juni. 

 
Alla personalförändringar ryms i de budgetar som är lagda för 2021 och 2022.  
 

 
 

 
Förbundsdirektionen beslutar: 
 

att lägga informationen till handlingarna 
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§32    Dnr SÅM 2017:07 

 
4-facksystem 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

SÅM har jämfört perioden januari-mars 2019 och 2020 med motsvarande period under 
2021. Redovisningen är inte helt komplett men den ger en bra bild av hur 
materialströmmarna ändrats efter införandet av FNI för villor och fritidshus, samt matavfall 

för flerfamiljsboende. 
 

Material 1901-1903 2001-2003 2101-2103 

Brännbart 4 533 ton 3 186 ton 2 912 ton 

Matavfall      35 ton     680 ton    804 ton 

Tidningar       12 ton     181 ton    279 ton 

Glas        0 ton     207 ton     99 ton 

Förp (Metall, Papp, Plast)       0 ton     321 ton    338 ton 

Summa 4 580 ton 4 575 ton 4 432 ton 

Förpackningar gick till Svenljunga under Mars - Maj 2019, inga vikter 

  

Tömda elboxar 569 st        

(ca: 0,5 ton)               

4 143 st                   

(ca: 3,5 ton) 

3 659 st     

(ca: 3,1 ton) 

 
 
 

 
 

 
Förbundsdirektionen beslutar: 
 

att lägga informationen till handlingarna. 
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§33  Dnr SÅM 2019:24 

 
Årligt seminarium Avfallsplan 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

SÅM har genomfört ett möte med kommundirektörerna den 6:e maj där projektet för den 
nya avfallsplanen diskuterades. SÅM efterfrågade även en utpekad kontaktperson i 
respektive kommun som ansvarar för att driva kommunens arbete med avfallsplanen. 

  
SÅM ser att det behöver förtydligas att avfallsplanen är ett kommunalt dokument som ägs 

av kommunen och som också ska följas upp inom kommunen. Det är viktigt att de mål och 
aktiviteter som finns i planen implementeras i arbetet hos kommunernas förvaltningar och 
bolag. 

  
SÅM ansvarar för sina delar i avfallsplanen vilket uppskattningsvis motsvarar ca 80% av 

innehållet. 
 
 

Förbundsdirektionen beslutar: 
 

att  lägga informationen till handlingarna. 
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§34  Dnr SÅM 2021:06 

 
Renhållningscontainrar i Gislaved 

 
Ärendebeskrivning 
 

SÅMs entreprenör för tömning av container och underjordsbehållare har framfört klagomål 
till direktionens ordförande kring att entreprenören via en ny upphandling i Gislaved tappat 

stora delar av uppdraget inom den kommunen. 
 
Gislaved har genomfört en förnyad upphandling för insamling av förpackningar och 

verksamhetsavfall från kommunens verksamheter. Detta har lett till att kommunen på 
flertalet anläggningar ersätter containrar för kommunalt avfall med mindre kärl. SÅMs 

entreprenör tappar då flertalet containertömningar inom Gislaveds kommun. 
Ifrågasättandet som entreprenören har framfört är att dessa containrar fortfarande 
innehåller mycket kommunalt avfall som enligt avtal ska tömmas genom SÅM och dennes 

entreprenör. Det finns risk att entreprenören kräver SÅM på kompensation för detta 
avbräck då det innebär en väsentlig förändring av förutsättningarna i uppdraget.  

Denna punkt läggs till i dagordningen för det möte som planeras mellan kommunledningen 
i Gislaved och SÅM. 
 

 
 

 
Förbundsdirektionen beslutar: 

 
att lägga informationen till handlingarna 
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§35  Dnr SÅM 2021:06 

 
Transportkostnader av externslam 

 
Ärendebeskrivning 
 

Vem ska bära kostnaderna för transport av externslam till Borås reningsverk. 
 

Frågan behandlades under §29.    
 
 

 
 

Förbundsdirektionen beslutar: 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-27  

Justerare 

§ 180 Dnr: KS.2020.570 
 
Plan för bostadsförsörjning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
    
Ärendebeskrivning 
I plan för bostadsförsörjning beskrivs de fyra bostadspolitiska 
mål och strategier för bostadsförsörjningen som kommunen har 
att arbeta med under åren 2021 till 2025. De är: 
1) Tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya 

lägenheter av olika typer i hela kommunen under 
planperioden. 

2) Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för 
människor med olika preferenser och möjligheter. 

3) Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 
4) Utveckla och höj boendekvaliteten. 

Plan för bostadsförsörjning har i huvudsak arbetats fram av 
tjänstepersoner på kommunledningsförvaltnings mark- och 
exploateringsavdelning genom avstämning med tjänstepersoner 
från omsorgsförvaltningen, medborgarförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet påbörjades under våren 
2020, men arbetet utfördes i huvudsak under hösten. 
Finnvedsbostäder har varit delaktiga i planförslaget genom ett 
dialogmöte.  
 
Samrådsversionen av plan för bostadsförsörjning skickades ut 
externt och internt den 21 oktober 2020. Efter begäran från 
kommunstyrelsen förlängdes samrådstiden till den 31 december 
2020 genom beslut i kommunstyrelsen den 17 november 2020,  
§ 442. 
Under samrådet har tre yttranden utan kommentarer/erinringar 
och åtta yttranden med kommentarer/erinringar kommit in.  
 
Mark- och exploateringsavdelningen har bearbetat planförslaget 
utifrån inkomna synpunkter och menar att gjorda ändringar har 
förbättrat analyserna. Vad gäller den andra delen av synpunkter 
vill kommunledningsförvaltningen framföra att Plan för 
bostadsförsörjning är ett viktigt styrdokument som spänner över 
flera områden inom kommunorganisationen. Dock är 
styrdokumentet på en övergripande nivå varför mål och 
strategier varken kan eller bör skrivas särskilt detaljerade.  
 
 
                                                                          Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-27  

Justerare 

Ks § 180 (forts) 
 
Planen ger stöd för att olika förvaltningar själva kan agera 
utifrån dessa mål och strategier för att motivera resurser för 
utökade insatser i egna verksamhetsplaner och -budgetar.  
Till ärendet bifogad samrådsredogörelse redovisar vilka 
förändringar som gjorts   från samrådsversionen av planen till nu 
föreliggande antagandeversion, samt de synpunkter som 
inkommit i sin helhet. 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 14 april 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att    föreslå kommunfullmäktige att anta  
        Plan för bostadsförsörjning 2021-2025. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-14   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.570
  

  

 1 (2) 

Plan för bostadsförsörjning 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner har en skyldighet enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar att en gång varje mandatperiod ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. I Värnamo kommuns struktur för styrdokument blir 
namnet plan för bostadsförsörjning.  

I plan för bostadsförsörjning beskrivs de fyra bostadspolitiska mål och 
strategier för bostadsförsörjningen som kommunen har att arbeta med under 
åren 2021 till 2025. De är: 

1) Tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya lägenheter av olika 
typer i hela kommunen under planperioden. 

2) Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med 
olika preferenser och möjligheter. 

3) Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 
4) Utveckla och höj boendekvaliteten. 

Plan för bostadsförsörjning har i huvudsak arbetats fram av tjänstepersoner på 
kommunledningsförvaltnings mark- och exploateringsavdelning genom 
avstämning med tjänstepersoner från omsorgsförvaltningen, medborgar-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet påbörjades under 
våren 2020, men arbetet utfördes i huvudsak under hösten. Finnvedsbostäder 
har varit delaktiga i planförslaget genom ett dialogmöte.  

Samrådsversionen av plan för bostadsförsörjning skickades ut externt och 
internt den 21 oktober 2020. Efter begäran från kommunstyrelsen förlängdes 
samrådstiden till den 31 december 2020 genom beslut i kommunstyrelsen den 
17 november (Ks § 442). 

Under samrådet har tre yttranden utan kommentarer/erinringar och åtta 
yttranden med kommentarer/erinringar kommit in. Ett kommunalt bolag har 
svarat, fyra förvaltningar, ett politiskt parti och fem externa myndigheter och 
kommuner. 

De huvudsakliga synpunkterna som skulle kunna föranleda större 
bearbetningar av planen kan sammanfattas i två delar: 

1) Bristfälliga analyser av kommunens befolkningsutveckling, bostadsbrist, 
behov hos olika grupper på bostadsmarknaden och brist på mark för 
bostadsbyggande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-14   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.570
  

  

 2 (2) 

2) Otydliga och/eller otillräckliga kopplingar till andra kommunal 
styrdokument 

Mark- och exploateringsavdelningen har bearbetat planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter och menar att gjorda ändringar har förbättrat analyserna. Vad gäller 
den andra delen av synpunkter vill kommunledningsförvaltningen framföra att 
Plan för bostadsförsörjning är ett viktigt styrdokument som spänner över flera 
områden inom kommunorganisationen. Dock är styrdokumentet på en 
övergripande nivå varför mål och strategier varken kan eller bör skrivas särskilt 
detaljerade. Planen ger stöd för att olika förvaltningar själva kan agera utifrån 
dessa mål och strategier för att motivera resurser för utökade insatser i egna 
verksamhetsplaner och -budgetar.  

Till ärendet bifogad samrådsredogörelse redovisar vilka förändringar som gjorts   
från samrådsversionen av planen till nu föreliggande antagandeversion, samt de 
synpunkter som inkommit i sin helhet. 

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att    föreslå kommunfullmäktige att anta  
         Plan för bostadsförsörjning 2021-2025 

 

Peter Ringberg Ulf Svensson 
Exploateringsingenjö Kommundirektör
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            Plan för bostadsförsörjning 
              Värnamo kommun 2021-2025

Antagen av komunfummäktige 2021-xx-xx §xx
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                                                                        Plan för bostadsförsörjning

  2

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar 
kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolags-
ordningar, 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 kommun, och utveck-
lingsarbete 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: 20xx-xx-xx, § xxx
Dokumentet gäller från: 2021-01-01
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: Exploateringschef

Bilden på framsidan är en 3D-vy över kvarteret Sjukstugan, och används med tillåtelse 
av Finnvedsbostäder AB.
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Inledning
Bakgrund

Den 1 januari 2001 trädde en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i kraft, efter det 
att en lag med delvis samma innehåll upphävts åtta år tidigare. Regeringen motiverade 
införandet av lagen med att det tycktes råda en osäkerhet i många kommuner om vilket ansvar
kommunerna har för bostadsförsörjningen. Den 1 januari 2014 ändrades samma lag i flera 
avseenden, dock utan att kommunernas ansvar eller syftet med lagen förändras. Materiellt ställs 
numera krav på innehållet i de riktlinjer som ska antas av kommunen. Processuellt ska 
kommunerna analysera ett i lagen angivet underlag, formulera mål och ta ställning till vilka 
insatser som ska vidtas för att nå målen. Dessutom gjordes flera förändringar för att göra det 
obligatoriskt att ta hänsyn till regionala, men även nationella förhållanden.

Lagen innehåller krav på att alla kommuner ska planera bostadsförsörjningen genom att ta fram 
och hantera riktlinjer för hur bostadsförsörjningen ska ske i kommunens alla delar, i syfte att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna är också av stor 
vikt för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs.

Plan för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Planen ska 
redogöra för kommunens bostadsbyggande i olika former och hur utvecklingen ska se ut både 
gällande det faktiska behovet av olika bostäder och utifrån marknadens krav och behov. 
Värnamo kommuns gällande Bostadsförsörjningsplan togs fram år 2016 och avser perioden
2016-2020. 

Värnamo kommun tar nu fram en ny plan för bostadsförsörjning som avser perioden 2021-2025, 
vilket utgör Värnamo kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.

När detta skrivs befinner vi oss fortfarande i en pandemi som påverkar oss och det samhälle vi 
byggt upp på ett sätt som vi alla har svårt att överblicka. Uppgiften att skriva en bostadsförsörj-
ningsplan har nog aldrig varit vanskligare än vad det är just nu. Förmodligen har vi människor 
formats av denna pandemi på ett sätt som kommer att påverka vår syn på boendet på olika vis. 
Hur är omöjligt att förutse. Förmodligen ser det olika ut i det korta och i det lite längre 
perspektivet. Kommunens syfte med upprättandet av en bostadsförsörjningsplan har dock inte 
förändrats utan fortfarande gäller att se till att det finns ett blandat utbud av möjliga bostads-
projekt inom planperioden

Värnamo kommun har som politisk ambition att växa till 40 000 invånare år 2035. På detta vis 
och med förväntade ökade skatteintäkter säkerställer man att kommunen kan utvecklas med hög 
kvalitet och en god välfärd i alla led in i framtiden. För att uppnå visionen behöver kommunen 
möjliggöra för en bostadsexploatering som motsvarar en befolkningsökning på drygt 360 
invånare per år.
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Planens huvudsakliga syfte är att vara ett styrdokument som visar kommunens långsiktiga och 
strategiska ställningstagande kring boendebehov samt bostadsutvecklingen.
Planen kan också vara ett instrument för kommunens planering i sitt utåtriktade arbete mot 
invånare, besökare, näringsliv och exploatörer. Kommunala satsningar visar på en trovärdighet 
mot exploatörer som vill medverka till att utveckla kommunen. Det behövs ett samlat dokument 
som stöd för framtida detaljplaner och utbyggnad av bostadsområden som visar på att olika 
bostadsbehov finns och hur de ska prioriteras i kommunen.

Planen är också ett viktigt underlag för förvaltningar och bolag i och utanför kommunen som 
utifrån dokumentet kan planera sina verksamheter så som skola, barnomsorg, äldreboenden samt 
infrastruktur av olika slag.

Målet med denna plan är att ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen i 
Värnamo kommun samt de boendebehov som finns nu och framför allt framöver. Boendet ska 
också kopplas till det framtida behovet av skola, förskola och omsorg samt den långsiktiga
planeringen som föregår utbyggnad av infrastruktur både ovan och under jord.

Bostadsbeståndet i kommunen ska bidra till att motverka segregation i samhället genom att 
utgöra ett blandat bestånd med olika upplåtelseformer.
 

Syfte
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Globala mål

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 
sjutton globala målen för en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar utveckling. Målen 
ska medlemsländerna arbeta med fram till år 2030. Värnamo kommun arbetar med dessa 
mål, både på ett övergripande sätt liksom inom respektive verksamhet. Flertalet av dessa mål 
berör i varierande grad också bostadsförsörjningens område men framför allt är det mål elva, 
hållbara städer och samhällen, som är aktuellt att belysa. Målets syfte är främst att vid 
stadsplanering verka för mer säkra och hållbara städer. Målet vänder sig i hög grad till
storstadsområden och övriga orter med hög tillväxt, där den höga tillväxten kan leda till
ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. För Värnamos del är det av vikt att 
applicera och bemöta de utmaningar samtiden för med sig. Ett delmål är att det senast 2030 
ska säkerställas tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.

Symbol för Globala Målen FN och symbol för mål 11 Agenda 2030. 

Mål och strategier
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Regionala mål

Region Jönköpings län har tagit fram en regional utvecklingsstrategi för perioden 2020-2035 
med visionen: Jönköpings län - Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. 
Visionen utgår från hur regionen ska uppfattas år 2035. En delstrategi för att uppnå visionen är: 
”2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län”. En del i ovanstående strategi är 
att skapa attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer för människor i alla livets skeenden 
i hela länet genom samverkan för hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering över 
administrativa gränser.

Regionen slår fast att om Jönköpings län ska utvecklas och växa behöver det finnas olika typer 
av bostäder och upplåtelseformer, både i tätorter och på landsbygden. Regionen förespråkar en 
bättre samordning och planering över kommungränserna för att lyckas med 
bostadsförsörjningen.

För att uppnå detta har Region Jönköpings län, länsstyrelsen och länets kommuner inlett ett 
samarbete för att ta fram regionala strukturbilder. Strukturbilderna ska bli ett viktigt underlag för 
planering och beslut av den lokala och regionala utvecklingen i Jönköpings län kopplat till bland 
annat boende. Regionen lyfter inom bostadsförsörjningens område särskilt bostadsbristen som 
ett problem i form av hög prisutveckling på egenägda bostäder och långa köer till hyresrätter. 
Regionen menar att bostadsbrist på flera sätt kan vara hämmande för inflyttning, omflyttning 
och utveckling.

I Länsstyrelsens rapport ”Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2020” och som i stort 
bygger på kommunernas svar på den årliga bostadsenkäten fastlås att det föreligger bostadsbrist 
i elva av länets tretton kommuner. Bostadsbristen är i huvudsak knuten till kommunernas 
centralorter.

I rapporten lyfts också de höga bostadspriserna och hyresnivåerna i nyproducerade hyresrätter 
fram, vilket särskilt hårt drabbar hushåll som är nya på bostadsmarknaden.Värnamo kommuns 
plan för bostadsförsörjning följer i stort strukturen för Länsstyrelsen rapport.

Nationella mål

Riksdagen har antagit ett nationellt mål inom bostadspolitikens område, vilket ser ut enligt
följande: ”Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl 
fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som 
svarar mot behoven.”

Målet kan delas upp i olika delar.
• Alla människor
• God livsmiljö/bostad
• Hushållning och miljöhänsyn
• Ökat bostadsbyggande och ekonomisk utveckling
• Bostadsmarknad i balans
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Vision och lokala ställningstaganden i Värnamo kommun

Vision
Värnamo kommun har en av kommunfullmäktige 
beslutad vision som lyder: Värnamo kommun - den 
mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 
Visionen vilar också på de fyra kriterierna: hållbar-
het, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Visionen är 
en tydlig politisk viljeyttring och en vägledning hur 
de bostadspolitiska målen bör utformas.
    

Lokala ställningstaganden
Värnamo kommuns översiktsplan – Mitt Värnamo 2035 – antogs av kommunfullmäktige i maj 
2019. Översiktsplanen är det styrdokument som ska vägleda kommunen mot en önskad utveck-
ling när det gäller beslut om bebyggelse och hur mark- och vattenområden ska användas. Den 
innehåller följande ställningstaganden inom bostadsförsörjningens område: 

• Kommunen ska vid försäljning av kommunal mark och inför exploatering för bostad-   
             ändamål, sträva efter en blandning av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer, där               
             det är möjligt och önskvärt.

• Kommunen ska genom planering verka för att särskilt boende för äldre, gruppbostäder 
             och servicebostäder lokaliseras i anslutning till andra bostäder, i kollektivtrafiknära 
             lägen och med fördelning över hela kommunen.

• Kommunen ska i vidare planering särskilt beakta behovet av boende för demenssjuka, 
             en grupp som i framtiden spås komma bli större.

• Kommunen ska i vidare planering särskilt verka för behovet av boende för den växande 
             gruppen äldre som inte kräver omsorg men trygghet och viss service.

 • I servicenära lägen och med god tillgång till kollektivtrafik, runt om i kommunen ska 
             nybyggnation av små och stora lägenheter med god tillgänglighet prioriteras. Detta för   
             att möta behoven från den växande gruppen äldre, personer med funktionsnedsättningar 
             och familjer där någon av familjemedlemmarna har en funktionsvariation.

•  För att öka Värnamos attraktivitet som studentstad ska kommunen verka för nya  
             studentbostäder i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen. Värnamo kommun ska även 
             kunna erbjuda tillgänglighetsanpassat studentboende.

• Värnamo kommun ska verka för höjd medvetenhet och beredskap för att det i 
 framtiden kan komma behövas utrymme för ett ökat mottagande av nyanlända 
 flyktingar.

Värnamo kommuns visions fyra kriterier  
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Ttill vänster:Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035 (antagen av kommunfullmäktige 2019-05-29). 
Till höger: Fördjupning av översiktsplanen i Värnamo stad - samrådshandling.

I övrigt vad gäller lokal nivå bör det inom bostadsförsörjningens område tas hänsyn till 
relevanta delar av följande dokument: Ny stadsbyggnadsvision för Värnamo stad och Plan för 
grönstruktur.

Samma hänsyn bör också tas till pågående arbeten med Plan för trafiken samt Fördjupad
översiktsplan för Värnamo stad. Den nya fördjupade översiktsplanen kommer att ge betydande 
vägledning kring önskad utveckling av centralorten och få påverkan inom bostadsförsörjningen.
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Bostadspolitiska mål och strategier för bostadsförsörjningen 
inom Värnamo kommun

Värnamo kommun ska ha en planberedskap som möjliggör för nya bostadsområden för olika 
bostadsändamål för att understödja och vid behov även stimulera den privata marknaden. Vid
framtagandet av nya detaljplaner är det viktigt att byggrätterna är ekonomiskt försvarbara. 
Kommunen anser att ovanstående mål minskar trösklar för bostadsproduktion genom att 
kommunen minimerar risk och osäkerhet, samtidigt som konkurrensen ska upprätthållas då det 
som exploatör vid möjlighet att bygga ej ska vara ekonomiskt rationellt att avvakta med 
exploatering. Kommunen ansvarar för att markanvisning och försäljning av kommunal mark för 
bostadsbyggande sker i en sådan takt att marknaden inte mättas.

Värnamo kommun ska, utan att göra avkall på lagstiftning, ekonomi och kvalitet, också vara 
tillmötesgående och serviceinriktade i plan- och exploateringsfrågor gentemot befintliga och 
nya privata exploatörer. Den privata marknaden är oerhört viktig för den totala bostadsförsörj-
ningen, alltifrån den enskilda villan på landet till den större flerbostadshusbebyggelsen i stadens 
centrum

Kommunen ska utöva en aktiv markpolitik genom att köpa in strategisk mark, delta i och 
påverka långsiktig stadsbyggnadsplanering samt även långsiktigt utveckla befintligt markinne-
hav för att understödja den långsiktiga bostadsförsörjningen inom men framför allt efter aktuell 
planperiod. Kommunen ska ha ett bra samarbete med privata exploatörer, befintliga såväl som 
nya.

 
MÅL 1: Tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya bostäder av olika typer i hela 

kommunen under planperioden 2021-2025. 

Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ska se följande mål som en övergripande 
viljeinriktning från kommunfullmäktige. Det är upp till de verksamheter, såväl inom som utom 
kommunens paraply, som känner sig berörda att ta stöd av detta dokument samt tillhörande mål 
och föreslagna strategier vad gäller att uppfylla Värnamo kommuns åtaganden inom bostads-
försörjningens område.

Byggkranar vid kvarteret Städet.
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Värnamo kommun ska eftersträva en blandning av bostadstyper, bostadsstorlekar och
upplåtelseformer vid detaljplanering, markanvisning och försäljning; i perspektivet planområde 
såväl som ort och kommun. Även som bostadsaktör kan kommunen påverka mångfalden av 
bostäder genom att dels aktivt arbeta med trygghetsboenden som marknaden sedan bygger och 
förvaltar, dels optimera och utveckla det befintliga bostadsbeståndet inom kommunens
omsorgsverksamhet och socialtjänst. Kommunen ska överväga möjligheten att i viss mån 
behålla och/eller utveckla äldre bebyggelse inom nya exploateringsområden för att skapa en 
social, ekonomisk och arkitektonisk blandning. Värnamo kommun ska ha planberedskap och 
tillgänglig tomtmark i samtliga kommunens tätorter. Värnamo kommun ska ha en positiv
grundinställning till byggnation på landsbygd.

 MÅL 2: Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med 
olika preferenser och möjligheter. 

3D-bild över planerad bebyggelse utmed del av Prostsjövägen.
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MÅL 3: Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 

Värnamo kommun ska vara en aktiv och intresserad ägare av Finnvedsbostäder AB och man bör 
investera förvaltningsresultatet i nybyggnation och renoveringar. Kommunen bör tillsätta 
intresserade styrelseledamöter, och vid behov diktera tydliga ägardirektiv. Finnvedsbostäder, 
som är kommunens största hyresvärd, ska vara en aktiv aktör som visar framåtanda och 
utvecklar bostäder genom nybyggnation samt renovering inom bolagets befintliga bostads-
bestånd. Bolaget ska eftersträva nybyggnation av bostäder med olika standard och i olika lägen 
för att underlätta flyttkedjor inom kommunen och inflyttning till kommunen. Bolaget ska också 
vara en aktiv fastighetsägare genom att själva driva detaljplaner och utveckla egenägd mark. 
Bolaget ska dessutom identifiera möjligheter på kommun- och privatägd mark, och inte vara 
främmande för att driva detaljplaner även i dessa fall. Finnvedsbostäder ska genom fortlöpande 
byggnation upprätthålla konkurrensen och göra det ekonomiskt icke-rationellt för privata 
aktörer att avvakta exploatering av egna projekt och fastigheter i hyresrättsform.

Finnvedsbostäder bör bland annat fortsätta sitt samarbete med berörda förvaltningar i Värnamo 
kommun och verka för långsiktighet, trygghet samt miljö- och kvalitetstänkande.

Första spadtaget för Finnvedsbostäder vid Sjöborgen i Bor.
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MÅL 4: Utveckla och höj boendekvaliteten. 

Aktivitetsyta i Bor.

Värnamo kommun ska utveckla den allmänna platsmarken, såsom parker, torg, lekplatser och 
naturområden, i befintliga och nya bebyggelseområden. Kommunen ska fortsätta utveckla 
tätortsnära naturmiljöer och på olika sätt stödja föreningslivet.

Vidare ska kommunen utveckla befintliga utemiljöer för barnomsorg och skola, samt placering 
av nya skolor och förskolelokaler i stimulerande miljöer. God och blandad arkitektur ska 
genomsyra ny bebyggelse, allmän platsmark och konst i det offentliga rummet. Värnamo 
kommun ska verka för tillgång till konkurrenskraftig internetuppkoppling för alla bostäder inom 
kommunen och planera bostäder efter bostadskonsumenternas efterfrågan och betalningsvilja. 
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Befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande

Från år 2001 till år 2020 har befolkningen i Värnamo kommun som helhet ökat med 2255
personer. Ungefär hälften av denna befolkningsökning har skett sedan år 2015. Störst var 
befolkningsökningen år 2016 och 2017, därefter har ökningstakten minskat. År 2020 slutar 
med den första negativa siffran sedan 2009, men enbart med 30 personer.  Den genomsnittliga 
ökningen i procent är 0,35 % årligen för hela perioden nedan, eller 0,37 % för 
perioden 2016-2020.

Ökningen beror främst på större rörlighet med positivt inflyttningsnetto. För att förstå storleken 
på rörligheten bör nämnas att det totala antalet inflyttare och utflyttare i Värnamo kommun 
under perioden 2001-2015 ligger någorlunda stabilt med ett medeltal på 1252 inflyttare per år 
och 1196 utflyttare per år. Efter år 2014 har rörligheten ökat betydligt, vilket motsvarande 
medeltal för åren 2016-2020 visar: 1555 inflyttare och 1355 utflyttare. 

Nedanstående diagram visar befolkningsförändringen de senaste 10 åren. Befolkningsökningen 
beror till största delen på ett invandringsöverskott (fler har flyttat från utlandet till Värnamo än 
tvärtom). Under perioden är det enbart under tre år som det inrikes flyttningsöverskottet har 
varit positivt. Befolkningsökningen under perioden består även till en mindre del av ett födelse-
överskott.

Befolkningsutveckling

Diagram 1: Antal invånare i Värnamo kommun (folkmängd per den 31 december) från år 2001 till år 2019 samt 
data från 31 juli 2020. Data bearbetad från SCB.
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År 2016 var som synes i diagrammet ovan det år då befolkningen ökade mest. Kommunen har 
i en studie (flytt- och boendestudie i Värnamo kommun 2017) närmare undersökt vilka som 
flyttade in detta år och varifrån de kom. 

Invandringsöverskottet är inte betydligt större det här året, utan den totala ökningen detta år 
beror till största delen på ett stort inrikes flyttningsöverskott. Stor påverkan på detta har 
åldersgruppen 15-24 år där antalet kvinnor som flyttade från kommunen var lägre än normalåret, 
och antalet inflyttade män var högre än normalåret.  

Diagram 2: Befolkningsförändring i Värnamo kommun från år 2010 till år 2020 utifrån invand-
ringsöverskott, inrikes flyttningsöverskott och födelseöverskott. Data bearbetad från SCB.
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Diagram 3: Inrikes flyttningsöverskott per åldersgrupper.

Diagram 4: Invanringsöverskott per åldersgrupp
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Värnamo kommun tog våren 2020 fram en befolkningsprognos för åren 2020-2030. Den 
prognos som kommunen låtit göra för perioden har tagits fram utifrån erfarenhetstal baserat på 
demografin, men hänsyn har tagits till att kända byggnadsprojekt inte leder till ett stort tillskott 
på nya bostäder i närtid. Därför syns större befolkningsökningar först år 2022 och då håller en 
nivå om cirka 250 nya invånare årligen fram till år 2026 då vi ser en ännu högre nivå om cirka 
350 nya invånare per år. Den senare delen av prognosen bygger på antagandet/förutsättningen 
att minst 175 bostäder färdigställs per år. I övrigt baseras prognosen på Värnamos utveckling 
under åren 2013-2019 (med åren 2016 och 2017 undantagna). Denna befolkningsprognos möter 
inte riktigt den politiska visionen om 40 000 invånare år 2035, för vilken det skulle krävas en 
befolkningsökning om i genomsnitt 360 personer årligen. För att nå visionen behöver kommu-
nen arbeta brett för att uppfylla kriterierna i visionen. En förutsättning i sig är att kommunen 
måste möjliggöra ett större antal byggrätter, så att en efterfrågan på bostäder kan bemötas.

Diagram 5: Antal invånare utifrån utfallet för perioden år 2015-2019 samt enligt kommunens befolkningsprognos  
för perioden år 2020-2030.

Det befolkningsprognosen tydligt visar och som är ingalunda unikt med Värnamo kommun är 
att demografin förändras. Nedanstående diagram visar att befolkningen ökar i antal i de lägsta 
och äldsta åldersgrupperna. Särskilt noterbart är att andelen äldre kommer att öka, vilket bör 
belysas i en bostadsförsörjningsplan. Den största förändringen under prognosperioden fram till 
2030 står de äldre mellan 80 och 89 år för. Denna grupp ökar för sig själv under perioden med 
537 personer eller hela   32 %. Även i andel av den totala befolkningen ökar denna grupp från 
4,9 % år 2019 till 5,9 % år 2030.

Befolkningsprognos fram till år 2030
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Diagram 6: Diagrammet visar antalet invånare per ålder enligt utfallet 2019 och prognosen 2030. 
Diagram från befolkningsprognosen.

Diagram 7: Andelen invånare 0-19 år och de över 65 år av den totala befolkningen ökar under perio-
den för befolkningsprognosen. Omvänt minskar andelen i arbetsförålder, dvs. invånare från 20 till 64 
år från 55,0 % år 2019 till 53,8 % år 2030. Data bearbetad från befolkningsprognosen.

Den ökade andelen äldre påverkar och kommer att påverka bostadsmarknaden på olika sätt. 
Många äldre är idag friskare än förut och många bor kvar i sin ordinarie bostad. Detta ligger i 
linje med kommunens inriktning med insatser för att stödja kvarboendet i den ordinarie 
bostaden även när hälsan sviktar. Men här kan och bör kommunen också verka för en nisch i 
bostadsmarknaden som erbjuder anpassade och attraktiva bostäder för äldre. Om fler äldre väljer 
olika typer av seniorbostäder eller trygghetsboenden kan större bostäder såsom villor frigöras 
till andra grupper på bostadsmarknaden.
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Nedanstående karta från befolkningsprognosen visar tydligt på att det är i Värnamo centralort 
med närmaste omgivning som merparten av befolkningsökningen äger rum. 

Kartan är hämtad från befolkningsprognosen 2020-2030, Värnamo kommun.

Karta över befolkningsförändring 2020-2024
Bredaryd/Lanna: + 29 (1,1%)
Forsheda: + 44 (+1,2%)
Värnamo: + 1005 (+ 4,6%)
Bor: + 59 (+ 2,0%)
Rydaholm: + 15 (+ 0,5%)
Nydala/Fryele: 0 (+/- 0,0%)
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Bostadsbyggande

Under perioden 2001-2020 har 1544 bostäder färdigställts i Värnamo kommun, varav 679 i 
småhus och 859 i flerfamiljshus. I genomsnitt blir detta 77 färdigställda bostäder per år, varav 
34 i småhus. Under de senaste fem åren 2016-2020 färdigställdes 469 bostäder, varav 208 i 
småhus och 258 i flerbostadshus. Snittet för de fem senaste åren blir 94 bostäder årligen.

Genom att ha tagit fram detaljplaner och byggt ut nya områden har kommunen sedan 2016 
försålt totalt 41 tomter via tomtkön. Under perioden 2014-2015 försåldes 23 villatomter varav 
flertalet av dessa färdigställdes år 2016. Detta innebär att cirka 140 småbostadshus (av de 208 
ovan nämnda) har färdigställts på mark som kommunen inte har försålt. Flertalet av dessa har 
byggts på privatägd mark utanför tätorterna. Av de 60 småhus som färdigställdes år 2020 åter-
finns exempelvis 15 nära Vidöstern och 5 på landsbygden i den östra kommundelen.

Bild från november 2020.Området vid Ingelundsvägen lyftes fram som ett möjligt bostadsområde med blandad bebyggelse i 
bostadsförsörjningsplanen för perioden 2016-2020. Efter planläggning slutförde kommunen utbyggnad av gata och VA-ledningar i 
området under hösten år 2018. Idag är 6 egenbyggda villor och 6 gruppbyggda mindre villor färdigställda, i mitten av bilden, samt 
36 bostadsrättslägenheter inom kvarteret Ödlan till vänster i bild. I övre delen av bilden ses byggkran och två bostadshus som är 
påbörjade inom kvarteret Väduren, som totalt kommer att inrymma 48 hyreslägenheter. Inflyttning för kvarteret.Väduren beräknas 
till årsskiftet 2021/2022.

Diagram 8: Antal färdigställda bostäder i Värnamo kommun per år fördelat på bostäder i småhus respektive flerbostadshus. Data 
bearbetat från SCB, förutom data för år 2020 som bearbetats utifrån uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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I gällande bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020 sattes som mål att 125 bostäder 
skulle färdigställas per år, vilket nu kan jämföras med utfallet om 94 bostäder per år.

Bostadsbyggandet i kommunen har inte riktigt nått upp till det mål som sattes i bostadsförsörj-
nings-planen för perioden 2016-2020. Har det då byggts för lite bostäder i Värnamo? En jäm-
förelse med några närliggande kommuner utifrån antal färdigställda bostäder per 1000 invånare 
ger för handen att det ändå byggs en del bostäder i Värnamo. Men den visar också att de mål 
som sattes upp i förra bostadsförsörjningsplanen varit rimliga jämfört med likvärdiga kommuner 
och att möjligheten till byggnation av småhus driver befolkningsökningen i en del kommuner.

Givet den betydligt högre befolkningsökningen år 2015 och 2016 och det faktum att inte fler 
bostäder har färdigställts finns idag en brist på utbudssidan av i princip alla sorters bostäder 
i kommunen. Det är därför troligt att befolkningsökningen de senaste åren åtminstone delvis 
har hämmats av ett underskott av bostäder på marknaden. Nedanstående diagram illustrerar att 
tillskottet av nya bostäder har varit lågt i förhållande till befolkningsökningen.

Diagram 9: Diagrammet visar antalet färdigställda bostäder under åren 2016-2019 per 1000 invånare, fördelade på 
flerbostadshus och småhus, i några närliggande kommuner. Data bearbetad från SCB.
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Diagram 10: Antal färdigställda bostäder jämfört med befolkningsökningen 2010-2020.

I kommande avsnitt behandlas bostadsmarknaden i kommunen utifrån bland annat storleken på 
ett hushåll, som i Värnamo uppgår till 2,24 personer (SCB, 2019). En enkel analys utifrån de 
två diagrammen ovan är att om befolkningsökningen under åren 2015-2019 på 1226 personer 
ska inrymmas i nytillskottet av bostäder, de 441 färdigställda bostäderna under samma period, 
motsvarar detta en hushållsstorlek på 2,78(!), vilket indikerar att det byggts för lite bostäder 
under dessa år. 

Räknar man in befolkningsminskningen och tillskottet av färdigställda bostäder år 2020 för 
perioden 2016 till 2020 ser jämförelsesiffran bättre ut; 2,25 nya invånare per färdigställd bostad. 
En slutsats att dra av detta är att många bostäder som hade behövts tidigare i perioden färdig-
ställdes för sent för att möta behovet men att dessa också har varit ett välkommet tillskott i 
bostadsmarknaden.

För den längre perioden 2010-2020 är befolkningsökningen 1777 personer och nytillskottet av 
bostäder 879, vilket på samma sätt motsvarar en hushållsstorlek på 2,02. 
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Bostadsmarknaden i Värnamo

Värnamo likt många andra mindre kommuner i landet befinner sig fortfarande i skuggan av 
storstadsregionerna gällande hur attraktivt det är för större nationella eller internationella 
fastighets- och byggbolag att verka och etablera sig i kommunen. Intresset för att verka i
kommunen har ökat under de senaste åren från några bolag. Något sådant större fastighets-
ägande bolag har också etablerat sig inom kommunen. Intresset för projektutveckling för 
försäljning eller fortsatt förvaltning är från denna grupp av bolag dock ganska begränsat. 
Branschen tillgodogör sig större vinster till betydligt lägre risk i storstadsregionerna, trots ofta 
högre kostnader.

I ljuset av detta är det därför en stor förmån att Värnamo kommun har flertalet riskvilliga lokala 
och regionala fastighetsbolag, byggbolag och projektutvecklare som vill fortsätta att satsa på 
Värnamo kommun och då framför allt centralorten. Detta tillsammans med ett aktivt kommunalt 
bostadsbolag i form av Finnvedsbostäder gör att exploateringsviljan framöver ser fortsatt ljus ut.

En utmaning för kommunen är att nu och framöver kunna tillmötesgå marknaden med lämpligt 
utformade och ekonomiskt bärkraftiga byggrätter med rätt lokalisering. Detta eftersom kommu-
nen under de förgående åren inte riktigt har kunnat svara upp mot de 125 bostäder per år som 
motsvarar målet i gällande bostadsförsörjningsplan. Faktorer som långa detaljplaneprocesser 
med bland annat överklaganden samt politiska ställningstaganden har fördröjt processen att ta 
fram ny byggbar mark och målet kommer inte heller att kunna nås under år 2021. Utbudet av 
bostäder återspeglas i befolkningstillväxten.

Vad styr bostadsmarknaden i Värnamo
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Värnamo i sitt regionala sammanhang
Bostadsmarknaden i Värnamo vänder sig till fler än invånarna i kommunen. Det finns flera 
arbetstillfällen i grannkommunerna och kommunikationer i form av tillgängliga vägar och en 
förbättrad kollektivtrafik gör det attraktivt att pendla. Det omvända gäller förstås också, och 
enligt de senaste siffrorna som finns tillgängliga i Kolada (SCB) från 2018 utgör Värnamo 
kommun varken en utpräglad inpendlar- eller utpendlarkommun. 4 100 personer pendlar in 
och 3800 personer pendlar ut. 

Diagram 11: Det vänstra cirkeldiagrammet visar antalet förvärvsarbetande som är 16 år och äldre och som pendlar 
från bostaden i Värnamo kommun till arbete i annan kommun år 2018.
Diagrammet till höger visar antal personer i samma grupp som pendlar till arbete i Värnamo kommun från bosta-
den i annan kommun. Data bearbetad från SCB.

Värnamo har en dubbelroll i sitt regionala sammanhang, både som boendekommun och som 
arbetskommun. I den omvärldsanalys för Värnamo kommun som Karios Future gjorde år 2017 
betonas att denna dubbelroll rätt utnyttjad kan leda till ökad attraktivitet. Kommunen har därför 
mycket att vinna genom att satsa på kvaliteterna som boendekommun gentemot de större arbets-
marknadsregionerna Jönköping och Växjö.Värnamo kan erbjuda en bostadsmarknad som har 
många kvaliteter på nära håll. Sett ur ett sådant regionalt perspektiv bör kommunen särskilt 
verka för att få till bostadsbyggnation i småhus i de tätorter som har goda förbindelser med 
Växjö. Också de första lärdomarna som vi kan börja dra utifrån samhällseffekterna från
pandemin är att landsbygden och småstaden i sig verkar öka i attraktivitet som plats att verka 
och bo i.

485



  25

Plan för bostadsförsörjning

Upplåtelseform, hushållsstorlek
I Värnamo kommun är det betydligt vanliga-
re att bo i småhus än vad den genomsnittlige 
svensken gör. Av det samlade bostadsbeståndet 
i kommunen år 2019 utgör 51 % småhus, vilket 
kan jämföras med riket i stort (39 %). Bo-
stadsrätt är något ovanligare (13 %) än i riket i 
stort (24 %). Följaktligen utgör cirka 36 % av 
kommunens bostäder hyresrätter. Kommunens 
allmännyttiga bostadsföretag Finnvedsbostä-
der är den störta hyresvärden med cirka 2700 
lägenheter i de fem största tätorterna. Detta 
innebär att 45 % av hyresrätterna i kommunen 
tillhör allmännyttan. Diagram 12: Upplåtelseform i Värnamo kommun 

(FÖP Värnamo stad).

I Värnamo kommun år 2019 fanns enligt SCB 15 400 hushåll på totalt 34 560 invånare, vilket 
ger att ett hushåll i genomsnitt består av 2,24 personer (riket 2,19). Andel ensamstående hushåll 
utgör i Värnamo 42,6 % jämfört med till exempel 37,2 % i Vaggeryd och 52,4 % i Stockholm. 
Att en förhållandevis stor andel av bostäderna utgör småhus förklarar att den genomsnittliga 
boarean per invånare är relativt hög 46 kvm/invånarna (33 kvm/invånare i Stockholm eller 42 
kvm/invånare i riket). Omräknat ger detta 103 kvm/hushåll (70 kvm/hushåll i Stockholm). 

Boverket presenterade i oktober 2020 en rapport – Mått på bostadsbristen – i vilken man 
analyserar bostadsbrist i den bostadssociala bemärkelsen, dvs. att undersöka hur många hushåll 
som har en otillräcklig boendestandard i förhållande till vad som vore önskvärt. Rapporten visar 
på en behovsbaserad definition av bostadsbristen och inte en bostadsbrist utifrån efterfrågan. 
Enligt denna var för år 2018 i Värnamo kommun 6,3 % av hushållen (969 stycken) att anses 
som trångbodda och 2,8 % (433 stycken) av hushållen hade en ansträngd boendeekonomi. 
Jämfört med år 2012 kan man se att andelen och antalet trångbodda hushåll har ökat något (från 
6,0 % och 873 stycken) men glädjande nog har andelen och antalet hushåll med ansträngd
boendeekonomi minskat (från 4,0% och 577 stycken). Jämförelsesiffrorna på riksnivå för år 
2018 var 9,9 % trångbodda hushåll och 5,3 % hushåll med ansträngd boendeekonomi.

Villanormen

Sifforna ovan visar att normen i Värnamo är att bo i egen villa och just villan utgör hos många 
ett nästa steg i en önskad bostadskarriär. De senaste åren har efterfrågan av just villor varit 
betydligt större än utbudet, vilket har lett till att få bostäder legat ute till försäljning under 
någon längre tid och att priserna därmed ökat. De lediga tomter som finns i kommunen och 
som bedöms attraktiva bebyggs fort. Kommunens tomtkö uppgår i december 2020 till cirka 220 
intressenter varav de flesta önskar en tomt i Värnamo centralort. 
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Över Finnsvedsbostäders kommande bostadsbyggnation på Väduren samt färdigställda bostäder inom kvarteret 
Vattumannen. Skiss: Finnvedsbostäder AB.

Enligt en enkätundersökning som kommunen skickat ut till sökande i tomtkön under våren 2020 
har kommunen fått en tydlig bild på att det som mest efterfrågas är större tomter (minst 900 
kvm) med planbestämmelser som ger stor frihet att disponera tomten och byggrätten. Av 116 
svarande önskade två tredjedelar att tomten bör ligga inom 8 km från centrum. Knappt hälften 
av dessa vill att tomten ska ligga inom 4 km från centrum. Genom att erbjuda tomter bland
annat i Helmershus kommer kommunen att kunna möta upp efterfrågan hos många i tomtkön.

Det är viktigt att villanormen kan luckras upp så att även gruppbyggda småhus, stadsradhus och 
parhus upplevs attraktiva. Sådana tomter planeras på flera ställen både i pågående detaljplaner 
(Prostsjön, Tre Liljor, Kärleken) och kommer att tas fram i förtätningslägen i de utvecklings-
stråk som föreslås i den fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad.

Det finns en potential till nybyggnation av villor i flera av kommunens övriga tätorter.
Kommunen bör fortsätta ta fram attraktiva byggrätter genom nya och ändrade detaljplaner för 
småhus i framför allt tätorterna, samt i övrigt verka för livskraftiga och attraktiva samhällen.

En del i Värnamo bostadsmarknad som berör villanormen är det faktum att flyttkedjorna går 
långsamt. De flesta håller säkert med om att befintliga villor ur ett samhällsperspektiv borde 
bebos av barnfamiljer som har större behov av stora boytor. I en kommun av Värnamos storlek 
är det ofta så att äldre personer av flera skäl gärna bor kvar i sina villor i stället för att flytta till 
en mindre bostad. Att boendekostnaden ofta är låg tack vare att bostadslånen nästan eller helt är 
amorterade, att boendekvaliteten i den egna villan är mycket hög och att avstånden är 
förhållandevis korta, leder till att alternativen såsom till exempel nya bostadsrättslägenheter 
upplevs vara för dyra och oattraktiva.

Det kommunen kan och således bör arbeta vidare med är stadsbyggnad genom omvandling och 
förtätning till blandad bebyggelse som erbjuder olika boendealternativ och på olika sätt verka 
för att det blir attraktivt att byta bostad och på så sätt bättre utnyttja bostadsbeståndet ur ett 
samhällsperspektiv.
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Analys av bostadsbehovet för 
särskilda grupper
Bostäder för ekonomiskt svaga, unga, nyanlända eller på annat 
sätt personer med behov av tillfälligt särskilt stöd

Samhället och vår omvärld kan ibland vara hård mot befintliga och blivande kommunmedborg-
are. Det kan röra sig om alltifrån flykt ifrån krig till olika sorters familjetragedier och missbruk. 
För tillfället har kommunen genom medborgarförvaltningen 98 bostadslägenheter i hyresrätts-
form till sitt förfogande för att svara upp mot utsatta personers behov. Huvuddelen av lägenhe-
terna hyrs av förvaltningen som sedan hyr ut dem i andra hand utan besittningsskydd. Majori-
teten av dessa lägenheter ägs av Finnvedsbostäder men förvaltningen innehar också lägenheter 
ägda av privata hyresvärdar. Samarbetet mellan förvaltningen och kommunens hyresvärdar 
uppges fungera bra. Förvaltningen känner dock att det finns förbättringspotential i och med att 
de agerar hyresvärd utan egentliga fackkunskaper. Enligt Finnvedsbostäder är det lagstiftningen 
kring uthyrning som förhindrar en del av de förbättringar som förvaltningen efterfrågar.

“Kuren” vid Luddöparken.

Antalet lägenheter i medborgarförvaltningens bostadstock ligger för närvarande på en långsik-
tigt lagom nivå. Det är svårt att planera för oväntade händelser, likt den flyktingvåg som 
upplevdes under åren 2015-2017. Det kan vid oroligheter i vår omvärld snabbt uppkomma     
behov av fler bostäder för flyktingar. Vid förra flyktingvågen fanns det framför allt i kommu-
nens kransorter en del tomma lägenheter. Dessa är nu bebodda och vid en ny flyktingvåg inom 
närtid finns inte denna krockkudde på bostadsmarknaden. Det skulle kunna leda till betydande 
svårigheter att lösa bostadssituationen, då byggnation i regel tar tid och kräver planering. 
Samtidigt är det inte rationellt att binda resurser för extraordinära händelser som är kostsamma 
och svåra att förutse. Kommunen bör idag dock analysera och planera för hur bostadsförsörj-
ningen skulle kunna lösas om en liknande situation snabbt uppkommer igen.

I dagsläget används bostadstocken bland annat för att bosätta nyanlända personer i kommunen, 
det som erbjuds är ett andrahandskontrakt, men möjlighet till övertag i vissa fall. I andra fall så 
erbjuder kommunen förlängning av andrahandskontrakt, fram till dess att boende ordnat med
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eget kontrakt. Kommunen erbjuder även stöd med att ställa sig i bostadskö, samt stöd till hur 
enskild gör för att söka eget boende i kommunen eller på annan ort. Värnamo kommun har även 
ett upparbetat kontaktnät med privata fastighetsägare.

Vad gäller den mix av lägenheter medborgarförvaltningen har i sin stock kommer det nog under 
planperioden att kunna ses en förskjutning från färre mindre lägenheter till fler större 
lägenheter, även om antalet lägenheter förväntas vara konstant. Medborgarförvaltningen upple-
ver att det finns ganska god tillgång på små lägenheter (ett och två rum) men att det är svårare 
att få håll i större (tre rum eller fler). Kommunen upplever att det finns en viss obalans framför 
allt när det gäller större lägenheter med rimlig månadskostnad.

Till ensamkommande barn och ungdomar (under 18 år) erbjuder kommunen boende anting-
en via eget stödboende med personal, boende på HVB- hem (externa utförare) eller boende i 
familjehem. De ungdomar som fyller 18 år under asylprocess, kan om särskilda skäl föreligger 
bo kvar i den boendeform som tidigare erbjudits, alternativt övergår ansvar för boendefrågan till 
Migrationsverket. Kommunens mottagande gällande denna målgrupp har kraftigt minskat sedan 
2016.

Kommunen erbjuder personer med behov av skyddat boende, insatser utifrån enskilds behov 
om skydd. Här finns möjlighet till lägenheter inom kommunen alternativt i samverkan med 
grannkommun. Värnamo kommun har en upparbetad verksamhet med avsatt resurs för våld i 
nära relationer. Det är alltid efter enskild prövning som beslut om insats fattas. Har personer 
särskilda behov av att lämna kommunen ges stöd till att söka boende på annan ort.
 
Medborgarförvaltningen efterfrågar i första hand lägenheter i det befintliga beståndet. Nybygg-
da lägenheter innebär för hög hyra och motverkar ofta syftet med att klienten ska ta över lägen-
heten och etablera sig själv på bostadsmarknaden. Medborgarförvaltningens krav på lägenheter 
är framför allt att de är belägna intill utbyggda kollektivtrafikstråk, så att deras klienter ges goda 
möjligheter att delta i samhället. Närhet till skolor, dagis, potentiella arbetsgivare, mataffärer 
och annan service är också viktigt. Ovanstående innebär att det är Värnamo stad och de större 
tätorterna som är mest lämpliga bostadsorter i detta sammanhang. I praktiken finns många av 
förvaltningens lägenheter i de större tätorterna.

Medborgarförvaltningen har ett vräkningsförebyggande arbete där hyresvärdar kontaktar 
förvaltningen vid problem med hyresgäst. Förvaltningen besöker och samtalar då med aktuell 
hyresgäst. Vid ekonomiska problem har förvaltningen också ofta kontakter med Kronofogden.
En ytterst utsatt grupp inom bostadsförsörjningens område är de som är varaktigt hemlösa. Det 
saknas boendeformer för personer som finns inom målgrupp akuthemlöshet, och där till 
exempel tidigare beteende, missbruk eller psykisk ohälsa, gör att individen straffat ut sig på 
reguljär bostadsmarknad. Förvaltningens bedömning är även att denna grupp är svår att nå med 
stöd, då mottagligheten av insatser från det offentliga i vissa fall är låg. Det vore önskvärt med 
något organiserat akutboende eller härbärge inom kommunen. Det kommunala stödet till denna 
kategori är för tillfället begränsat. Det är en oerhört utmanande grupp att ordna bostäder för 
inom det ordinarie bostadsbeståndet.

Personer som saknar boende efter institutionsvistelse får efter individuell prövning stöd i olika 
utsträckning. Här sker även i vissa fall en samverkan med Kriminalvården.
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Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen via socialtjänsten ger stöd till boende där det 
bedöms att enskild saknar egen förmåga eller resurser. Barnperspektivet finns alltid med i de 
bedömningar som görs. Socialtjänstens bedömning är att det finns ett underskott på ”billigare 
lägenheter” där enskilda och familjer utan stöd från kommunen kan klara sitt uppehälle. 

Student- och ungdomsbostäder vid Flintgatan, Värnamo.

För att underlätta bostadbyggnation i hyresrättsform för i första hand svagare grupper har 
regeringen tagit fram regler om särskilda statliga stöd. Stöden är uppbyggda på sådant sätt att de 
gynnar byggnation av framför allt mindre lägenheter, stöden innebär också att hyresnivåerna ska 
begränsas.  Regeringen beslutade den 19 december 2019 om nya regler för investeringsstödet 
för hyresbostäder och bostäder för studerande. Länsstyrelsen i Jönköpings län är det organ som 
med ledning av Boverkets föreskrifter hanterar handläggning och beslut om stöd för byggna-
tioner inom Värnamo kommun. Stöd kan lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med 
bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan ges för nybyggnad, tillbygg-
nad och ombyggnad.

Det finns även särskilda stöd att söka för byggnation av bostäder till äldre, liksom för byggna-
tion av biståndsbedömt trygghetsboende.

Det är av vikt att kommunala och privata aktörer informerar sig om regler kring och i relevant 
omfattning utnyttjar dessa och andra bidrag för att försörja bostadsmarknaden med olika 
bostäder. Stöden kan vara helt avgörande för att få till stånd erforderlig bebyggelse eller att 
uppnå rimliga hyresnivåer.

     Sammanfattningsvis har medborgarförvaltningen inget behov av fler bostäder de kommande åren 
     utan deras behov bedöms framöver vara täckt av deras nuvarande bostadsstock, dock har kommu-
     nen svårt att tillgodose en trygg nattlogering för ett litet antal individer som befinner sig
     stadigvarande i kommunen. 
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Bostäder för äldre

Medellivslängden i Sverige har ökat markant under de senaste åren (enligt statistik från SCB) 
och bedöms enligt prognoser att fortsätta öka framöver. Andelen äldre i befolkningen blir 
således fler och de människor som är 80 år och äldre förväntas stiga i antal de närmsta åren i 
Värnamo kommun. Eftersom de äldre ökar i antal så ökar också antalet äldre sjuka som behöver 
någon form av hjälp eller stöd från kommunen, vilket till exempel kan vara hemtjänst, service-
boende, trygghetsboende, demensboende eller en mer tillgänglig bostad nära centrum.

För att äldre ska få möjlighet att leva ett liv med så hög livskvalitet som möjligt erbjuder kom-
munen olika former av insatser samt stöd och har infört en lokal värdighetsgaranti för äldre-
omsorgen där det tydligt framgår vad som kan förväntas av äldreomsorgen i Värnamo kommun. 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen verka för att äldre människor får goda bostäder och 
vid behov ge stöd och hjälp i hemmet. Kommunen ska även verka för att inrätta särskilda 
boendeformer med särskilt stöd och service i den mån det behövs för att bryta en oönskad 
isolering. Ett exempel på hur Värnamo kommun arbetar för att bryta en oönskad isolering är att 
äldre som är friska och bor hemma själva får hämta sin mat i kommunens restauranger i stället 
för hemleverans.

Värnamo kommun har idag ett överskott av boendeplatser för äldre och man beräknar att 
behovet är täckt några år framöver. Man innehar fler somatikplatser i kommunen än genomsnit-
tet i riket och det finns i skrivande stund tomställda platser. När det gäller platser för demens-
vård finns det i dagsläget cirka 50 platser och man ser ett stort behov av fler platser. Omsorgs-
förvaltningen beräknar att det behövs ytterligare cirka 100 platser för demensvård, dessa platser 
kan tillskapas genom att bland annat omfördela platser i det befintliga beståndet.

Luddö särskilda boende i Värnamo stad.

Kommunen har även fler uppgifter när det kommer till att stödja boendesituationen för äldre och 
äldre sjuka, som exempelvis att bevilja bidrag för bostadsanpassning. Det är viktigt att prioritera 
bostadsförsörjningen för äldre och att anpassa det ordinarie bostadsutbudet genom att utveckla 
byggnation av mellanformer, såsom trygghetsboenden.

491



  31

Plan för bostadsförsörjning

Omsorgsnämnden har i mars 2021 godkänt riktlinjer för trygghetsboende i Värnamo. Efter 
beslut från omsorgsnämnden får såväl  det kommunala bostadsbolaget som privata aktörer starta 
och driva ett trygghetsboende. Kommunen ansvarar då för olika insatser i boendet, såsom 
aktivitetssamordnare och hyreskostnad för gemensamhetsutrymmen.  

Under hösten 2019 och våren 2020 har kommunen låtit göra en boendeutredning berörande 
äldreomsorgen i Värnamo kommun med syftet att tydliggöra boendelösningar som kommunen 
kan förväntas ha under de kommande åren. Utifrån gjord boendeutredning har omsorgsför-
valtningen olika scenarier att överväga, baserat på olika antaganden kring framtida behov och 
förväntade effekter.

Det första scenariot innebär att kommunens nuvarande användning av särskilda boenden kvar-
står och att antalet somatik- och demensplatser kommer att öka med totalt 63 fram till år 2029. 
Detta scenario innebär att ingen större organisatorisk förändring kommer göras och att behovet 
de kommande åren räknas upp utifrån befolkningsprognosen.

Det andra scenariot har tagit hänsyn till olika identifierade trender och deras tänkta påverkan. 
Antal platser i detta scenario är totalt 343 platser år 2029. Det innebär en ökning med 6 platser 
totalt. Behovet av somatikplatser minskar dock med 21 platser, men demensplatserna ökar med 
27. De förväntade effekterna är att behovet kan mötas av alternativa lösningar samt att boende-
planeringen kortsiktigt kan inriktas på mindre uppgraderingar i det befintliga beståndet. Det ger 
även möjlighet till ökad tillgänglighet, ökat nyttjande av ny teknik, ökad tillgång till alternativa 
boendeformer med mera.

I det tredje scenariot utgår utredningen från att de identifierade trendernas tänkta påverkan tas 
med i kalkylen samt att kommunen har anpassat sin konsumtion av särskilt boende till samma 
nivå som genomsnittet i landet, vilket innebär en sänkning av antal vårddygn med 8 procent. 
Det tredje scenariot innebär totalt 323 platser år 2029.

     Sammanfattningsvis är omsorgsförvaltningens bostadsbehov under perioden 2021-2025 
     berörande äldre täckt men man ser ett behov av fler platser för demensvård. 
     Omsorgsförvaltningen ser även positivt på att fler trygghetsboenden tillskapas i kommunen 
     under de kommande åren.
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Bostäder för personer med funktionshinder

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bland annat bestämmelser 
om stöd, service och särskilda boendeformer för personer med funktionsvariationer. Det är 
huvudsakligen kommunens ansvar att se till att lagen följs vilket innebär att kommunen har 
ett ansvar att få fram bostäder som är anpassade efter särskilda behov för personer med funk-
tionsnedsättningar som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS. Detta berör både 
gruppbostäder och servicebostäder.

Värnamo kommun erbjuder olika former av stöd och service till personer med funktionshinder 
som bland annat är boendestöd, särskilt boende och bostadsanpassning. Det finns flera kommu-
nala boenden runtom i Värnamo och det finns även boende med korttidsplatser för barn- och 
ungdomar. Omsorgsförvaltningen bedömer att behovet i dagsläget är täckt men ser att det finns 
ett underskott på servicebostäder där det kan behövas fler platser eller nya boenden på sikt.

Gruppbostäder vid kvarteret Ling, Värnamo.

Under hösten 2019 och våren 2020 har kommunen låtit göra en boendeutredning berörande 
funktionshinderomsorgen i Värnamo kommun med syftet att tydliggöra boendelösningar som 
kommunen kan förväntas ha under de kommande åren. Omsorgsförvaltningen har även här tre 
olika scenarier att överväga utifrån de alternativ man tagit fram baserat på olika antaganden 
kring framtida behov och förväntade effekter.

Det första scenariot innebär att man fortsätter enligt nuvarande strategi och att ingen 
organisatorisk förändring krävs. Ökning av platser sker utifrån prognos berörande befolknings-
ökning, cirka 7 platser mer år 2029. Det andra scenariot speglar behovet om några identifierade 
trenders påverkan kalkyleras in. Den förväntade effekten av det andra scenariot blir då färre 
antal platser totalt sett än i utgångsläget genom att man minskar på gruppbostadsplatser och 
även växlar gruppbostadsplatser för att tillskapa fler servicebostadsplatser. Det tredje scenariot 
speglar behovet om både trenderna kalkyleras in och om man anpassar konsumtionen av boende 
med särskild service till samma nivå som genomsnittet i hela landet. Då blir de förväntade 
effekterna att stort fokus ska ligga på att avveckla flera gruppbostäder och tillskapa någon 
ytterligare servicebostad för att ligga på samma nivå som konsumtionen i riket.

    Sammanfattningsvis bedömer omsorgsförvaltningen att behovet för perioden 2021-2025 är täckt
    när det kommer till bostäder för personer med funktionshinder/LSS i Värnamo kommun.
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Diagrammet visar att över 200 bostäder är under uppförande i kommunen. Härutöver finns över 
300 byggklara bostäder år 2021. På efterföljande sidor påvisas att flera av dessa dock inte 
kommer att påbörjas inom planperioden. Med byggklar bostad menar vi att detaljplanen har fått 
laga kraft och att teknisk infrastruktur är på plats. Vad gäller byggklar mark för småhusbostäder 
på landsbygden menar vi dels planlagda bostäder, dels sådana som inte behöver planläggas.

Övriga gröna staplar redovisar antalet tillkommande byggklara bostäder de kommande åren. 
Osäkerheten på värdet av övriga gröna staplar från år 2022 och framåt beror främst på att 
arbeten med detaljplaner pågår, de har ännu inte antagits och fått laga kraft. Delar av staplarna 
för år 2022 och 2023 utgör dock mer säkra värden, vilket gäller för de områden där utbyggnad 
av gatu- och VA-infrastruktur redan har påbörjats. Antalet mer säkra byggklara bostäder beräk-
nas vara cirka 30 år 2021 (Södra Åminne), cirka 45 år 2022 (Södra Helmershus) och cirka 225 
år 2023 (Mossleplatån). 

Bostadsbyggandet spelar en viktig roll för kommunens utveckling. Bra och väl integrerade
bostäder i goda boendemiljöer är grundläggande byggstenar för tillväxt och välfärd i 
kommunen. Kan inte kommunen ge rätt förutsättningar för attraktiva boenden uppfylls inte 
målen och tillväxten uteblir.

Data över planerat bostadsbyggande 
2021-2025

Diagram 13. Diagrammets gula staplar visar antalet färdigställda bostäder per år, de gröna staplarna visar antalet 
byggklara bostäder per år enligt de tabeller som redovisas i detta kapitel, se sidorna 33, 43 och 49. Den lila stapeln 
för år 2021 visar antalet bostäder som är under uppförande. Diagrammets linjer visar den årliga befolkningsökning-
en enligt utfall och enligt befolkningsprognosen 2020-2030.

Sammanfattning över planerat byggande i hela kommunen
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Utifrån efterföljande tabeller kan man få fram att kommunen i nuläget har 108 kommunägda 
småhustomter runt om i kommunen som är byggklara under år 2021, varav 30 utgörs av nytill-
skott i södra Åminne. Byggnationen av småhus på landsbygden är stabil och det är rimligt att 
anta att det varje år tillskapas cirka 15 nya byggklara bostäder utanför tätorterna. 

Under planperioden ser vi att 440 småbostadshus kan påbörjas i kommunen. Alla småbostads-
hus kommer dock inte utgöra (villa-)tomter för enskilt bebyggande utan det rör sig även om 
kedjehus och gruppbyggda hus. Som synes kommer flera byggklara bostäder möjliggöras på 
landsbygden. Härutöver redovisas på sidan 53 andra möjliga bostadstomter främst i mindre 
tätorter i kommunen.

Tabell 1: Sammanfattning av samtliga tabeller som visar att det finns gott om byggklara bostäder runt om i kommunen.

Område Byggklara bostäder
under uppförande 2021 2022 2023 2024 2025

Bor
 Flerbostadshus 20
 Småhus 8 20
Bredaryd
 Flerbostadshus 7 20
 Småhus 14
Forsheda
 Flerbostadshus 27
 Småhus 1 10
Helmerhus
 Flerbostadshus 40
 Småhus 45 50 45
Horda
 Småhus 2
Hånger
 Småhus 10
Kärda
 Småhus 1
Landsbygden
 Småhus 20 15 15 15 15 15
Lanna
 Småhus 10
Rydaholm
 Flerbostadshus 8
 Småhus 6 10
Tånnö
 Småhus 3
Värnamo
 Flerbostadshus 224 147 590 455
 Småhus 6 15 20 25 35
Åminne
 Småhus 36

Totalt 258 352 90 740 505 60

Tabell 1: Sammanfattning
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I Värnamo stad finns i skrivande stund 25 villatomter för vilka detaljplan har fått laga kraft. De 
ligger inom den nya stadsdelen på Mossleplatån och kommer att kunna fördelas till tomtkön när 
gator och VA-ledningar är utbyggt i slutet av år 2022, vilket innebär möjlig byggstart år 2023.

Arbete med detaljplaner för att möjliggöra småhusbostäder pågår vid Skogsfållen (Rönnbärs-
vägen) på Rörstorp, norr om Prostsjön vid Prostsjövägen samt inom kvarteret Aftonfalken. 
Förutsatt att detaljplanerna vinner laga kraft finns investeringsmedel för utbyggnad av gator och 
VA-ledningar för att möjliggöra byggklara bostäder enligt tabellen nedan. Förutom dessa tre 
områden har kommunen i nuläget inga pågående planarbeten som möjliggör för småhus inom 
Värnamo stad.

Däremot så pågår arbetet med en större detaljplan i norra Helmershus. Enligt samrådsförslaget 
ska den möjliggöra för blandad bebyggelse med tyngdpunkt på flera villatomter (cirka 50). 
Förutsatt att en ny detaljplan vinner laga kraft kommer området att snarast byggas ut, varför 
byggklara tomter kan finnas år 2023.

För att kunna möta den stora efterfrågan på just villatomter har kommunen påbörjat utbyggnad 
av gator och VA i södra Helmershus vilket kommer att resultera i cirka 45 tomter som kan vara 
byggklara år 2022. Trots att området ligger utanför staden är det inte mycket längre än fyra 
kilometer till centrum.

Utöver villatomter kan flera småbostadshus tillkomma i form av radhus och gruppbyggda hus 
på Mossleplatån, vid Prostsjön, vid kvarteret Kärleken och i Nöbbele, söder om Herrgårds-
vägen.

Arkeologisk undersökning inför byggnation på Mossleplatån.

Bostadsbyggande i Värnamo centralort
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I skrivande stund så finns drygt 80 byggklara bostäder i flerbostadshus i Värnamo stad. 
Åtminstone två bostadsprojekt är nära att påbörjas, bostadsrättslägenheter inom kvarteret 
Gladan på Karlsdal och hyreslägenheter i samma byggnad som den nya vårdcentralen inom 
kvarteret Sjukstugan på Mossleplatån.

Flera bostäder i flerbostadshus samt i form av gruppbyggda småhus inryms i den nya stadsdelen 
på Mossleplatån. Kommunen kommer att bjuda in till markanvisning för flerbostadshus under 
år 2021 eller 2022. Den nya stadsdelen innefattar totalt cirka 250 bostäder, varför det är viktigt 
att kommunen säljer och tillgängliggör  mark med eftertanke.

Pågående arbeten med nya detaljplaner för flerbostadshus inkluderar flertalet bostäder norr om 
Prostsjön, bostäder inom kvarteret Aftonfalken, vid Julias väg, drygt 200 bostäder inom 
kvarteret Kärleken, gamla sjukhusområdet, cirka 200 bostäder inom kvarteren Gåsen och Vin-
druvan (Åhléns parkering) samt bostäder inom kvarteret Tre Liljor och kommunens parkerings-
plats. En detaljplan kommer att påbörjas inom kort inom kvarteret Spjutet och Höken (parke-
ringen vid Hemköp och Missionskyrkan).

Omnämnda områden återfinns i redovisade tabeller efter de år som detaljplan beräknas vara klar 
och när nödvändiga infrastrukturarbeten har avslutats. Antalet redovisade bostäder är uppskatta-
de och kan ändras under arbetenas gång. 

I nu gällande investeringsplan finns även medel avsatta år 2024 för ett nytt bostadsområde i
Värnamo. Detta bostadsområde planeras till bangårdsområdet öster om Bangårdsgatan i 
Värnamo. Detta område beräknas inte kunna inrymma byggklara bostäder inom planperioden.
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Tabell 2: byggklara bostäder i Värnamo centralort

Område Markägare Byggklara bostäder
under uppförande 2021 2022 2023 2024 2025

Aftonfalken
 Flerbostadshus Privat 56
 Småhus Privat 7
Björnen
 Flerbostadshus Privat 26
Doktorn
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 40
Fräkenvägen
 Småhus Kommun 6
Höken/Spjutet
 Flerbostadshus Privat/Kommun 90
Karlsdal
 Flerbostadshus Kommun 26
Kv. Väduren
 Flerbostadshus Kommun 48
Kärleken
 Flerbostadshus Privat 200
Mossleplatån
 Flerbostadhus Kommun 25 200
 Småhus Kommun 25
Norra Helmerhus
 Flerbostadshus Kommun 40
 Småhus Kommun 50
Nöbbele
 Småhus Kommun 20
Prostsjön/Ljussveka
 Flerbostadshus Kommun 165
 Småhus Kommun 35
Röret
 Flerbostadshus Privat 20
Rörstorp Skogsfållen
 Småhus Kommun 8
Sadelmakaren
 Flerbostadshus Privat 130
Södra Helmerhus
 Småhus Kommun 45 45
Tre liljor
 Flerbostadshus Kommun 40
 Flerbostadshus Privat 100
Vindruvan/Gåsen
 Flerbostadshus Kommun 50
 Flerbostadshus Privat 200

Totalt 230 162 65 705 490 45
Tabell 2: över bostadsbyggande i Värnamo centralort och Helmershus.

Tabellen visar antal byggklara bostäder för perioden 2021-2025. Kartorna som följer visar 
aktuella områden

Tabell 2: Byggklara bostäder i Värnamo centralort
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Området berör större delen av Värnamo tätort och präglas av stor exploateringsvilja 
med flera olika projekt som har kommit olika långt i sina respektive processer, 
sammantaget ger detta mellan 700- 750 lägenheter inom området

Kvarteret Kärleken. privat projekt där arbete med ny detaljplan för olika typer av bostäder 
pågår.
Kvarteret Björnen, privat projekt där byggnation pågår. Klart under 2021 och ger 26 
lägenheter.

Kvarteret Vindruvan, gåsen med flera, samprojekt mellan en privat aktör och kommunen. 
Detaljplan uppstartad och kommer ge olika typer av bostäder, Eventuellt förskola och 
trygghetsboende.

Kvarteret Tre liljor med flera, samprojekt mellan en privat aktör och kommunen. 
Detaljplan är sedan tidigare påbörjad och kommer ge olika typer av bostäder.

Kvarteret Röret, privat projekt där byggnation pågår.

Kvarteter Gladan, detaljplan och marktilldelning klar. Byggnation kan påbörjas 2021.

Kvarteret Höken/Spjutet, ny detaljplan i uppstartsfas. Upplåtelseform oklar i detta 
skede. 38

Antal invånare i området, 1204 st

2. Trälleborg
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Planerad utveckling av området

 .Inom kvarteret Sadelmakaren pågår byggnation av 130 lägenheter.
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5. Prostsjöområdet

Antal invånare i området, 53 st Planerad utveckling i området

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

!
!

!
!
!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!! ! !

!!
!!
!!!!

40

Enligt planförslaget kommer området att bestå av blandad 
bebyggelse – villor, gruppbyggda småhus, flerbostadshus – med 
olika upplåtelseformer såsom hyresrätt och bostadsrätt. Även en 
förskola föreslås inom området.
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7.  Amerika och Nylund

Antal invånare i området, 1529 st Planerad utveckling av området

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

376
124

271

100

658

Inom kvarteret Aftonfalken och inom ett omvandlingsområde 
tas det just nu fram en ny detaljplan som ska möjliggöra för 
cirka 60 bostäder.

Byggnation kan komma igång under år 2021 förutsatt att 
pågående detaljplan vinner laga kraft.

502



  42

8. Vråen och Rörstorp

Planerad utveckling av området

En ny detaljplan är under framtagande som ska möjliggöra 
för åtta nya villatomter i ett befintligt bostadsområde. 
Tanken är att tomterna ska kunna fördelas under senare 
delen av 2021 alternativt i början på 2022.

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

Antal invånare i området, 4192 st

762
346

605

646
1833

42

503



  43

!
!

!

!!

!
!

!
!!!!!

!!!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!
!

!!!!!!!!!

!
!

!
!

!
!

!

!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!!!!!!!!!

!
!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
! ! ! ! ! !

! ! ! ! !
!

!
!

! ! !

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

Antal invånare i området, 918 st Planerad utveckling av området

96

149

135418

120

11. Mossle/Sjukhusområdet

11

43

På Mossleplatån, söder om Värnamo sjukhus, kommer en helt ny 
stadsdel växa fram. När detta skrivs byggs infrastruktur ut till ett 
område som kommer ge plats för villor, grupphus, bostadsrätter och 
hyresrätter av olika slag. Även en ny vårdcentral samt förskola ryms 
inom området. Byggnation av vårdcentralen med 25 lägenheter har 
startats. Övrig bostadsbyggnation kan påbörjas under år 2023. 
Området kommer inrymma cirka 250 bostäder.

8
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67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

����� �������� � �������� ��� �� �������� ���������� �� �������

� ���������� ������ ��� ��� ���� ������������ ����������� ��� ���������  
�� ��� ������� ��� ��������� ��� �����4� �������� ��� �������� �� ������ � 
����� �����

���������� ������������������������ En ny detaljplan är under framtagande 
som ska möjliggöra byggnation av blandad bebyggelse i form av villor, grupphus, 
lägenheter med olika upplåtelseformer samt en fastighet för förskoleverksamhet. 
Området ska också genom den nya detaljplanen öppna upp möjligheten för 
allmänheten att tillgängliggöra sig stranden och närområdet till sjön. Detta är 
viktigt för hela utvecklingsområdet på västra sidan av vidöstern

Helmerhus Söder. Under 2021 byggs infrastruktur ut enligt gällande detaljplan. 
Bostadsbyggnation i form av villabebyggelse kan komma att ske under 2022.

��

3�

���4

��
�3
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20. Nöbbele

Antal invånare i området, 249 st

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

Planerad utveckling av området

18

40

21

120

50

45

Arbete med ny detaljplan pågår som föreslår gruppbyggda småhus 
alldeles söder om det nya området vid Herrgårdsvägen, väster om 
Vandalorum.
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Bredaryd-Forsheda-Bor-Rydaholm
Översiktsplanen – Mitt Värnamo 2035 – visar på en vilja att verka för bostadsbyggande längs 
med det urbana stråket längs med riksväg 27. Det är också här kommunens större tätorter finns. 
Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm är relativt jämstora befolkningsmässigt, med en 
befolkning vardera på cirka 1500 invånare. I nämnda tätorter finns många arbetstillfällen, kom-
munal service och goda kommunikationer. Finnvedsbostäder har lägenheter i samtliga dessa 
orter. Det är viktigt att kommunen verkar för att fler bostäder byggs i dessa fyra serviceorter.

I dessa tätorter finns cirka 40 byggklara tomter för småbostadshus och åtminstone ett projekt 
med flerbostadshus kan påbörjas. Det bör sägas att många av dessa tomter återfinns inom äldre 
detaljplaner, vilket innebär att tomten ofta är något mindre och byggrätten därutöver mer be-
gränsad än vad många nyare detaljplaner möjliggör. I Bor har det byggts villor de senaste åren 
vid Majvivevägen. Den detaljplan som gäller för Majvivevägen antogs år 2010 och medger 
stora villatomter med tillåtande byggrätter och bör på många sätt stå som norm för åtmins-
tone nya bostadsområden i kranstätorterna. Kommunen har nyligen färdigställt södra delen 
av Häggegårdsområdet i Bredaryd med gator, VA-ledningar, 13 byggklara villatomter och ett 
kvarter för 20-talet lägenheter i flerbostadshus. Just nu pågår arbete med att ändra den gällande 
detaljplanen från år 1990 endast på sådant sätt att byggrätterna förbättras. Det är en utmaning i 
sig att få till nybyggnation inom kommunens kransorter, eftersom marknadsvärdena skiljer sig 
väsentligt från centralorten. Kommunen bör därför utöver att möjliggöra tomter runt om i 
kommunen säkerställa att tomterna också kan bebyggas enligt dagens önskemål om hur ett 
attraktivt villaboende ser ut.

Finnvedbostäder planerar att under planperioden bygga sju lägenheter i Bredaryd och åtta i 
Rydaholm. Projektet i Bredaryd har påbörjats.

Åminne
I Åminne bygger just nu kommunen ut ett helt nytt bostadsområde som möjliggör byggstart för 
över 25 småbostadshus under år 2021. Vi ser ett stort intresse av området utifrån kommunens 
tomtkö. Eventuellt kan också några gruppbyggda småhus inrymmas i området.

Bostadsbyggande i övriga kommunen
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Plan för bostadsförsörjning

Tabellen visar antal byggklara bostäder för perioden 2020-2025 i Bredaryd, Forsheda, Bor, 
Rydaholm och Åminne. Kartorna som följer visar aktuella områden.

Område Markägare Byggklara bostäder
under uppförande 2021 2022 2023 2024 2025

Bor
Bollvivevägen
 Flerbostadshus kommun 20
Enstaka tomter kommun 2
Majvivevägen 
 Småhus kommun 6 20

Bredaryd
Häggegård
 Flerbostadshus kommun 20
 Småhus kommun 14
Rönnbacken
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 7

Forsheda
Enstaka tomter kommun 2
Hanahöjvägen/Tegvägen
 Småhus kommun 1 8
Storgatan
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 12
Parkvägen
 Flerbostadshus kommun 15

Rydaholm
Enstaka tomter kommun 6
Järnvägsgatan
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 8
Östhagagatan/Björkgatan
 Småhus kommun 10

Åminne
Norra Åminne
 Småhus kommun 6
Södra Åminne
 Småhus kommun 30

Totalt 8 149 10 20

  Tabell 3:byggklara bostäder för perioden 2021-2025 i Bredaryd, Forsheda, Bor, Rydaholm och Åminne. 

Tabell 3: Byggklara bostäder i Bredaryd, Forsheda, Bor, 
Rydaholm och Åminne
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Bredaryd

Planerad utveckling av Bredaryd

1. Inom Häggegårdområdet finns det möjlighet att under 2021 bebygga
13 villatomter. Till detta finns det också möjlighet att inom området 
bygga flerbostadshus eller grupphus genom marktilldelning av 
kommunen.

2. Finnvedsbostäder har byggstartat flerbostadshus på Rönnbacken

Antal invånare i området, 1449 st

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

111

251

181
648

258

1

2

48

509
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Forsheda

Planerad utveckling av ForshedaAntal invånare i området, 1428 st 

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

1. Utmed Hanahöjvägen och Tegvägen finns det byggklara tomter för
småhus.
2. Utmed Storgatan planerar Finnvedsbostäder för byggnation av
flerbostadshus under perioden.

121

217

173
639

278

1

2

49

510
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Planerad utveckling av Bor

Bor

Antal invånare i omrdet, 1284 st

1. Under bostadsförsörjningsperioden kommer Majvivevägen att byggas
ut i sin helhet vilket möjliggör för ytterligare 20 villatomter i området. 

2. Sedan tidigare finns det en färdig detaljplan utmed Bollvivevägen
som gör det möjligt att bygga flerbostadshus eller grupphus av olika 
slag.

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

111

210

140
547

276

1

2

50
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Rydaholm

Planerad utveckling av RydaholmAntal invånare i området, 1588 st

1. Ny detaljplan är under framtagande som ska
möjliggöra bostadsbyggnation utmed Östhagagatan och 
Björkgatan (Östhamra). 

2, 3, 4. I övrigt finns det enstaka byggklara tomter utmed
Folkparksvägen, Almvägen och Envägen

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

146

279

184641

338

1

2

3

4

51

5. Vid järnvägsgatan planeras byggnation av åtta bostäder med
hyresrätt. Byggstart planeras till hösten 2021.

⑤⑤
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Planerad utveckling av Åminne

Åminne

Antal invånare i området, 215 st

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

9

53

11108

34

1

1. Just nu byggs ett område ut i södra delen av Åminne .
Här kommer det att under år 2021 att möjliggöras för byggnation på 25 
nya tomter för i huvudsak villabebyggelse.

52
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Plan för bostadsförsörjning

Bostadsbyggande i mindre orter och på landsbygden

Övriga tätorter
Det finns 26 lediga villatomter i kommunens övriga tätorter. I många orter har det inte byggts 
nya bostadshus på många år, främst på grund av att marknadsvärdet på befintliga småhus håller 
tillbaka nybyggnationen. Kommunägda lediga tomter presenteras på kommunens webbplats. 
Dessa tomter för småhus är byggklara.

Utöver sådana tomter förekommer planlagda tomter där först infrastruktur i form av gator och 
VA-ledningar måste byggas ut. I kommunens investeringsplan finns återkommande en miljon 
kronor avsatta vartannat år för att kunna bygga ut sådana tomter när behov uppkommer. I Hörle, 
Horda, Kärda och Lanna finns ett antal sådana områden som kan göras byggklara. I Dannäs och 
Tånnö förekommer planlagd bostadsmark hos privata fastighetsägare.
I Ohs finns för närvarande inga avstyckade tomter, men kommunen äger mark som skulle kunna 
planläggas eller prövas lämpliga genom bygglov. Ohs ligger dessutom i ett av översiktsplanens 
utpekade LIS-områden, se nedan.

Landsbygden
Om det inte har byggts många bostäder i kommunens kransorter de senaste 40 åren gäller det 
motsatta på landsbygden. Ett exempel är utvecklingen längs med Vidösterns båda stränder. Vi 
ser en fortsatt god bostadsbyggnation på landsbygden utifrån privata initiativ runt om i 
kommunen. Oftast handlar det om enskilda tomter utanför detaljplan, men även detaljplane-
lagda områden för småhus förekommer. I skrivande stund finns det minst 20 byggklara 
detaljplanerade tomter på landsbygden (norr och söder om Tånnö, i Lerdala och i Lagmansryd). 
Arbeten med nya detaljplaner på landsbygden pågår i Rolstorp och ska påbörjas vid Stora 
Gavlö (vid Bolmen) och i Lindstad (norr om Hindsen).

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2019 om en tematisk översiktsplan för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS). Tio områden har pekats ut som lämpliga för utökad bostadsbebyg-
gelse. I dessa områden har privata fastighetsägare utökade möjligheter att planlägga för bostads-
byggnation i sjönära, attraktiva lägen.

Ort Byggklara småhustomter Övrig detaljplanelagd mark för antal 
bostäder

Kommunägd Privatägd Kommunägd Privatägd
Tånnö 3 12
Horda 2 30
Hånger 10 6
Anneberg 9
Kärda 1 10
Lanna 10 10
Hörle 10
Dannäs 10
Landsbygden >20
Totalt cirka 26 >20 75 22

Tabell 4: Möjlig byggnation i övriga orter och på landsbygden
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Kartan visar främst möjlig byggnation inom planlagd mark på landsbygden och i mindre tätorter. Vid 
ortsnamn med gulfärgad bakgrund finns antagna detaljplaner med minst fem obebyggda tomter. Röd-
färgad bakgrund innebär att arbete med planläggning har påbörjats. Röda beteckningar L1-L10 utgör 
utpekade LIS-områden enligt den tematiska översiktsplanen.
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Plan för bostadsförsörjning

Dokumentansvariga
Kommunstyrelsen är politisk ansvarig för detta dokument. Kommunledningsförvaltningen
genom mark- och exploateringsavdelningen är ansvarig inom tjänsteorganisationen.

Uppföljning
Kommunorganisationen i stort ansvarar för att följa upp målen i denna plan i kommande 
åtgärdsplaner och budgetar. Uppföljning av målen i planen bör göras i den plan för bostadsför-
sörjning som följer efter denna. 

Revidering 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska denna plan antas under varje 
mandatperiod, varför en ny plan bör påbörjas senast år 2025.

516



 
 

Samrådsredogörelse 
Plan för bostadsförsörjning 2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

517



Samrådsredogörelse – plan för bostadsförsörjning 2021-2025   
 

KS.2020.570 

2

Innehåll 
1. Framtagande av plan för bostadsförsörjningen ..........................................................................3 

1. Samrådsförslaget .........................................................................................................................4 

2. Samrådsprocessen .......................................................................................................................4 

3. Huvudsakliga synpunkter och kommentarer ...............................................................................4 

4. Gjorda ändringar i planen utifrån samrådet ................................................................................6 

Mål och strategier ...........................................................................................................................6 

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande ..................................................................................6 

Bostadsmarknaden i Värnamo ........................................................................................................6 

Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper .............................................................................6 

Data över planerat bostadsbyggande ..............................................................................................6 

5. Inkomna synpunkter ....................................................................................................................7 

Finnvedsbostäder ............................................................................................................................7 

Medborgarförvaltningen .................................................................................................................7 

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) ..................................................................................................7 

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUN) ....................................................................................11 

Tekniska utskottet (TU) .................................................................................................................11 

Socialdemokraterna ......................................................................................................................12 

Sävsjö kommun .............................................................................................................................13 

Gislaved kommun ..........................................................................................................................13 

Ljungby kommun ...........................................................................................................................13 

Länsstyrelsen i Jönköping ..............................................................................................................14 

Region Jönköpings län ...................................................................................................................15 

6. Sändlista ....................................................................................................................................16 

 

 

 

 

  

518



Samrådsredogörelse – plan för bostadsförsörjning 2021-2025   
 

KS.2020.570 

3

1. Framtagande av plan för bostadsförsörjningen 
Sveriges kommuner har en skyldighet enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar att 
en gång varje mandatperiod ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. I Värnamo kommuns struktur 
för styrdokument blir namnet plan för bostadsförsörjningen. Det är mark- och 
exploateringsavdelningen som ansvarar för att ta fram planen. Föregångarna till planen är närmast, 
Bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2016-06-16. Närmast 
före den tidigare planen togs dokument fram årligen under namnet ”Planering för bostäder och 
verksamheter”. 

Mark- och exploateringsavdelningen har ett samordningsansvar för den årliga bostadsmarknads-
enkäten som Boverket tar fram och presenterar. Avdelningen har därför en god överblick av 
bostadsförsörjningsfrågorna, men det är framför allt i sitt dagliga arbete som avdelningen har en 
viktig roll i kommunens bostadsförsörjningsansvar. Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för 
kommunens exploateringsbudget, beställer detaljplaner för nya bostads- och verksamhetsmark, 
köper in mark för framtida exploatering och säljer mark till olika bostadsbyggare, bland annat genom 
den kommunala tomtkön. Andra förvaltningar och avdelningar har viktiga roller i 
bostadsförsörjningen. Omsorgsförvaltningen ansvarar för boende och insatser för äldre och 
funktionshindrade, medborgarförvaltningen har ett ansvar för bl.a. personer som är socialt utsatta 
och har svårigheter på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunägda allmännyttiga 
Finnvedsbostäder är både ett medel och verktyg i delar av kommunens bostadsförsörjningsansvar. 

Plan för bostadsförsörjning har i huvudsak arbetats fram av tjänstepersoner på 
kommunledningsförvaltnings mark- och exploateringsavdelning genom avstämning med 
tjänstepersoner från omsorgsförvaltningen, medborgarförvaltningen och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Arbetet påbörjades under våren 2020, men arbetet utfördes i huvudsak under hösten. 
Finnvedsbostäder har varit delaktiga i planförslaget genom ett dialogmöte. Ett utkast till 
samrådsförslaget skickades ut på en internremiss innan samrådet till de tjänstepersoner som bistått 
kommunledningsförvaltningen i arbetet med förslaget. 

Enligt bostadsförsörjningslagen (BFL) ska kommunen samråda med berörda kommuner, länsstyrelsen 
och regionen om sina riktlinjer för bostadsförsörjningen, (dvs. planen för bostadsförsörjning i 
Värnamo kommun). Lagen anger däremot inte hur ett sådant samråd ska utföras, utan det bör kunna 
ske både på mer informell basis med de i lagen angivna samrådsparterna och mer formellt utifrån det 
samrådsförfarande som vi valde.  

I syfte att förankra planen internt inför kommunfullmäktiges antagande har mark- och 
exploateringsavdelningen efterfrågat synpunkter internt från organisationen samt från de politiska 
partier som är representerade i kommunfullmäktige. Förslaget skickades digitalt via epost till dessa 
samt till externt till bland annat länsstyrelsen och grannkommuner den 21 oktober 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 (Ks § 442) att ställa sig bakom det pågående 
samrådsförfarandet. 

Denna samrådsredogörelse syftar till att beskriva hur samrådet har gått till och vilka förändringar det 
har föranlett till i planen. Samrådsredogörelsen redovisar även samtliga synpunkter som inkommit 
samt den sändlista som förslaget skickades ut genom. 
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1. Samrådsförslaget 
Plan för bostadsförsörjning består av sex huvuddelar:  

 Under Mål och strategier anges de nationella, regionala och lokala mål och 
ställningstaganden inom bostadsförsörjningsområdet som kommunen bör förhålla sig till.  

 I delen Bostadspolitiska mål och strategier i Värnamo kommun beskrivs de fyra mål som läggs 
fast i planen och strategier för att uppnå dem.  

 Befolkningsutveckling och bostadsbyggande innehåller statistik om kommunens befolkning 
och hur många bostäder som har byggts fram tills i dag samt en framtidsspaning utifrån den 
befolkningsprognos som kommunen lät göra våren 2020.  

 Bostadsmarknaden i Värnamo innehåller även den statistik om bland annat hushållsstorlek 
och arbetspendling och försöker beskriva de förutsättningar som gäller i kommunen.  

 Under Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper redogörs för just detta.  
 Den sista delen utgörs av data för planerat bostadsbyggande 2021-2025 och den innehåller 

tabeller och beskrivningar över hur många byggklara bostäder som är möjliga under 
planperioden. 

 

2. Samrådsprocessen 
Samrådsversionen av plan för bostadsförsörjning skickades ut via e-post enligt sändlistan den 21 
oktober 2021 internt och externt till verksamheter som berörs, se sändlistan. 

I det första utskicket angavs samrådstiden 21 oktober –  11 november. Efter begäran från 
kommunstyrelsen förlängdes samrådstiden till den 31 december 2020 genom beslut i 
kommunstyrelsen den 17 november.  

Under samrådet har tre yttranden utan kommentarer/erinringar och åtta yttranden med 
kommentarer/erinringar kommit in. Ett kommunalt bolag har svarat, fyra förvaltningar, ett politiskt 
parti och fem externa myndigheter och kommuner. 

 

3. Huvudsakliga synpunkter och kommentarer 
Denna samrådsredogörelse visar ovan hur arbetet med att ta fram förslaget har bedrivits och hur 
olika förvaltningar har deltagit. Vi tar till oss synpunkterna som menar att arbetet kan förankras 
tidigare och på annat sätt till en större krets inom kommunorganisationen och kommer att överväga 
ett annat upplägg till planens revidering för perioden efter år 2025. 

De huvudsakliga synpunkterna som skulle kunna föranleda större bearbetningar av planen kan 
sammanfattas i två delar: 

1) Bristfälliga analyser av kommunens befolkningsutveckling, bostadsbrist, behov hos olika 
grupper på bostadsmarknaden och brist på mark för bostadsbyggande. 

2) Otydliga och/eller otillräckliga kopplingar till andra kommunala styrdokument. 

Vi menar att vi med gjorda ändringar som redovisas nedan och i det reviderade förslaget har 
förbättrat analyserna. Någon förändring i våra slutsatser har ändringarna inte medfört.  

Vad gäller den andra punkten vill vi framföra att Plan för bostadsförsörjning är ett viktigt 
styrdokument som spänner över flera områden inom kommunorganisationen. Dock är 
styrdokumentet på en övergripande nivå varför vi menar att mål och strategier varken kan eller bör 
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skrivas särskilt detaljerade. Dokumentet ger stöd för att olika förvaltningar själva kan agera utifrån 
dessa mål och strategier för att motivera resurser för utökade insatser i egna verksamhetsplaner och 
-budgetar.  

Mål 1 att tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya lägenheter inom perioden ger 
kommunledningsförvaltningen stöd att budgetera för nya bostadsområden, investera i ny mark, finna 
goda samarbeten med privata aktörer samtidigt som det ger stöd åt samhällsbyggnadsförvaltningen 
att prioritera nya detaljplaner och bygglov. Mål 2 om att skapa förutsättningar för ett varierat utbud 
av bostäder appellerar till såväl samhällsbyggnads, omsorgs- som medborgarförvaltning, mål 3 om 
ett aktivt allmännyttigt bostadsbolag vänder sig direkt mot Finnvedsbostäder och mål 4 om att 
utveckla och höja boendekvalitet har bäring mot såväl samhällsplanering som förvaltning och 
utveckling av allmänna platser (tekniska förvaltningen). 
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4. Gjorda ändringar i planen utifrån samrådet 
Utifrån inkomna synpunkter har språket förbättrats och mindre redaktionella ändringar gjorts. Några 
kapitel har omarbetats och kompletterats något, vilket framgår nedan under respektive rubrik. 

Mål och strategier 
Delen har kompletterats med ett avsnitt som hanterar globala mål och Agenda 2030. 

Kopplingen till översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen har förtydligats i texten som 
handlar om vision och lokala ställningstaganden i kommunen. 

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 
Denna del har omarbetats något efter inkomna synpunkter. Härutöver har diagram och tabeller 
uppdaterats i och med att statistik nu finns tillgängligt för år 2020. 

Befolkningsförändring under de senaste åren analyseras utifrån flyttningsöverskott och 
födelseöverskott. 

Avsnittet om befolkningsprognosen har kompletterats med en diskussion om hur en ökad andel äldre 
påverkar bostadsmarknaden på olika sätt. 

Diskussionen om det har byggts för få bostäder i kommunen har ändrats något genom att ta bort 
begreppet bebyggelsetal. 

Bostadsmarknaden i Värnamo 
Värnamos regionala sammanhang såsom bostadsort har lyfts fram i texten. 

Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper 
Analysen under rubriken bostäder för ekonomiskt svaga, unga, nyanlända eller på annat sätt 
personer med behov av tillfälligt särskilt stöd har fördjupats vad gäller hur kommunen arbetar och 
bör arbeta med ensamkommande barn och ungdomar, personer som har behov av skyddat boende 
samt personer som är i akut behov av härbärge. Avsnittet har kompletterat med text om statliga 
bidrag för bostadsbyggnation med mindre billigare lägenheter för bland andra unga och studerande. 

Förutom redaktionella ändringar under bostäder för äldre har texten ändrats till att kommunen 
numera har riktlinjer för trygghetsboende. 

Data över planerat bostadsbyggande 
Ingående data har uppdaterats utifrån utfall år 2020 och kända påbörjade bostadsprojekt i början av 
år 2021, vilket har lett till ändrade diagram och tabeller. En sammanfattande tabell över hela 
kommunen har lagts till för att få en bättre helhetssyn. Den löpande texten har förkortats och 
förenklats. 
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5. Inkomna synpunkter 
Finnvedsbostäder 
Remiss över samrådsversion – Plan för bostadsförsörjning 2021-2025. 
Representanter för Finnvedsbostäder träffade hela MEX-avdelningen den 20 augusti 2020 och 
pratade bostadsförsörjningsprogrammet. Enligt vår uppfattning ett mycket bra och informativt möte 
där Finnvedsbostäder redogjorde för sina långsiktiga nybyggnadsplaner och kommunens 
representanter pratade om ÖP och FÖP. Det diskuterades även lämpliga områden för förtätning 
speciellt i Värnamo stad. 

Finnvedsbostäder har fått och yttrat sig över en förhandsremiss i början av oktober 2020. 

Speciellt intressant är avsnittet under MÅL 3: Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 

Vi tror att man når bäst resultat genom en nära och förtroendeskapande dialog mellan ägare och 
kommunalt bostadsbolag, precis som det fungerar idag, och inte genom att diktera tydliga 
ägardirektiv som det står i andra meningen.  

På sidan 30 upprepas de tre sista styckena två gånger. 

Avsnittet mark för flerbostadshus tycker vi väl speglar de fina förutsättningar som finns i Värnamo. 

Även planerat bostadsbyggande i övriga kommunen är välskrivet, även om något projekt som vårt i 
centrala Rydaholm på Järnvägsgatan saknas. 

Vi ställer oss bakom slutsatserna och redovisningen i samrådsversionen utan några ytterligare 
synpunkter. 

Värnamo 2020-11-16 

 

Medborgarförvaltningen  
Jag skulle vilja lägga till lite här sidan 23. 

Sammanfattningsvis har medborgarförvaltningen inget behov av fler bostäder de kommande åren 
utan deras behov/efterfrågan bedöms vara täckt framöver av deras nuvarande bostadsstock. 

Dock har kommunen svårt att tillgodose en trygg nattlogering för ett litet antal individer som 
befinner sig stadigvarande i kommunen.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)  
Sbn § 337 Yttrande över förslag till Bostadsförsörjningsplan 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att ta samhällsbyggnadsförvaltningen synpunkter på Plan för bostadsförsörjning som sitt eget 
yttrande. 

Den sammanfattande synpunkten från samhällsbyggnadsförvaltningen är att det föreligger ett behov 
av att se över planförslaget till ny bostadsförsörjningsplan inför ett antagande i kommunfullmäktige. 
Det finns på en rad punkter potential att förbättra planförslaget och ur 
samhällsbyggnadsförvaltningens perspektiv göra planen mer användbar.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att de i dokumentet föreslagna målen och strategierna bör 
konkretiseras för att bli användbara. Hur målen ska uppnås bör klargöras, exempelvis med ett 
angivet antal planer.  

Målen bör tidsättas och ansvar bör mer tydligt pekas ut. Förvaltningen ställer sig frågande till om 
planförslaget i dess nuvarande utförande kan anses innehålla långsiktiga, strategiska 
ställningstagande för bostadsförsörjningen. Av denna anledning menar förvaltningen att 
planförslaget bör kompletteras med ett femte mål i syfte att ge riktlinjer kring nästa planperiods 
planberedskap. Målets strategier bör fokuseras på hur planberedskapen ska se ut och vad den ska 
bestå av.  

Förvaltningen menar generellt att fokus i planförslaget bör vändas från kommunens planprocess till 
dess planberedskap då man menar att detta är lösningen på bostadsbristen.  

Övergripande synpunkter på förslaget Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till kommunens 
ambition att i Plan för bostadsförsörjning ta ett samlat grepp kring bostadsförsörjningsfrågorna och 
vill uppmärksamma på planens betydelse som styrdokument för hur kommunen ska verka för frågan 
brett i organisationen, över flera förvaltningar och kommunala bolag. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att processen för framtagandet av planförslaget hade haft 
mycket att vinna om fler hade bjudits in tidigare i processen. Förvaltningen anser att det hade 
bidragit till en mer ändamålsenlig plan och en ökad användbarhet i organisationen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill särskilt framhålla betydelsen av samarbete mellan den egna 
förvaltningens plan- och byggavdelning och mark- och exploateringsavdelningen då man har mycket 
gemensamt i och med kommunens strategiska planering för den fysiska utvecklingen 

Det krävs en övergripande granskning av dokumentets språk och struktur.  

Generellt bör beskrivningar i ”vi-form” undvikas och dokumentet skrivas utifrån att det vid ett 
antagande kommer vara ett av kommunens styrdokument. På flera ställen i dokumentet förekommer 
onödiga värderingar och egna recensioner som riskerar att bidra till en felaktig bild och som 
dessutom ibland skickar negativa signaler om kommunen. I de delar av dokumentet som redogör för 
statistik och analys skulle en genomgående struktur med underrubriken såsom Historik, Nuläge, 
Analys och Planförslag, underlätta för utomstående att tillgodogöra sig texten.  

I nuvarande utförande blandas siffrorna vilket försvårar för läsaren att följa resonemanget. 
Förvaltningen föreslår därför att kommunikationsavdelningen kopplas in för att bistå i detta arbete. 
Kopplingen mellan den nu pågående processen att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen för 
Värnamo stad och bostadsförsörjningsplanens är svag i planförslaget. Kopplingen skulle kunna 
stärkas genom att under rubriken, Vision och lokala ställningstaganden, beskriva arbetet med 
fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad. Likaså bör stycket innehålla en beskrivning över 
hur ställningstaganden och preciserad markanvändning i FÖP-förslaget kommer inverka i 
bostadsförsörjningsplanen. 

 Det saknas även andra betydelsefulla kopplingar till kommunala styrdokument såsom 
Stadsbyggnadsvisionen. En annan mer generellt hållen synpunkt är att 
samhällsbyggnadsförvaltningen hade sett fördelar om planen kompletterats med ett längre 
tidsperspektiv som omfattar även nästkommande planperioden 2025–2028, även om det hade betytt 
att osäkerheten hade blivit stor. 

 Förvaltningen föreslår att planförslaget kompletteras med ett särskilt mål för detta ändamål, mål 
fem. Målet med tillhörande strategier ska fokusera på hur planberedskapen ska byggas upp för att 
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svara mot nästa planperiods bostadsförsörjningsbehov i enlighet med kommunens vision och 
intentioner. Strategierna ska klargöra hur många nya bostäder som krävs samt hur kommunens 
budget ska svara upp mot detta behov och möjliggöra för det antal planer och utredningar som 
krävs.  

Strategierna ska även klargöra:  

• Omvandling av befintlig bebyggelse exempelvis gammalt industriområde • Förtätning av befintliga 
bostadsområden  

• Detaljplanläggning av sammanhållenbebyggelse utanför detaljplanelagt område, exempel 
sammanhållenbebyggelse vid Vidöstern 

Det längre tidsperspektivet i planen hade även exempelvis kunna komplettera planförslagets sista 
del, som beskriver planerad bostadsbyggnation under planperioden, med en beskrivning av hur 
kommunens översiktsplanering inverkar. Sammantaget skulle detta ge dokumentet en mer långsiktig 
strategisk dimension som hade varit till nytta för kommunens planering och arbete för 
bostadsförsörjningen. Synpunkter Nedan följer en lista över aspekter som förvaltningen ser som en 
utvecklingspotential i planförslaget.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att målet om att tillskapa minst 800 lägenheter under 
planperioden, 200/år, säkert är ett rimligt mål men menar samtidigt att det inte framgår av 
dokumentet vilka analyser som ligger till grund för siffran. Det hade varit klargörande om det klart 
framgår att målet med 200 lägenheter/år har sin grund i att kommunen inte har uppnått målet om 
125 lägenheter/år under innevarande period och behöver därför öka takten för att nå visionen om 40 
000 invånare 2035.  

• Målet om att tillskapa 800 nya lägenheter under planperioden bör för att bli användbart 
kompletteras med en redogörelse för hur många byggrätter som behöver startas i planer och dessa 
bör även tidsättas. Likaså bör det anges hur många exploateringsprojekt som mark- och 
exploateringsavdelningen ska starta och driva under planperioden för att nå målet. De strategier som 
planförslaget i nuläget tar upp riskerar att inte bidra till målet, de är allt för allmänt hållna. 

 • Planförslaget ger en onyanserad bild över hur den bostadsbrist som dokumentet redogör för ser 
ut. Bostadsbristen måste understödjas med mer statistik och siffror. Dokumentet klargör att 
efterfrågan på villor är större än tillgången som visserligen också är ett problem men inte 
nödvändigtvis bostadsbrist. Hur stort "överutbud" behövs för att det inte ska vara bostadsbrist? Ett 
exempel där förvaltningen ser en brist är att utvecklingen på landsbygden inte räknas in - antal 
bygglov och förhandsbesked saknas - och förvaltningen gör bedömningen att dessa inte kan förbises. 
Det föreligger ett stort fokus på tomtkön och möjligheten att tillskapa mer villor. Planenheten ställer 
sig frågande kring om detta fokus bidrar till att lösa bostadsbristen. 

Planförslaget saknar generellt en vidare analys kring nuvarande befolkningsutveckling och 
bostadsbestånd. Ett exempel är en analys kring vad som behöver göras för att nå visionen? Hur 
många nya bostadsbyggnationer skulle behöva startas och hur stor "skuld" har vi att ta igen för att nå 
visionen? Ett annat exempel är att en mer ingående analys kring den stora befolkningstillväxt som 
skedde under åren, 2016–2017, och vad denna kommer resultera i för bostadsbehov under 
planperioden. Befolkningstillväxten bör redovisas i form av födelseöverskott och inflyttning då detta 
ger en mer fullständig bild av bostadsbehovet.  

• Generellt ger inte beskrivningen i den del av dokumentet som tar upp befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande den information som krävs för att förstå vad siffrorna och figurerna i texten är 
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uppbyggda av. Exempelvis siffran kring befolkningsökningen mellan 2001–2019. För att den ska säga 
något måste det klargöras hur stort födelseöverskottet är och hur stor inflyttningen är.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig frågande till användningen av bebyggelsetal. 
Förvaltningen hittar ingen annan kommun som använder sig av detta tal. Mer vanligt bland andra 
kommuner är att räkna på genomsnittliga hushållsstorlekar och därmed räkna fram bostadsbehovet.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att dokumentet framför en allt för ensidig syn på 
drivkraften bakom befolkningstillväxt. Drivkraften för befolkningstillväxt är mer än bara 
planberedskap. Rådande samhällsekonomi, sysselsättningsgrad, disponibel hushållsinkomst och 
räntor och kreditläge är andra avgörande faktorer.  

• En vidare analys och resonemang hur man kommer till rätta med varför kommunen har en stor 
andel ensamstående och samtidigt en stor andel småhus skulle behöver göras. Det skulle kunna 
tolkas som att vi har en obalans i bostadsmarknaden.  

• Generellt vore det bra, avseende dokumentets analys av bostadsbehov för särskilda grupper, om 
det kompletterades med en bedömning om vad det här betyder för bostadsbyggandet. Exempelvis 
att behovet fram till 2029 bedöms rymmas inom befintligt bostadsbestånd och inte föranleder något 
behov av nybyggnation, eller planering för omsorgsförvaltningens bostadsbehov,det behöver 
påbörjas i slutet av planperioden. 

• I dokumentets sista del, Data över planerat bostadsbyggande 2021– 2025, slås data över säkra 
byggrätter och möjliga byggrätter samman vilket gör förståelsen för resonemanget svårt. Statistiken 
behöver både delas upp mer för att bli överskådlig och summeras senare. Generellt förekommer en 
hel del onödiga antaganden i den här delen av dokumentet, ”vi tror”, ”vi har valt” är återkommande 
uttryck som inte hör hemma i en kommunal plan.  

• Under rubriken Planerat bostadsbyggande i Värnamo centralort redogörs för att det finns 110 
lägenheter påbörjade och ytterliga 176 i planberedskap i centralorten. Dessa siffror menar 
samhällsbyggnadsförvaltningen pekar på att vi har ett rätt så gott läge men att detta inte framgår av 
resonemanget i texten.  

• De tabeller och kartor som i slutet av dokumentet visar planerat bostadsbyggande är väl 
strukturerande och lätta att läsa. De skulle dock behöva kompletteras med befintliga byggrätter för 
att ge en mer komplett bild. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att bostadsprojekten som 
redogörs för delas upp i olika skeden (under byggnation, planstadie, färdig detaljplan) samt att ett 
mer långsiktigt perspektiv lyfts in från kommunens översiktsplanering. Kartorna skulle med fördel 
kunna färgkodas utefter denna indelning. 

• Det vore önskvärt att kapitlet, Data över planerat bostadsbyggande 2021–2025 kompletterades 
med en analys över resultatet på kommunnivå. Det vore också önskvärt med en sammanställning av 
tabellerna på sidorna 32, 42 och 48 så att helhetsbilden av kommunen blir enklare att uttyda. Utifrån 
denna önskar förvaltningen vidare, en analys av resultatet. Vad är bra och vad är dåligt? Når vi 
målet? Byggs det tillräckligt och kommer det byggas mer om bara detaljplanerna kommer fram? 
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Barn- och utbildningsförvaltningen (BUN) 
§ 211   Samrådsversion av Plan för bostadsförsörjning 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att inte lämna någon erinran efter att barn- och utbildningsnämnden tagit del av samrådsversion 
Plan för bostadsförsörjning för Värnamo kommun utan hänvisar till de svar vi har lämnat i beslutet 
angående samrådshandlingarna för fördjupad översiktsplan.  

 
Tekniska utskottet (TU) 
§ 273 Plan för bostadsförsörjningen 2021-2025 

Beslut 
Tekniska utskottet beslutar  
att liggande sammanställning med synpunkter ses som tekniska utskottets egna. 

Reservationer 
Azra Muranovic (S) och Bo Svedberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Värnamo kommun håller på att ta fram en ny plan för bostadsförsörjning som avser perioden 2021-
2025. 

Planens huvudsakliga syfte är att vara ett styrdokument som visar kommunens 
långsiktiga och strategiska ställningstagande kring boendebehov samt befolknings- 
och bostadsutvecklingen. Planen är nu ute på samråd. 

Tekniska förvaltningen har läst och kommenterat förslaget både utifrån ett 
samhällsbyggnadsperspektiv och utifrån Tekniska förvaltningens ansvarsområde. 

Nedan följer ett antal punkter som Tekniska förvaltningen och Tekniska utskottet 
önskar få ett förtydligat resonemang kring i det fortsatta arbetet med plan för 
bostadsförsörjning. 

 Mål och strategier 
Agenda 2030 med dess global mål borde finnas med. 
Att Vision 2035 är en vision behöver inte understrykas. 

 Bostadspolitiska mål och strategier för bostadsförsörjning. 
4 mål är formulerade med tillhörande strategiresonemang. Hade varit 
intressant med mer utvecklad diskussion kring framtagande av mål och 
tydligare konkretisering av strategier. Hur har man tänkt arbeta med dessa 
under planperioden? 

 Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 
Befolkningsprognos utförd, mycket information hämtas från 
denna. 

 Brist på antagna detaljplaner nämns på flera ställen. 
Vi bör ligga långt före med detaljplaner då planprocesserna 
tenderar att bli långa med stor andel överklagande. En väl 
genomarbetad plan för bostadsförsörjning och kommande 
FÖP ger förutsättningar för att jobba med längre 
framförhållning. 
Idag och kommande femårsperiod beräknas en stor del av 
nybyggnation i centrala lägen ske på parkeringsplatser. Ett 
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resonemang kring hur löser vi parkeringsproblematiken på 
kort och lång sikt efterfrågas. Med längre framtidsperspektiv 
kan kommunen jobba mer proaktivt med förtätning och 
genomföra planläggning av utpekade omvandlingsområden. 

 Bostadsmarknaden i Värnamo 
Bra att man lyfter fram vikten av de lokala och regionala 
fastighets- och byggbolagen. 
Intressant data kring in och utpendling, upplåtelseformer samt 
boverkets rapport –Mått på bostadsbristen-. 
Bra att villanormen diskuteras och att kommunen inte 
kommer att kunna tillhandahålla centralt belägna 
småhustomter i framtiden. Samtidigt nämns planer på 
stadsradhus vid Tre liljor. Rimmar dåligt med tankar om 
förtätning i attraktiva centrala lägen. 

 Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper 
Problematisering av utmaningar där sammanfattningar för 
respektive kapitel är ytterst fåordig. I vilken omfattning har 
ansvariga förvaltningar varit delaktiga i framtagande av 
planförslaget? Vilka nämnda strategier är beslutade i 
respektive ansvarig nämnd? Sociala sektorns framtida behov 
beroende på dess utveckling och strategi bör belysas i särskild 
ordning. 

Data över planerat bostadsbyggande är intressant men det saknas utblick/prognos för 
2025 och därefter. I tabell över mark för bostäder i Värnamo tätort bör det tydligt 
framgå att detta är en bedömning/ uppskattning av byggklara bostäder. 

 

Socialdemokraterna  
Det nya bostadsförsörjningsprogrammet innehåller flera viktiga utvecklingsmöjligheter för hela 
kommunen. Dock anser Socialdemokraterna att det inte är lämpligt att utveckla nya bostadsområden 
på Karlsdal och Prosjöområdet.  

Vi kan inte komma ifrån att förtätning är vägen att gå, i alla fall i centrum, för att maximalt kunna 
utnyttja befintlig infrastruktur. Dock måste man vid förtätning vara ytterst noga med att bygga in 
grönskan och öppna mötesplatser. Grönytor behövs som mötesplatser, lekytor och 
rekreationsområden, men skall också fungerar som en attraktionskraft i kommunen. Det är viktigt att 
vi kan kombinera grönska och gatunät för säkerhet vid översvämning. Vid förtätning är det också av 
vikt att man ser över hur kombinationen med maximalt markutnyttjande och människors trivsel skall 
se ut.   

Fler parkeringar behöver vi redan idag. Detta behov kommer att öka i takt med en växande 
befolkning både i Värnamo men också på landsbygden. Även om kommunen drar ned på biltrafiken 
till fördel för den hållbara trafiken, så är kommunen fortfarande beroende av bil för pendling och 
handel. Vi tänker oss att behovet av parkeringsplatser för både besökare och boende kommer att 
öka. I takt med förtätning i Värnamo centrum måste fler kombinationer med både allmän och 
boendeparkering kunna ske i bottenvåningen på nya bostadshus.  

För en attraktiv och hållbar stad är det viktigt att skapa trygghet och tillit för att undvika utanförskap 
och för att kommunens invånare ska kunna växa och utvecklas som människor men också bidra till 
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kommunens fortsatta utveckling. Socialdemokraterna vill gärna se fler exempel på integration, 
jämlikhet och jämställdhetsperspektiv i bostadsförsörjningsprogrammet.   

Socialdemokraterna tror inte att behovet av äldreboenden kommer att stagnera utan tvärtom öka 
om några år då befolkningen blir äldre och omsorgsbehovet mer komplicerat. Istället tror vi att det är 
viktigt att man i planering av nya områden även planerar olika typer av boendeformer för en 
åldrande befolkning. Vi anser därför att det skall skrivas under ställningstaganden att kommunen ska 
verka för fler äldreboenden liksom trygghetsboenden i Värnamo stad i blandad bebyggelse.  

 
Sävsjö kommun 
Sävsjö kommun har getts möjlighet att yttra sig på ett förslag till plan för bostadsförsörjningen som 
har tagits fram av Värnamo kommun. Sävsjö kommun ser positivt på att ett sådant dokument har 
tagits fram, men har inga synpunkter på förslagets innehåll. 

 

Gislaved kommun 
Gislaveds kommun har inte något att erinra på ”Plan för bostadsförsörjningen 2021-2025 – 
samrådsversion”. Gislaveds kommun vill dock framföra svårighet om att hinna behandla politiskt ett 
sådant ärende på grund av för kort svarstid.  

Vi är tacksamma om ni kan beakta detta vid nästa remissomgång. 

 

Ljungby kommun 

Planen för bostadsförsörjningen  har ett tydligt upplägg, med en redovisning av 
bostadsförsörjningens  förutsättningar och utgångpunkter, historisk och prognostiserad 
befolkningsutveckling och bostadsbyggande , analys av bostadsbehovet för särskilda grupper samt 
planerat bostadsbyggande  i kommunen under 2021-2025. 

Planerat bostadsbyggande under planperioden är tydligt och ingående redovisat i karta och text. 
I bostadsförsörjningsplanen finns dock ingen tydlig redogörelse för kommunens totala 
bostadsbyggnation , varför det är svårt att få överblick över kommunens bostadssituation. Ett 
sätt kan vara att komplettera diagrammen med siffror i tabellform. Det an ges att målet i 
föregående bostadsförsörjningsplan för 2016-2020 inte nåddes och att slutsatsen är att det har 
byggts för lite. Det hade varit intressant att se en redovisning av hur efterfrågan såg ut under 
samma tidsperiod. 

Det saknas även tyd liga slutsatser om hur stort behovet av nya bostäder är och om planerad 
byggnation möter upp den , till exempel om bostadsförsö1jningsplanens mål om 800 lägenheter 
under planperioden 2021-2025 beräknas att uppnås. 

Det regionala perspektivet i bostadsförsörjningsplanen kan förstärkas. l redovisningen av hur 
bostadsmarknaden i Värnamo kommun ser ut nämns att bostadsmarknaden vänder sig till 

fler än invånarna i kommunen  samtidigt som i n- och utpendling till  kommunen  redovisas. För 
grannkommuner hade det varit intressant med en fördjupad  analys av vad  detta innebär. 

För att arbetet med bostadsförsörjning ska vara transparent behöver det finnas ett löpande 
arbetssätt med att följa upp och uppdatera bostadsförsörjningen 
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Länsstyrelsen i Jönköping 
Mål för bostadsbebyggandet 
Värnamo kommuns vision är att befolkningen ska ha ökat till 40 000 medborgare år 2035. Visionen 
ska vila på kriterierna hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Visionen om befolkningsökning i 
kommunen är en vision som också är starkt förknippad med bostadsfrågan. Förslaget till 
bostadsförsörjningsplan tangerar flera intressanta delar som lyfter ett hållbarhetsperspektiv och 
strävanden mot att hitta balans mellan en hållbar social utveckling, ekonomisk vinning samt 
miljöhänsyn. Länsstyrelsen hade gärna sett att kommunen också lyft fram bostadsförsörjningsplanen 
i ljuset av mål 11 i Agenda 2030 – Hållbara städer och samhällen. Agenda 2030 nämns inte i planen 
trots att hållbarhet är ett av kriterierna för visionen. 

Kommunens fyra bostadspolitiska mål är att skapa 800 nya lägenheter av olika typer under 
planperioden, skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder, ha ett aktivt allmännyttigt 
bostadsbolag samt utveckla och höja boendekvaliteten i kommunen. I planen redogörs för vilka 
strategier kommunen har för att målen ska uppnås. Under målet ” Skapa förutsättningar för ett 
varierat utbud av bostäder för människor med olika preferenser och möjligheter” skriver kommunen 
att bostadsbeståndet i kommunen ska bidra till att ”motverka segregation i samhället genom att 
utgöra ett blandat bestånd med olika upplåtelseformer” 

Länsstyrelsen saknar dock en djupare analys och handlingsplan för hur bostadssegregationen ska 
motverkas. 

Analys av bostadsbehovet för utsatta grupper 
Kommunens riktlinjer måste omfatta alla grupper i samhället för att uppfylla 
bostadsförsörjningslagens mål om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. Boendeplanering handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i 
bostadsbeståndet utifrån de krav och önskemål som nuvarande och framtida befolkning har och 
förväntas ha. Planens analys av bostadsbehovet för särskilda grupper delas in i tre avsnitt, Bostäder 
för ekonomiskt svaga, unga, nyanlända eller på annat sätt personer med behov av tillfälligt särskilt 
stöd, bostäder för äldre och bostäder för personer med funktionshinder. I avsnitten gällande äldre 
och personer med funktionshinder ges en god bild av läget i kommunen samt en redogörelse för hur 
kommunen också utrett frågan om framtida boendelösningar. 

I Boverkets handbok för framtagande av bostadsförsörjningsplan framhålls vikten av att kommunen 
identifierar samtliga utsatta gruppers behov av bostäder. Utifrån Boverkets definition av särskilda 
grupper, saknar Länsstyrelsen en analys av bostadsbehovet för ungdomar och unga vuxna, 
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och personer i behov av skyddat boende. 
Länsstyrelsen anser också att det är oklart om en analys av bostadsbehovet för ekonomiskt svaga 
grupper kan sägas vara helt genomförd endast genom att redogöra för antalet lägenheter som 
Medborgarförvaltningen har till förfogande. Detta stycke skulle kunna utvecklas med en djupare 
analys av behoven för ekonomiskt svaga grupper. Länsstyrelsen efterfrågar också en redogörelse i 
planen för hur kommunen planerar att bosätta de nyanlända som årligen anvisas till kommunen. År 
2020 har Värnamo länets näst högsta antal anvisade (33 st) 

Värnamo kommun arbetar vräkningsförebyggande genom ett samarbete mellan hyresvärdar och 
medborgarförvaltningen. Länsstyrelsen anser att det är bra och att detta arbete framför allt gagnar 
barnfamiljer. 
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Nationellt, regionalt perspektiv och lokalt perspektiv. 
Enligt bostadsförsörjningslagen ska riktlinjerna innehålla uppgifter om hur kommunen tagit hänsyn 
till nationella och regionala mål. Planen innehåller en överblick över nationella målsättningar såväl 
som en redogörelse av de delar av den regionala utvecklingsstrategin som rör bostadsfrågor. Under 
beskrivningen av den rådande bostadsmarknaden i Värnamo finns också en beskrivning av hur 
arbetstillfällen inom och utanför kommunen påverkar bostadssituationen. Detta avsnitt ger en god 
bild av kommunens roll på bostadsmarknaden ur ett regionalt perspektiv. 

 

Region Jönköpings län 
Det står att Finnvedsbostäder självs ska upprätta detaljplaner. Jag tolkar detta som att bolaget själva 
ska driva detaljplaner i egen regi vid sidan av kommunens eget detaljplanearbete. Stämmer min 
tolkning? Om inte så undrar jag om det går att omformulera de delar där detta står. T.ex. kan det 
formuleras som att det kommunala bostadsbolaget ska vara aktiva i att efterfråga eller att bolaget 
tillsammans med kommunens planhandläggare ska arbeta för nya detaljplaner eller liknande.  
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6. Sändlista  
Externt 

Länsstyrelsen i Jönköpings län  

Region Jönköping   

Gnosjö kommun 

Gislaveds kommun 

Vaggeryds kommun 

Sävsjö kommun 

Ljungby kommun 

Alvesta kommun 

Hylte kommun 

Finnvedsbostäder AB 

 

Internt  

Nämnder: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Medborgarnämnden  
Omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Tekniska utskottet 
 
Berörda förvaltningar: 

Medborgarförvaltningen  

Omsorgsförvaltningen  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Tekniska förvaltningen 

 

Politiska partier i kommunfullmäktige: 

Centerpartiet Värnamo  
Kristdemokraterna Värnamo 
Liberalerna Värnamo 
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Miljöpartiet Värnamo 
Moderaterna Värnamo 
Socialdemokraterna Värnamo 
Sverigedemokraterna Värnamo 
Vänsterpartiet Värnamo 
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Moderaterna har följande synpunkter på förslaget till Plan för Bostadsförsörjning 

 

Vi har två övergripande problem med dokumentet. 

1. Var är planen?!?. Dokumentet är en mycket bra inventering av de tomter och markområden 

som redan finns, är under skapande eller där det finns ett beslut om att de skall tillskapas. 

Bristen av att se framåt har påtalats av Sbn § 337 och vi ansluter till den kritiken. 

2. Beskrivningen av aktörer för byggande har en stark underton av att det är Finnvedsbostäder 

som i huvudsak skall bygga lägenheter. Vi vill se en neutralare hållning och snarare prioritera 

privata aktörers möjligheter att bygga den typ av bostäder som efterfrågas. Med det sagt 

anser vi också att det är ett fortsatt underskott på villatomter framförallt i Värnamo tätort. 

Vi anser att huvudmålet med planen skall vara att tillskapa tomter och bebyggelse som gör Värnamo 

kommun attraktiv att bo i och flytta till. Det måste därmed finnas ett överskott av tomter. Att vi som 

nu, har en tomtkö som kan ta flera år att beta av är inte acceptabelt. 

 

Vi har följande mer konkreta ändringsförslag. 

1. Sid 10 MÅL 1, ordet lägenheter betyder troligtvis bostäder. Detta används inkonsekvent i 

dokumentet. Vi vill att det är tydligt vad vi menar. 

2. Sid 10, första meningen under MÅL 1, vad menar vi med att störa den privata marknaden. Vi 

anser att ”och vid behov även störa den privata” tas bort ur meningen. 

3. Tredje meningen i samma stycke: ”som privat exploatör.” Varför skall inte det gälla även 

FIBO? Stryk ordet ”privat”. 

4. Sid 12 MÅL 3, Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. Det finns ingen anledning att ta ställning till 

om bostadsbolaget skall vara allmännyttigt i denna plan. Byt ut ”allmännyttigt” till 

”kommunalt”. 

5. Sid 12 MÅL 3, sista meningen i första stycket. Instruktioner till FIBO om vad de skall göra sker 

i ägardirektiv. Stryk meningen. 

6. Sid 14-16, bra statistik men måste det vara så detaljerat i en plan som har till syfte att blicka 

framåt? 

7. Sid 23-25, Återigen mycket text om hur det är men mindre om hur det skall bli. 

8. Sid 24 sista stycket, konstig slutsats om Växjö, varför inte Borås? Stycket behöver skrivas om. 

9. Sid 25, statistik. Är denna korrekt? 

10. Sid 25-26, Villanormen. Andas politisk vilja att gå ifrån boende i villa vilket vi inte har 

beslutat. Vi måste möjliggöra de boendeformer folk vill ha. Sid 26, 2:a stycket stryks. 

Det är viktigt med blandat boenden, vill man ha villa skall inte det ses som negativt. Hela 

avsnittet behöver formuleras om eller helt utgå. 

11. Sid 34, felaktig sidhänvisning. 53 skall vara 46-47. 

12. Sid 47-52. Bra redovisning men återigen ingen framförhållning. Detta är särskilt tydligt i 

kransorternas tabeller som närmast andas avveckling än framtidstro. 
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Anteckning 
2021-06-03   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.570
  

  

 1 (1) 

Plan för bostadsförsörjning 

Anteckning 

Moderaterna inkom med synpunkter på planförslaget via en skrivelse den 19 
maj 2021 efter kommunstyrelsens sammanträde 11 maj 2021. 

I denna anteckning redovisas vilka förändringar som gjorts utifrån inkomna 
synpunkter av Moderaterna. 

- Sida 10, MÅL 1, här har vi ändrat ordet lägenheter till bostäder för att få en mer 
konsekvent bostadsförsörjningsplan.  

- Sida 10, Mål 1, här har vi ändrat ordet störa till att vi ska stimulera 
bostadsmarknaden för att förtydliga vad vi menar.  

- Sida, 10, Mål 1, Här har vi tagit bort ordet privat exploatör. 
- Sida 12, Mål 3, Här har vi ändrat ordet ska till Finnvedsbostäder bör. 

Mark- och exploateringsavdelningen har bemött och bearbetat planförslaget 
utifrån en del av de inkomna synpunkterna. Övriga synpunkter kommer att 
beaktas i revideringen av bostadsförsörjningsplanen.  

Till anteckningen bifogas Moderaternas synpunkter.  
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