
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2021-06-22  1(2) 

 
Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen 

Dag, tid: 2021-06-22, kl. 09:30 – ca 11:00 

Plats: Kf-salen 

Övrigt: Deltagande digitalt via Video Meet 
 

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Beslutsärenden 
 Val av justerare   

1 Stiftelsen Smålands konstarkiv - årsredovisning 2020 KS.2021.317  

Anmälan delegation 
2 Redovisning av delegationsbeslut   

3 Tekniska utskottets protokoll KS.2021.59  

4 Personalutskottets protokoll KS.2021.32  

Ärenden från utskottet 
5 Anvisning av medel för projekt Skyfallsvägar KS.2021.348  

Beredningsärenden 
6 Samverkansavtal mellan Värnamo kommun och 

Trafikverket gällande Värnamo Bangård samt 
Köpekontrakt gällande Värnamo 15:6 knutet till 
samverkansavtalet 

KS.2021.338  

7 Plan för trafik KS.2020.220  

8 Avslutande av planuppdrag KS.2021.344  

9 Detaljplan för fastigheten Plantskolan 1 mfl KS.2021.345  

10 Ombudgetering av Investeringsmedel förskolan 2021 KS.2021.346  

11 Remiss Smart Specialisering Region Jönköping län KS.2021.273  

12 Yrkessvenska KS.2021.90  

13 Stiftelsen Folkets Park - årsredovisning 2020 KS.2021.292  
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 2021-06-22  2(2) 

Informationsärenden 
14 Kommundirektören informerar KS.2021.12  

15 Covid-19 KS.2020.215  

16 Meddelanden KS.2021.343  

17 Övriga ärenden   

 
 

Mikael Karlsson 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 240 Dnr: KS.2021.317 
 
Stiftelsen Smålands konstarkiv - årsredovisning 
2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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. 

   
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Smålands Konstarkiv 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 
2020-12-31 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. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 31 maj 2021 
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. 
 
Kulturnämnden beslutade 28 april 2021, § 46 
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:

3



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-31   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2021.317
  

  

 1 (1) 

 

Stiftelsen 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  
Kommundirektör bitr 
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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 
 

 

  

5



 

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. 
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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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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

26



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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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-06-22 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Ekonomichefens delegationsbeslut E2/2021 gällande utseende 
av långivare och villkor för lån.

2. Mark- och exploateringsavdelningens delegationsbeslut nr      
29-34/2021.

3. HR-chefens delegationsbeslut 5/2021 gällande anställning.

4. HR-chefens delegationsbeslut 6-7/2021 gällande upphandling.

5. Utvecklingschefens delegationsbeslut 1/2021 gällande 
anställning.
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  1 (1) 

   

B E S Ö K S A D R E S S 

Stadshuset  
P O S T A D R E S S 

331 83 Värnamo 
T E L E F ON 

0370-37 70 00 vx 
O R G  N R 

212000-0555 
E – P O S T 

Kommunen@varnamo.se 
W E B B P L A T S 

www.varnamo.se
T E L E F A X  

0370-37 77 11 
 

 

 

 

Utseende av långivare och villkor för lån 

Efter genomförd upphandling beslutar undertecknad härmed om utseende av långivare 
och villkor för lån enligt följande: 
 
Belopp SEK 50.000.000
Långivare Kommuninvest i Sverige AB
Utbetalningsdag 2021-06-01
Löptid kapital 4,4 år 2025-11-04
Löptid ränta 4,4 år 2025-11-04
Räntevillkor Fast ränta 0,45%
Ränteberäkning 30/360
Antal räntebetalning En gång per år
Räntebetalning Årsvis i efterskott
Avgifter Inga
Amortering Lånet amorteras i sin helhet på slutförfallodagen 
 
 
Delegation avseende rätt att fatta ovanstående beslut framgår av delegationsordning 
antagen av kommunstyrelsen 2021-01-12, § 680, punkt 3.3 samt kommunstyrelsens 
beslut 2021-01-12, §674. 
 
Samråd har skett med kommunstyrelsens ordförande 2021-05-18. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Johanna Svensson 
ekonomichef 
 

 

2021-05-18  

   

DELEGATIONSBESLUT E2/2021 
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 FÖRTECKNING 
 

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

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 16 april 2019 § 159. 

  
 
 

 
Nummer  DELGIVET 

KS 2020-06-03 
29/21 Servitut VA belastar Lanna 16:1 tff Lanna 1:70  
30/21 Servitut VA belastar Lanna 3:4 tff Lanna 1:70  
31/21 Servitutsavtal Doktorn 14, avtalsnr S900  
32/21 Medgivande lågspänning, Bredaryd 7:9  
33/21 Nyttjanderättsavtal upplag Lanna 1:100 avtalsnr nu320  
34/21 Ansökan om lantmäteriförrättning kolonien 2  
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Dokumentation av direktupphandlingar och beslut              Diarie nr  Delegationsbeslutsnr. 

     

Upphandlande myndighet/förvaltning/enhet Organisationsnummer 

Kommunledninsgförvatlningen, HR avdelningen 212000-0555 

Beskrivning av avtalsföremålet/typ av vara/tjänst/byggentreprenad innehåll  

Marknadsföring till studenter på Linneuniversitetet Väsjö och Jönköings University genom deras studentkårer 

Avtalets löptid och värde Avtalets löptid/period Datum för avtalet ingående Beräknat värde exkl. moms (kr) 

Enligt avtalet (exkl. förlängning) 2021-09-01 2022-06-30 31145 

Ev. option om förlängning eller 
ytterligare köp 

   

Värde av ev. tidigare köp av samma 
slag gjorda under samma 
räkenskapsår  
(inkl. köp som understiger 100 000 kr) 

   

  Summa   

Leverantör/er   Organisationsnummer 

Studentdisplay Sverige AB 5592886310 

  

  

  

Metod för konkurrensutsättning (fler alternativ kan väljas) 

 Leverantörer har bjudits in att lämna anbud Antal inbjudna leverantörer:   

 Annons på myndighetens hemsida Antal inkomna anbud:  

 eAvrop - Elektroniskt upphandlingssystem   

 Annons i annonsdatabas Annonsens refnr.   

 Ingen konkurrensutsättning   

Anbudsgivare (förutom vinnande leverantör/er) Organisationsnummer 
Anledning till att avtal ej 
ingåtts 

   

   

   

   

Kriterier/krav för utvärdering av anbud 

 
Pris (t.ex. pris per enhet, 
totalpris, LCC)  Dokumenterade mätbara egenskaper 

 
Bedömning av arbetsprover 

 Miljökriterier  Sociala krav  Bedömning av referenser 

 Bedömning av 
meritförteckningar 

 Leveranstid  Annan kvalitet (ange vilken): 

Kommentarer (t.ex. anledning till att konkurrensutsättning inte skett) 

Endast en leverantör som erbjuder denna tjänsten 

Utsedd Delegat Datum 

Åsa Johansson 2021-05-21 
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      2 (2)  

Anvisningar för ifyllande 

Diarienummer 
I rutan kan myndighetens/förvaltningens/enhetens interna diarienummer eller motsvarande anges.  

Delegationsbeslutnummer 
I rutan ska delegationsnumret anges för beslutet.  

Upphandlande myndighet/enhet 
Här anges namn på den upphandlande myndighet eller enhet som omfattas av avtalet.   

Beskrivning av avtalsföremålet  
I denna ruta ges en kortfattad beskrivning av vilken typ av vara, tjänst eller byggentreprenad avtalet avser. En 
blankett bör fyllas i för varje avtal. Vid tecknande av avtal med flera delområden bör således en blankett fyllas i 
för varje delområde.  

Avtalets löptid och värde 
I rutan för avtalet löptid anges den period avtalet gäller, t.ex. 1 aug – 1 okt 2021.  

I rutan för avtalets ingående anges det datum då avtalet ingicks. 

I rutan för beräknat värde anges det beräknade värdet av de olika delarna av avtalet. Värdet bör anges i svenska 
kronor exklusive mervärdesskatt och avse värdet vid avtalets tecknande.  

Med beräknat värde avses värdet av alla utbetalningar till leverantörerna som förväntas med anledning av det 
aktuella avtalet. Lämpliga utgångspunkter för att uppskatta det beräknade värdet kan vara offererade priser, 
prognosticerad förbrukning, kontraktsvärdet, tidigare års förbrukning, budgetprognoser med mera.  

Värdet av eventuella optioner om förlängning eller ytterligare köp m.m. (inkl. förväntade kompletteringsköp etc.) 
anges separat under denna rubrik.  

Värde av ev. tidigare köp av samma slag gjorda under samma räkenskapsår: 

För att kontrollera att direktupphandlingsgränsen inte överskrids bör myndigheten kontrollera att avtalets värde, 
inkl. samtliga köp av varor, tjänster och byggentreprenader av samma slag under räkenskapsåret, inte 
överskrider direktupphandlingsgränsen. I fältet för Värde av ev. tidigare köp kan därför värdet av tidigare köp av 
samma slag under räkenskapsåret anges.  

Därefter beräknas summan av avtalets värde, värdet av optioner om förlängning med mera samt värdet av 
tidigare köp av samma slag under räkenskapsåret. Om summan överskrider direktupphandlingsgränsen 
föreligger inte längre förutsättningar för en direktupphandling på denna grund.  

Leverantör/er 
Här anges namn och organisationsnummer på samtliga leverantörer som omfattas av avtalet. Om avtalet 
omfattar fler än fyra leverantörer kan detta anges i kommentarsfältet eller på bifogad lista. 

Metod för konkurrensutsättning 
Om avtalet föregåtts av konkurrensutsättning anges vilken eller vilka metoder som använts för 
konkurrensutsättning. Om någon annan metod än de uppräknade använts kan detta anges i kommentarsfältet 
nedan.  

I rutorna anges antalet leverantörer som bjudits in respektive lämnat anbud.  

Om upphandlingen annonserats i en annonsdatabas anges annonsdatabasens namn och annonsens 
referensnummer i rutan.  

Anbudsgivare (förutom vinnande leverantör/er) 
I rutan anges namn och organisationsnummer för alla anbudsgivare som lämnat anbud, men som myndigheten 
inte ingått avtal med.    

Anledning till att avtal ej ingåtts 
I rutan anges anledning till att avtal inte har ingåtts med anbudsgivare som lämnat anbud, eller ombetts lämna 
anbud.  

Kriterier/krav för utvärdering av anbud 
I rutan anges vilken eller vilka av följande faktorer som haft betydelse vid utvärderingen av anbuden. Om flera 
faktorer anges den viktigaste faktorn med 1, den näst viktigaste med 2 och så vidare. 

 
Kommentarer 
I rutan kan eventuella kommentarer anges, liksom ev. kompletteringar i de fall rutorna inte räcker till. 

Beställare/handläggare 
För Värnamo kom ska den tjänsteman som är utsedd av upphandlingsnämnden som delegat för 
direktupphandlingar och som har ansvar för att formulera myndighetens behov och administrera upphandlingen 
samt dokumentera hur detta gått till. 
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Dokumentation av direktupphandlingar och beslut              Diarie nr  Delegationsbeslutsnr. 

    7 

Upphandlande myndighet/förvaltning/enhet Organisationsnummer 

Kommunledninsgförvatlningen, HR avdelningen 212000-0555 

Beskrivning av avtalsföremålet/typ av vara/tjänst/byggentreprenad innehåll  

Tre föreläsningar med Charlotte Signahl. En IRL-föreläsning för ledarna i Värnamo 20:e maj, en 
inspelning á 20 minuter som ska användas under medarbetarmånaden i september (spelas in i 
kundens studio och redigeras av dem).. En livestreamad föreläsning 29:e september som 
avslutning på Medarbetarmånaden. 

Avtalets löptid och värde Avtalets löptid/period Datum för avtalet ingående Beräknat värde exkl. moms (kr) 

Enligt avtalet (exkl. förlängning) 2021-05-01 2121-09-30 90 000 

Ev. option om förlängning eller 
ytterligare köp 

   

Värde av ev. tidigare köp av samma 
slag gjorda under samma 
räkenskapsår  
(inkl. köp som understiger 100 000 kr) 

   

  Summa  90 000 

Leverantör/er   Organisationsnummer 

Talking minds AB 550493739 

  

  

  

Metod för konkurrensutsättning (fler alternativ kan väljas) 

 Leverantörer har bjudits in att lämna anbud Antal inbjudna leverantörer:   

 Annons på myndighetens hemsida Antal inkomna anbud:  

 eAvrop - Elektroniskt upphandlingssystem   

 Annons i annonsdatabas Annonsens refnr.   

 Ingen konkurrensutsättning   

Anbudsgivare (förutom vinnande leverantör/er) Organisationsnummer 
Anledning till att avtal ej 
ingåtts 

   

   

   

   

Kriterier/krav för utvärdering av anbud 

 
Pris (t.ex. pris per enhet, 
totalpris, LCC)  Dokumenterade mätbara egenskaper 

 
Bedömning av arbetsprover 

 Miljökriterier  Sociala krav  Bedömning av referenser 

 Bedömning av 
meritförteckningar 

 Leveranstid  Annan kvalitet (ange vilken): 

Kommentarer (t.ex. anledning till att konkurrensutsättning inte skett) 

En research är genomförd utifrån det ämne vi fått i uppdrag enligt beslut i kommunfullmäktige (likabehandlingsplanen) att ta 
upp på medarbetardagarna. Arbetsgruppen är överens om att  för detta ämne lämpar sig denna föreläsare bäst. För att få ett 
bra resultat av medarbetardagarna, som nu blev medarbetarmånad så har en föreläsäning för cheferna lagts till i syfte att 
förbereda dem för deras uppdrag. 

Utsedd Delegat Datum 

Åsa Johansson 2021-05-21 
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Anvisningar för ifyllande 

Diarienummer 
I rutan kan myndighetens/förvaltningens/enhetens interna diarienummer eller motsvarande anges.  

Delegationsbeslutnummer 
I rutan ska delegationsnumret anges för beslutet.  

Upphandlande myndighet/enhet 
Här anges namn på den upphandlande myndighet eller enhet som omfattas av avtalet.   

Beskrivning av avtalsföremålet  
I denna ruta ges en kortfattad beskrivning av vilken typ av vara, tjänst eller byggentreprenad avtalet avser. En 
blankett bör fyllas i för varje avtal. Vid tecknande av avtal med flera delområden bör således en blankett fyllas i 
för varje delområde.  

Avtalets löptid och värde 
I rutan för avtalet löptid anges den period avtalet gäller, t.ex. 1 aug – 1 okt 2021.  

I rutan för avtalets ingående anges det datum då avtalet ingicks. 

I rutan för beräknat värde anges det beräknade värdet av de olika delarna av avtalet. Värdet bör anges i svenska 
kronor exklusive mervärdesskatt och avse värdet vid avtalets tecknande.  

Med beräknat värde avses värdet av alla utbetalningar till leverantörerna som förväntas med anledning av det 
aktuella avtalet. Lämpliga utgångspunkter för att uppskatta det beräknade värdet kan vara offererade priser, 
prognosticerad förbrukning, kontraktsvärdet, tidigare års förbrukning, budgetprognoser med mera.  

Värdet av eventuella optioner om förlängning eller ytterligare köp m.m. (inkl. förväntade kompletteringsköp etc.) 
anges separat under denna rubrik.  

Värde av ev. tidigare köp av samma slag gjorda under samma räkenskapsår: 

För att kontrollera att direktupphandlingsgränsen inte överskrids bör myndigheten kontrollera att avtalets värde, 
inkl. samtliga köp av varor, tjänster och byggentreprenader av samma slag under räkenskapsåret, inte 
överskrider direktupphandlingsgränsen. I fältet för Värde av ev. tidigare köp kan därför värdet av tidigare köp av 
samma slag under räkenskapsåret anges.  

Därefter beräknas summan av avtalets värde, värdet av optioner om förlängning med mera samt värdet av 
tidigare köp av samma slag under räkenskapsåret. Om summan överskrider direktupphandlingsgränsen 
föreligger inte längre förutsättningar för en direktupphandling på denna grund.  

Leverantör/er 
Här anges namn och organisationsnummer på samtliga leverantörer som omfattas av avtalet. Om avtalet 
omfattar fler än fyra leverantörer kan detta anges i kommentarsfältet eller på bifogad lista. 

Metod för konkurrensutsättning 
Om avtalet föregåtts av konkurrensutsättning anges vilken eller vilka metoder som använts för 
konkurrensutsättning. Om någon annan metod än de uppräknade använts kan detta anges i kommentarsfältet 
nedan.  

I rutorna anges antalet leverantörer som bjudits in respektive lämnat anbud.  

Om upphandlingen annonserats i en annonsdatabas anges annonsdatabasens namn och annonsens 
referensnummer i rutan.  

Anbudsgivare (förutom vinnande leverantör/er) 
I rutan anges namn och organisationsnummer för alla anbudsgivare som lämnat anbud, men som myndigheten 
inte ingått avtal med.    

Anledning till att avtal ej ingåtts 
I rutan anges anledning till att avtal inte har ingåtts med anbudsgivare som lämnat anbud, eller ombetts lämna 
anbud.  

Kriterier/krav för utvärdering av anbud 
I rutan anges vilken eller vilka av följande faktorer som haft betydelse vid utvärderingen av anbuden. Om flera 
faktorer anges den viktigaste faktorn med 1, den näst viktigaste med 2 och så vidare. 

 
Kommentarer 
I rutan kan eventuella kommentarer anges, liksom ev. kompletteringar i de fall rutorna inte räcker till. 

Beställare/handläggare 
För Värnamo kom ska den tjänsteman som är utsedd av upphandlingsnämnden som delegat för 
direktupphandlingar och som har ansvar för att formulera myndighetens behov och administrera upphandlingen 
samt dokumentera hur detta gått till. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Personalutskottet 2021-06-02  

Plats och tid: Personalutskottets sammanträdesrum, kl 08:30 
Beslutande: Mikael Karlsson, ordförande  

Gottlieb Granberg (M) 
Azra Muranovic (S) ej § 1, 2, 4  
  
 

Övriga närvarande: Ulf Svensson, kommundirektör 
Åsa Johansson, HR-chef 
Lena Wallberg, förhandlingschef 
Matias Strömgren, HR-partner 

Utses att justera: Gottlieb Granberg (M) 

Justeringens plats och tid: Digital justering 
 

Sekreterare:  
 
Hanna Andersson  
 

Paragrafer:   63-74 

Ordförande:  
 
Mikael Karlsson  

 

Justerare:  
 
Gottlieb Granberg (M) 

 

   
             ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Personalutskottet 

Sammanträdesdatum: 2021-06-02 Paragrafer:   63-74 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-06-09 
 

Datum för anslags 
nedtagande:   

2021-06-29 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Kommunkansliet, Värnamo 

Underskrift:  
 
Hanna Andersson  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§  63 
 
Information Covid -19 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa går igenom Covidläget i kommunen, skolsköterskorna har 
fått frågan om att gå in och jobba med vaccinationerna i 
sommar.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 64    
 
Information sommarbemanning omsorgen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson redovisar för sommarbemanningen inom 
omsorgen i dagsläget fattas det ungefär 15–20 personer.   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 65 
 
Projekt för minskad sjukfrånvaro – information 
om riskgruppsorienterat arbetssätt 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Mattias Strömgren lämnar information till personalutskottet om 
projektet för minskad sjukfrånvaro.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 66 
 
Riktlinje uppvaktning 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna förslaget för Riktlinjer uppvaktning, samt  
att riktlinjen börjar gälla från den 1 september  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Personalutskottet har gått igenom riktlinjerna och godkänner 
skrivelsen   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 67  
 
Vårdbesök på arbetstid 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen om förändringarna vårdbesök på arbetstid, 
samt  
att detta börjar gäller från den 21 juni 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Wallberg redovisar förslaget om att man även kan få 
lämna blod på arbetstid.   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 68  
 
Information om nuläge feriearbetare 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson redovisar för personalutskottet hur det ser ut med 
antal platser för feriearbetare inför sommaren 2021  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 69    
 
Information om arbetet med 
arbetsgivarvarumärket 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson informerar om det pågående arbetet med 
Värnamo kommuns arbetsgivarvarumärket. HR-avdelningen 
samarbetar med kommunikationsavdelningen och Creativ 
Works.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 70  
 
Information om medarbetarmånaden 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson lämnar information om medarbetarånaden som i 
år kommer att ersätta medarbetardagen.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 71  
 
Information om arbetet med yrkessvenska 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Johansson informerar om arbetet med yrkessvenska. 
Projektet börjar med två grupper, både från lokalvården och 
omsorgen. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 72  
 
Förslag på förordnande förvaltningschef 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna förslaget om förlängt förordnande  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Svensson informerar om förvaltningschefen på 
samhällsbyggnadsförvaltningens förlängda förordnande  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 73 
 
Tjänstepensionslösning  
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att inte byta mellan de två pensionsavtalen    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Information om tjänstepension lämnas av Lena Wallberg. 
Värnamo kommun har idag en riktlinje där man tar ställning till 
vilka avsteg man tillåts att göra från pensionsavtalen.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2021-06-02  

Justerare 

§ 74  
 
Information från HR-chefen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
 Distansarbete efter återgång till det normala samhället efter 

Coronapandemin 
 Information - utredning bemanningsenheten  
 Personalärende 
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Ledamot: Gottlieb Granbergordförande: Mikael Karlsson
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-06-01  

Justerare 

§ 110 Dnr: TU.2021.96 
 
Anvisning av medel för projekt Skyfallsvägar 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att    föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 

2021 års investeringsbudget, KF 236 till projekt 200004 
Skyfallsvägar.  

 
    
 
Ärendebeskrivning 
Problematiken med dagvatten och översvämningar vid kraftiga 
regn blir alltmer belyst i dagens samhälle. VA-kollektivet 
ansvarar för att leda bort dagvatten till viss grad (mindre än ett 
så kallat 20-årsregn i merparten av fall, men ibland även upp till 
ett 30-årsregn) men vad som händer därefter, när 
ledningssystemet är fullt, är att vattnet kommer rinna längs 
marknivån. Det är kommunens ansvar att förhindra att 
byggnader tar skada. Strävan är att vatten på ett säkert sätt ska 
kunna rinna längs våra gator och grönområden på ett sådant sätt 
att minimal skada på byggnader uppstår. 
 
För att skapa sig en uppfattning om var vattnet rinner vid skyfall 
jobbar man med modeller av marknivåer som då ger en 
ytavrinningskartering. Modellen visar var det skapas lågpunkter 
och var rinnvägarna finns. Detta används sedan till att ta fram 
projekt för att förhindra översvämningar vid skyfall.  
Här behövs stora åtgärder, sänkning av gator och grönområden, 
byggnation av vallar eller stödmurar och upphöjningar i gator är 
möjliga åtgärder. En ytavrinningskartering är gjord  för 
Värnamo stad som visar var åtgärderna i första hand behövs. Det 
behövs även en ytavrinningsmodell för de andra tätorterna i 
kommunen som visar var det är lämpligt att bygga nya bostäder 
samt var åtgärder behövs för att förhindra skyfallsskador.  
För Värnamo stad finns idag många åtgärdsförslag framme och 
nu ska de första åtgärderna projekteras och byggas. Ett av de 
första ställena kommer vara vid korsningen Vråenvägen-Julias 
väg där Kröcklebäcken rinner in under Vråenvägen. Detta 
inlopp under Vråenvägen är ett mycket känsligt inlopp då det är 
många rinnvägar vid skyfall till just denna punkt. Här måste ett 
fördröjningsmagasin byggas för att kunna hantera dessa 
vattenmängder.  
 
Det finns i investeringsbudgeten för 2021 avsatt 1 miljon kronor 
för projektet Skyfallsvägar. Kommunfullmäktige behöver fatta 
ett startbeslut för att budgetmedlen ska kunna användas.  
 
                                                                                   Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-06-01  

Justerare 

TU § 110 (forts.)     
       
  
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att    föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 

2021 års investeringsbudget, KF 236 till projekt 200004 
Skyfallsvägar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.96
  

  

 1 (2) 

 

Anvisning av medel för projekt Skyfallsvägar 

 

Ärendebeskrivning 

Problematiken med dagvatten och översvämningar vid kraftiga 
regn blir alltmer belyst i dagens samhälle. VA-kollektivet 
ansvarar för att leda bort dagvatten till viss grad (mindre än ett 
så kallat 20-årsregn i merparten av fall, men ibland även upp till 
ett 30-årsregn.) men vad som händer därefter, när 
ledningssystemet är fullt, är att vattnet kommer rinna längs 
marknivån. Det är kommunens ansvar att förhindra att 
byggnader tar skada. Strävan är att vatten på ett säkert sätt ska 
kunna rinna längs våra gator och grönområden på ett sådant sätt 
att minimal skada på byggnader uppstår. 
 
För att skapa sig en uppfattning om var vattnet rinner vid skyfall 
jobbar man med modeller av marknivåer som då ger en 
ytavrinningskartering. Modellen visar var det skapas lågpunkter 
och var rinnvägarna finns. Detta används sedan till att ta fram 
projekt för att förhindra översvämningar vid skyfall.  
Här behövs stora åtgärder, sänkning av gator och grönområden, 
byggnation av vallar eller stödmurar och upphöjningar i gator är 
möjliga åtgärder. En ytavrinningskartering är gjord  för 
Värnamo stad som visar var åtgärderna i första hand behövs. Det 
behövs även en ytavrinningsmodell för de andra tätorterna i 
kommunen som visar var det är lämpligt att bygga nya bostäder 
samt var åtgärder behövs för att förhindra skyfallsskador.  

För Värnamo stad finns idag många åtgärdsförslag framme och 
nu ska de första åtgärderna projekteras och byggas. Ett av de 
första ställena kommer vara vid korsningen Vråenvägen-Julias 
väg där Kröcklebäcken rinner in under Vråenvägen. Detta 
inlopp under Vråenvägen är ett mycket känsligt inlopp då det är 
många rinnvägar vid skyfall till just denna punkt. Här måste ett 
fördröjningsmagasin byggas för att kunna hantera dessa 
vattenmängder.  

Det finns i investeringsbudgeten för 2021 avsatt 1 miljon kronor 
för projektet Skyfallsvägar. Kommunfullmäktige behöver fatta 
ett startbeslut för att budgetmedlen ska kunna användas.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.96
  

  

 2 (2) 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att    föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 
2021 års investeringsbudget, KF 236 till projekt 200004 
Skyfallsvägar.  

 

 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
VA-Chef Förvaltningschef 
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1                

Skyfallsvägar Projektblad nr KF: KF 236 
Projektblad nr Förv.: 17-311-009 

Upprättad den: 2017-02-14 

Upprättad av: Johan Virdung 

Reviderad den: 2019-08-07 

Projektnr i Ek.system:  

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): TU Miljö  

Utförare(nämnd): TU Energi  
 

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt) 
 

Problematiken med dagvatten och översvämningar vid kraftiga regn blir allt mer belyst i dagens samhälle. 
VA-kollektivet ansvarar för att transportera bort dagvatten till viss grad (mindre än ett så kallat 30-års regn) 
men vad som händer därefter, när ledningssystemet är fullt, är att vattnet kommer rinna längs ytan. Det är då 
kommunens ansvar att förhindra att byggnader tar skada. Man ska sträva efter att vatten på ett säkert sätt 
kan rinna längs våra gator och grönområden på ett sådant sätt att minimal skada på byggnader uppstår. 

 
Bild, karta etc: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 

Här behövs stora åtgärder i form av ex. sänkning av gator eller grönområden, byggnation av vallar eller 
stödmurar är en möjlig åtgärd. 

En ytavrinningskartering är gjord och man har på så sätt har man lokaliserat var åtgärderna i första hand 
behövs.  

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 

Driftskostnad/år:     Budget Utfall 191231 

Längd (m):   Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2019   

Yta (m2):   Investeringsbudget       2020 300  

Antal:   Investeringsbudget         2021 1 000  

Kapitaltjänstkostnadsjust./år:   Investeringsplan               2022 1 000  

Avskrivningstid (genomsnitt):   Investeringsplan           2023 1 000  

   Investeringsplan               2024 1 000  

Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2025 1 000  

   Investeringsplan Framtid- 2 000  

Bilaga kalkyl:   Totalinvestering             

      

Avtal:  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2021.338
  

Justerare 

 
Samverkansavtal mellan Värnamo kommun och 
Trafikverket gällande Värnamo bangård samt 
köpekontrakt gällande Värnamo 15:6 
 
Text tas från tjänsteskrivelse 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket är ägare till fastigheten Värnamo 15:1. Fastigheten 
utgör i huvudsak järnvägsändamål i den gällande detaljplanen 
från 1928. Fastigheten innehåller spårområden men också mark i 
slänten upp mot Bangårdsgatan som rätteligen borde ses som en 
potential i Värnamos ambitioner att bygga stad. 
Kommunstyrelsen gav Mark- och exploateringsavdelningen i 
uppdrag att upphandla en markkonsult i enlighet med 
kommunens ramavtal med mål att köpa så mycket mark det bara 
går av Trafikverket för att få till så mycket byggrätt som möjligt 
mellan en framtida fastighetsgräns mot befintliga spår och 
nuvarande Bangårdsgatan. (KS.2020.195). 
 
I dialogen med Trafikverket har det gjorts möjligt att få åtkomst 
till erforderlig mark vilket också innefattar två befintliga spår 
som idag hanteras som underhållsspår av Trafikverket. Dessa 
spår måste ersättas på annan plats i Bangårdsområdets 
närområde. 
 
Av denna anledning har ett köpekontrakt upprättats mot 
fastighetsägaren till Värnamo 15:6 (Karlssons buss AB) där nya 
spår ska anläggas och ny angöring till dessa spår blir möjlig. 
 
Dessa åtgärder inom Bangårdsområdet hanteras i ett ”avtal om 
medfinansiering och samverkan, uppställningsspår i nytt läge, 
Värnamo bangård, Värnamo kommun.” 
Syftet med detta samverkansavtal är att reglera respektive parts 
åtagande och Kommunens finansiella ansvar för beskriven 
åtgärd och som utgör kommunens tillägg. 
Detta tillägg ska läsas utifrån att Trafikverket stod mitt uppe i en 
förändring av Bangårdsområdet vilket arbete ska påbörjas under 
år 2023. Hade kommunen lyft frågan om markåtkomst mot 
Trafikverket bara några månader senare hade 
projekteringsarbetet kommit så långt att det kostnadsmässigt 
varit mycket svårhanterligt att genomföra denna åtgärd. 
 
Syftet från kommunens sida med detta framtida markförvärv är 
att tillskapa byggrätter på västra sidan av Bangårdsområdet och 
på detta vis bidra till att bygga stad på ett bättre vis. 
Kommunen ser framför sig att kunna anlägga en ny gata i nära 
anslutning till marknivån för spårområdet och därefter på 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2021.338
  

Justerare 

lämpligt vis exploatera området upp mot befintlig 
Bangårdsgatan. 
 
Det framtida exploateringstalet bör utifrån vad som idag är känt 
vida överträffa kostnaderna i enlighet med dessa båda avtal samt 
rimliga exploateringskostnader. Här ska dock också beaktas 
nyttan med att få möjlighet att bygga stad. 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 
att   Godkänna upprättat samverkansavtal med Trafikverket 

benämnt ”avtal om medfinansiering och samverkan, 
uppställningsspår i nytt läge, Värnamo bangård, Värnamo 
kommun.” 

att   Godkänna upprättat köpekontrakt med Karlssons buss AB 
gällande köp av ca: 9 600kvm av fastigheten Värnamo 15:6 
för en köpeskilling om 1 750 000kr förutsatt att 
samverkansavtalet med Trafikverket godkänns enligt ovan. 
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Avtal om medfinansiering och samverkan, uppställningsspår i nytt 
läge, Värnamo bangård, Värnamo kommun  
 

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§ 1  Parter 

Trafikverket Region Syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan kallat Trafikverket. 
 
Värnamo kommun, org.nr. 212000-0555, Stadshuset, 331 83 Värnamo, nedan kallad 
Kommunen. 

§ 2  Definitioner och begrepp 

Förklaras i förekommande fall under respektive punkt.  

§ 3  Syfte och bakgrund 

Syftet med detta samverkansavtal är att reglera respektive parts åtaganden och Kommunens 
finansiella ansvar för beskriven åtgärd som utgör kommunalt tillägg. Vidare säkerställer 
avtalet att Trafikverket under 2021 kan gå vidare med (redan upphandlad) detaljprojektering 
och därigenom se till att Kommunens önskade åtgärd, uppställningsspår i nytt läge, kan 
samordnas med övriga åtgärder som Trafikverket avser genomföra inom Värnamo bangård, 
med beräknad byggstart 2023. Förutom att avtalet säkerställer kommunal medfinansiering, 
så regleras former för markåtkomst som Kommunen sörjer för utan kostnad för Trafikverket. 
 
Inför redan planerade åtgärder inom Värnamo bangård (åtgärdsnr: 11674, 8413, 6283 och 
18255), innebärande ny spårfiguration, växelbyte, ny sidoplattform, ställverksbyte, genomfart 
spårbyte och kontaktledningsupprustning har Kommunen aviserat önskemål om ny lösning 
för uppställningsspår. Detta för att möjliggöra anslutande lokalgata, inom Trafikverkets 
nuvarande fastighet, till framtida exploateringsområde för stationsnära bostäder på höjd 
väster om Värnamo bangård. Då Trafikverkets redan planerade åtgärder, med beräknad 
byggstart 2023, börjar detaljprojekteras 2021, behöver medfinansieringsavtal nu tecknas 
med Kommunen om ny lösning för nämnda uppställningsspår.  
 
Enligt Trafikverkets ursprungliga planering ligger dessa i västra delen av bangårdsområdet 
(se kartskiss 1). Enligt järnvägsförordningen måste spårkapacitet inom statlig anordning, 
som på kommunalt initiativ föreslås tas bort, ersättas med motsvarande kapacitet/funktion i 
alternativt läge. Denna förändring kan ske om Kommunen utan kostnad för Trafikverket 
säkerställer nödvändig markåtkomst, så att nya ersättningsspår hamnar inom statlig 
fastighet. Vidare ska Kommunen i avtal förbinda sig att fullt ut bekosta de merkostnader som 
föranleds av Kommunens önskade åtgärd, jämfört med ursprunglig kostnad för tidigare 
planerade åtgärder. Dessa ovan beskrivna åtgärder, omfattande ca 360 mnkr, finansieras av 
Trafikverket utanför detta avtal.  
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Kartskiss 1 
 
Kommunen avser detaljplanelägga för bostadsbebyggelse området mellan Bangårdsgatan och 
Värnamo bangård. För att få till stånd tillräckligt stor yta byggbar mark, samt skapa 
tillgänglighet med ny gata i spårnära läge, behöver Kommunen förvärva del av Trafikverkets 
fastighet. Avståndet mellan vägkant för ny lokalgata och spårmitt, närmsta järnvägsspår, ska 
vara minst 10 meter. För att förhindra spårspring ska exploateringsområdet på Kommunens 
bekostnad avskiljas från Trafikverkets fastighet med panelstaket och tillhörande grind.  
 
Exakt framtida gräns mellan statlig anläggning och Kommunens nybyggnadsområde 
fastställs efter genomförd detaljprojektering och i samband med lantmäteriförrättning. 
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Kommunens nytta och motivering av finansiering 
Genom att bekosta markförvärv och byggnation av Trafikverkets uppställningsspår i nytt läge 
(se skiss 2) kan mark frigöras, inom Trafikverkets befintliga fastighet, för att möjliggöra 
detaljplaneläggning och byggnation av bostäder, inklusive ny anslutande lokalgata, öster om 
Bangårdsgatan. 

§ 4  Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering avseende 
åtgärden 

Finns ej. 

§ 5  Beskrivning av åtgärder  

Cirka 400 meter uppställningsspår byggs i nytt läge enligt kartskiss 2 (rödmarkerat). Att 
presenterad lösning, framtagen av WSP på uppdrag av Kommunen, utgör fullgod ersättning, 
funktionellt, kapacitetsmässigt och tekniskt, har kontrollerats och godkänts av företrädare för 
Trafikverkets berörda verksamhetsområden (se även § 13). 
 
 

 
Kartskiss 2 
 
Skissen visar översiktligt det område (streckat) som Trafikverket behöver erhålla av 
Kommunen innan utgången av 2022. Del av yta utanför själva spårområdet, som är 
tillgänglig från Repgatan, ska hägnas in och ingå i Trafikverkets fastighet för att kunna 
nyttjas för upplag/uppställning. Beskrivet område, som Kommunen avser överlämna till 
Trafikverket, ligger inom fastighet nu ägd av Karlssonbuss i Vaggeryd AB. Exakt framtida 
gräns för statlig anläggning fastställs efter genomförd detaljprojektering och i samband med 
lantmäteriförrättning.  
 
För att genomföra beskrivna åtgärder behöver parterna byta mark (del av resp. fastighet) 
med varandra. Först efter genomförd detaljprojektering, samt lantmäteriförrättning, finns 
det kunskap om omfattningen av detta markbyte. Trafikverket vill se en samlad lösning vid 
kommande fastighetsreglering och även avyttra fristående yta vid Bangårdsgatan/Åsenvägen 
som nu arrenderas av Värnamo Energi (kartskiss 4).  
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Om någon part efter genomförd fastighetsreglering har ytterligare kostnadsanspråk regleras 
detta marknadsmässigt mellan parterna. I samband med denna avstämning ska hänsyn tas 
till den markyta från Karlssonbuss (del av Värnamo 15:6) som Kommunen dessförinnan har 
överlämnat till Trafikverket.  
 
Inom ramen för detta samverkansprojekt/avtal rivs räler och slipers, (spårlängd 300-400 m) 
i samband med övriga förändringar av spårfiguration, på den yta som senare förvärvas av 
Kommunen. Eventuell framtida marksanering av nämnda yta får bekostas av Kommunen.  
 
 

 
 
Kartskiss 3 
 
De två uppställningsspåren längst ner i bild (kartskiss 3) kommer att tas bort (se även § 13) 
och ersättas av beskriven åtgärd ovan enligt kartskiss 2. 
 
Markerad yta i norra delen av bangårdsområdet vid Bangårdsgatan/Åsenvägen (kartskiss 4) 
avyttras i befintligt skick, så kvarliggande spår får rivas på Kommunens bekostnad efter 
genomförd förrättning. Eventuell framtida marksanering bekostas av Kommunen. 
 

 
 
Kartskiss 4 
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§ 6  Finansiering 

Kommunens medfinansiering motsvarar de merkostnader som uppstår genom Kommunens 
beställning och tillägg, nytt läge för uppställningsspår enligt kartskiss 2. I stora drag utgörs 
Kommunens kostnader av två uppställningsspår med spårväxlar, rivning av lastkajer och 
arbete med detta. Dessutom tillkommer kostnader för lantmäteriförrättning, samt 
Trafikverkets interna kostnader, t ex utredning, som hänförs till Kommunens tillägg. 
Trafikverket har gjort en kostnadsbedömning (feb 2021) som ligger inom intervallet 
7 000 000- 10 000 000 kr. Kommunen behöver ej bidra till kostnad för signal och 
elektrifiering då detta inryms i det totala projektet.  

§ 7  Ansvarsfördelning  

Parterna har ömsesidigt ansvar att informera och hålla sig informerade om avtalat projekt. 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra de åtgärder som omfattas av detta avtal § 5. 
2. Trafikverket ansvarar för projektering, formell hantering och upphandling. 
3. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas vid genomförande av åtgärder som Trafikverket ansvarar för . 
4. Trafikverket tillhandahåller projektledning och byggledning för genomförande. 
5. Trafikverket blir efter färdigställandet infrastrukturägare och sköter och bekostar 

framtida drift och underhåll samt eventuell förnyelse av planerade uppställningsspår. 
 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen förvärvar utan kostnad för Trafikverket nödvändig mark inom fastighet 

Värnamo 15:6 och överlämnar denna till Trafikverket innan utgången av 2022.  
2. Kommunen tillser (om behov föreligger) att nödvändiga förändringar av detaljplan 

genomförs. 
3. Kommunen bekostar lantmäteriförrättning (ingår i uppgivet kostnadsspann), samt tar 

ev. tillkommande kostnader (ingår ej i uppgivet kostnadsspann) som kan uppstå i 
samband rättigheter, ledningar etc. 

§ 8  Hantering av kostnadsförändringar 

Kommunen svarar för ev. kostnadsförändringar även om kostnaden för planerade 
uppställningsspår överstiger 10 000 000 kr (kostnadsintervallets bortre gräns). 
Indexuppräkning sker enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Investering Järnväg.  
 
En parts önskemål om tillägg ska överenskommas skriftligen i förväg. Kostnadsökningar till 
följd av en parts ensidiga tillägg bekostas till 100 % av beställande part om inte annat har 
överenskommits.  

§ 9  Betalning av medfinansiering 
 
Trafikverket rekvirerar medfinansieringen löpande i takt med att kostnaderna upparbetas. 
Rekvirering/fakturering adresseras till: Värnamo kommun, Stadshuset, 331 83 Värnamo. 

§ 10  Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Kommunen ges insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt och 
tidsmässigt. Rapportering kan t ex ske genom deltagande på byggmöten. Ömsesidiga 
informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna beslutar i 
särskild ordning.  

85



                                                                                                                   TRV 2021/16708 
 

6 
 

§ 11 Tidplan  

Detaljprojektering startar under 2021. Byggstart beräknas ske 2023.   

§ 12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna.  

§ 13 Övrigt 

Rivning av befintliga uppställningsspår (kartskiss 3) genomförs samordnat inom ramen för 
projektet. Detta förutsätter att beslut om nedläggning enligt reglerna i 6 kap. 6 a § 
järnvägsförordningen har vunnit laga kraft. Trafikverket får besluta att en del av det 
järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten ska läggas ner och ersättas på annan plats i det 
statliga järnvägsnätet förutsatt att den alternativa lokaliseringen medför att motsvarande 
funktioner upprätthålls. Innan sådant beslut kan  fattas ska Trafikverket höra med dem som 
är berörda. De nya anläggningsdelarna ska vara på plats före- eller i direkt samband med 
rivning av befintlig anläggning, som föregås av ett rivningsbeslut.  
 
Trafikverket kommer så snart det är möjligt att påbörja ovan beskrivna process för att 
förbereda kommunalt förvärv av överenskomna markytor.  
 
Trafikverket ser det positivt med Kommunens ambitioner kring stadsutveckling och 
stationsnära förtätning men kan ej på förhand, innan nödvändiga utredningar är gjorda 
(buller, vibrationer, riskanalys etc.), bedöma huruvida aktuellt område, öster om 
Bangårdsgatan, lämpar sig för tänkt, framtida bostadsbebyggelse. Avtalet ska fullföljas även 
om det senare visar sig att aktuellt område ej går att detaljplanelägga och exploatera som 
Kommunen har avsett.  

§ 14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag.  
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Jönköping den 2021  Värnamo den 2021 
    
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Maria Hellqvist Mikael Karlsson 
Trafikverket Region Syd Värnamo kommun  
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               KÖPEKONTRAKT  

 

 
PARTER Värnamo kommun 

331 83 Värnamo  

Organisationsnummer: 212000-0555, nedan kallad kommunen 

 
 

 

 

 

Karlssonsbuss i Vaggeryd AB  

Hammarvägen 6 

Box 118 

567 32 Vaggeryd  

Organisationsnummer: org.nr. 556402-2324, nedan kallad bolaget. 

 

 
1. MARK SOM 

    ÖVERLÅTES 

 

 

Bolaget överlåter härmed till kommunen ett område om cirka 9 600 kvm att 

avstyckas från fastigheten Värnamo 15:6. 

I köpeskillingen ingår byggnader och perronger samt järnvägsräls och 

slipers så som fastigheten ser ut vid undertecknandet av detta avtal. 

  

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

nedan fastigheten. 

 

 
2. TILLTRÄDE Kommunen tillträder fastigheten när Samverkansavtal tecknats mellan 

kommunen och Trafikverket gällande gemensamma åtgärder inom 

fastigheten samt inom bangårdsområdet i Värnamo. Har inte detta 

samverkansavtal tecknats senast 2021-12-31 eller kommunen fram till det 

datumet ändå beslutat om att fullfölja förvärvet, återgår överlåtelsen till 

bolaget utan ersättningskrav från någondera part.  
  

 
3. KÖPESKILLING  

 
Enmiljonsjuhundrafemtiotusen /1 750 000:-/ kronor  

avseende ersättning för fastigheten och erläggs i samband med tillträdet. 

 

 
4. KÖPEBREV 

 
Köpebrev upprättas då villkor i detta avtal uppfyllts, köpeskillingen tillfullo 

erlagts  

 
 

 
 

5. PANTRÄTT, 

    NYTTJANDERÄTT 

    SERVITUT 

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar och andra nyttjanderätter. 

Ett nytt servitut bildas som ger bolaget rätt till utfart över fastigheten för 

angöring ut mot Repgatan. 

 
  
6. FASTIGHETS- 

    BILDNING,    

    LAGFART 

Kommunen bekostar erforderliga fastighetsbildningskostnader i samband 

med att köpet genomförs och tillträde sker. Eventuella kostnader för lagfart 

och eventuella penninginteckningar ska betalas av kommunen. 
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7. SKICK,      

    INFORMATION 

 

 

 

Kommunen är medvetet om den undersökningsplikt som följer av 

jordabalkens köpregler. Bolaget har mot kommunen överlämnat genomförd 

Miljöundersökning (2020-12-07) gällande del av fastigheten. Inga 

miljöföroreningar kan påvisas. 

Bolaget har informerats om att kommunen har för avsikt att överföra berörd 

fastighet till Trafikverket antingen som egen fastighet eller som en fastighet 

som regleras in i Trafikverkets befintliga järnvägsfastighet.  

Trafikverket ska därefter anlägga nya stickspår inom fastigheten som 

ersättning för spår som idag finns väster om Värnamo bangårdsområde. 

 
 

8. VA-AVGIFT, 

     MED MERA 

 

För ev. tillkommande VA-avgifter inom fastigheten står kommunen för 

detta. 

 
  
9. DETALJPLAN 

 
För fastigheten gäller Detaljplan för norra delen av järnvägsområdet 

(F 075), vilken är lagakraftvunnen 1952-01-30. För fastigheten gäller 

järnvägsändamål vilket då överensstämmer med kommande 

användning. 

 
  
10. FÖRDELNING  

      AV UTGIFTER  

      OCH INKOMSTER 

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten skall betalas av 

bolaget i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen 

och för tiden därefter av kommunen. Motsvarande skall gälla 

beträffande inkomster från fastigheten.  

 
11. TILLSTÅND Det åligger kommunen att ansöka om och bekosta bygglov och övriga 

erforderliga tillstånd för planerad byggnation eller rivning.  

 

 
12. ÖVRIGA  

      ÖVERENS-   

      KOMMELSER 

Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för 

parterna rörande överlåtelse av fastigheten har intagits i detta 

köpekontrakt. Alla överenskommelser efter undertecknande av detta 

kontrakt skall vara skriftliga för att gälla. 

 
  
13. TVIST Eventuell tvist rörande tolkningen av detta avtal eller rättsförhållande 

härrörande ur detta avtal skall avgöras enligt svensk lagstiftning av 

allmän domstol inom kommunens domsaga. 
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PARTERNAS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

  

 

 

 

Avtalet har upprättats i två likalydande original av vilka parterna har 

tagit varsitt exemplar. 

 

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

För Värnamo kommun För Värnamo kommun 

                                                          

                                       

 

_______________________        _________________________ 
Mikael Karlsson   Lars Magnusson 

Kommunstyrelsens ordförande  Exploateringschef 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  

 

 

_______________________  _________________________ 
 

 

 

Värnamo 2021 -…….-…….  

  

För Karlssonsbuss AB 

                                                        

                                       

 

_______________________        _________________________ 
Andreas Karlsson  

   

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  

 

 

_______________________  _________________________ 

 
  

                
Bilagor: Karta på fastigheten, bilaga 1. 
               

 

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

                tagit del av och godkänt innehållet.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-26 5 

Justerare 

Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige Sbn § 126 Dnr TRAFIK.2014.0140 

Plan för trafik 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till Plan för trafik i Värnamo kommun, 

samt  

att Plan för trafik i Värnamo kommun skickas vidare för antagande i 

kommunfullmäktige via kommunstyrelsen efter det att följande redi-

geringar av dokumentet: 

På sidan 15 under rubrik ett punkt tre ändra till: undvika planering och lov-

givning för åtgärder som främjar ökad kapacitet för biltrafik. 

På sidan 15 under rubrik ett punkt fyra ändra till: värna om en attraktiv le-

vande stadskärna genom att prioritera centrala handelsetableringar med un-

dantag för handel som inte lämpar sig för central placering. 

På sidan 17 under rubriken Ställningstaganden biltrafik under punkt ett 

ändra till: undvika att bygga åtgärder som främjar högre kapacitet för biltra-

fik i det kommunala vägnätet. Fler som reser hållbart innebär mindre biltra-

fikmängder på kommunens vägar vilket ger bättre framkomlighet för dem 

som åker bil.  

Ärendebeskrivning 

Plan för trafik i Värnamo kommun är ett strategiskt dokument där kom-

munen slår fast inriktningen på transportsektorns omställning i kommu-

nen. Planen har en bred syn på alla trafikslag men är tydlig med att de 

hållbara trafikslagen behöver prioriteras för att kommunen ska kunna 

växa till 40 000 invånare.  

Planens inriktning utgår från uppdraget som förvaltningen fick 2014. 

Plan för trafik beaktar därför, i betydande omfattning, Fossilfriutred-

ningen och klargör därmed Värnamo kommuns åtaganden för att uppnå 

minskningarna av växthusgaser från just transportsektorn. 

Planen har i huvudsak arbetats fram av tjänstemän på samhällsbyggnads- 

förvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen.  

Planen har varit ute på remiss där 12 remissvar inkommit och beaktats i  

slutversionen. Därefter har flera möten genomförts parallellt med den 

fördjupade översiktsplanen som främst behandlat parkeringsfrågan i cen-

trala Värnamo.  

forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-26 6 

Justerare 

Sbn § 126 forts. 

Dessa möten har även visat hur översiktsplanen, den fördjupade över-

siktsplanen för Värnamo stad påverkat innehållet i Plan för trafik i Vär-

namo kommun. 

Med anledning av de inkomna synpunkterna och de efterföljande mötena 

har Plan för Trafik i Värnamo nu reviderats och omarbetats. Samhälls-

byggnadsförvaltningen bedömer att frågan nu är tillräckligt utredd och 

anser att planen är klar att antas. Samhällsbyggnadsnämnden behöver ta 

ställning till förslaget och skicka vidare ärendet till kommunfullmäktige, 

via kommunstyrelsen, för antagande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 16 april 

2021. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 

att  ställa sig bakom förslaget till Plan för trafik i Värnamo kommun, 

samt  

att Plan för trafik i Värnamo kommun skickas vidare för antagande i 

kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet 28 april 2021 § 

89.
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2021-04-15 

1 ( 1 ) 

Tjänsteskrivelse 

Plan för trafik i Värnamo kommun 

Dnr: 14.0140.501 

Ärendebeskrivning 
Plan för trafik i Värnamo kommun är ett strategiskt dokument där kommunen 

slår fast inriktningen på transportsektorns omställning i kommunen. Planen har 

en bred syn på alla trafikslag men är tydlig med att de hållbara trafikslagen be-

höver prioriteras för att kommunen ska kunna växa till 40 000 invånare.  

Planens inriktning utgår från uppdraget som förvaltningen fick 2014. Plan för 

trafik beaktar därför, i betydande omfattning, Fossilfriutredningen och klargör 

därmed Värnamo kommuns åtaganden för att uppnå minskningarna av växt-

husgaser från just transportsektorn. 

Planen har i huvudsak arbetats fram av tjänstemän på samhällsbyggnads- 

förvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen.  

Planen har varit ute på remiss där 12 remissvar inkommit och beaktats i  

slutversionen. Därefter har flera möten genomförts parallellt med den fördjupade 

översiktsplanen som främst behandlat parkeringsfrågan i centrala Värnamo.  

Dessa möten har även visat hur översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen  

för Värnamo stad påverkat innehållet i Plan för trafik i Värnamo kommun. 

Med anledning av de inkomna synpunkterna och efterföljande mötena har Plan för Trafik 

i Värnamo nu reviderats och omarbetats. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 

frågan nu är tillräckligt utredd och anser att planen är klar att antas.   Samhällsbyggnads-

nämnden behöver ta ställning till förslaget och skicka vidare ärendet till kommunfullmäk-

tige, via kommunstyrelsen, för antagande. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta: 

att  ställa sig bakom förslaget till Plan för trafik i Värnamo kommun, samt 

att Plan för trafik i Värnamo kommun skickas vidare för antagande i 

kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. 

Peter Gustavsson 

Trafikplanerare 

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

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Fastställd av: Kommunfullmäktige  

Datum: 2020-xx-xx, § xxx  

Dokumentet gäller från: 202x-xx-xx  

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott  

Dokumentansvarig: Trafikplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

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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Sammanfattning   
Plan för trafik i Värnamo kommun ska ge förutsättningar att långsiktigt planera omställningsarbetet och 

därigenom ligga till grund för kommunens återkommande verksamhets- och investeringsplan. Plan för trafik i 

Värnamo kommun ska ses som ett redskap inom detaljplanering, bygglov och genomförande för att göra 

nödvändiga prioriteringar och avvägningar. Plan för trafik i Värnamo kommun är utarbetad utifrån beslutet i 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014 och därefter beslutad och antagen i Värnamo kommuns fullmäktige. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, på uppdrag från miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014, arbetat fram 

ställningstaganden för hållbara, trygga, jämlika och jämställda möjligheter att pendla till arbete, skola och 

fritidsaktiviteter. Plan för trafik förhåller sig strikt till Översiktsplanens uttalade ambitioner om ett långsiktigt 

hållbart transportsystem. Plan för trafik i Värnamo kommun är Översiktsplanens förlängda arm avseende 

ställningsantaganden inom trafikområdet. 

Transportsektorn bidrar till negativa klimatförändringar samtidigt som betydande ytor tagits i anspråk för att 

färdas och parkera på. Av Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer omkring 30 procent från 

vägtransportsektorn 1. Många än numera medvetna om att utsläppen bidrar till växthuseffekten, vilket Sverige 

i internationella styrdokument ställt sig bakom att kraftigt minska. Därav måste vi helt enkelt förändra våra 

resvanor och som kommun görs detta främst genom samhällsplanering och verka som goda förebilder. 

Mer än hälften av alla personresor i tätorter är så korta att de oftast kan ersättas med gång-, cykel- och 

kollektivtrafik. Dessa färdslag ökar även förutsättningarna för bättre integration, upplevd säkerhet och en 

levande stadskärna när fler rör sig ute på allmänna platser. Män åker mer bil än kvinnor vilket är en tydlig 

ojämlikfråga. För att minska långväga godstransporter behöver en större del ske på järnväg. Att ställa om 

resvanor och transporter börjar i samhällsplanering men är beroende av teknikutveckling och 

beteendeförändringar. Förutsättningarna för att resa hållbart skiljer sig men totalt sett måste resandet 

förändras, minskas och effektiviseras. För att göra detta möjligt måste transportsystemen anpassas och 

förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras. Genom att frigöra ytkrävande 

markparkeringar kan förtätning ske som bidrar till en mer tillgänglig, levande, trygg och jämställt plats att 

vistas och leva på. Utifrån planmonopolet, med stadsförtätning som inriktning, bygger ställningstagandena i 

Plan för trafik mycket på ”stråk- och nodtänk”. Begreppen närhet, täthet och tillgänglighet utgör grunden för 

att minska bilberoendet och öka förutsättningarna för de hållbara transportslagen. Att resa mindre eller i 

större omfattning samåka, vilket är ett sätt för boende på landsbygden att bidra, resulterar likaså till minskat 

transportarbete. Landsbygden ska värnas vilket gör att bilen även i fortsättning blir det vanligaste trafikslaget 

då alternativen där är begränsade.  

Teknikutvecklingens åtaganden handlar om förnybara energislag, energieffektiva transporter och att utnyttja 

digitaliseringen. För att klara omställningen mot ett hållbart samhälle måste transportarbetet minska med 12 

procent fram till 2030 och 18 procent fram till 20502, jämfört med basåret 2010. Omställningen till ett 

hållbart trafiksystem3, med minskad miljöpåverkan, utgår från  

• Energieffektiva och fossilfria fordon – i huvudsak genom styrmedel och teknisk utveckling 

• Högre andel förnybara drivmedel – i huvudsak genom styrmedel och teknisk utveckling  

• Ett mer transporteffektivt samhälle – i huvudsak genom planmonopolet och ökad digitalisering  

 

klimatpåverkan bidrar trafiken till arbetstillfällen men också till negativa konsekvenser så som buller, 

luftföroreningar samt både verklig och upplevd trängsel.  

 
1 Naturvårdsverket 
2 Fossilfriutredningen  
3 Naturvårdsverket 
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Inledning 
Person- och godstransporter har ökat under lång tid. Samtidigt är allt fler överens om dess negativa 

miljöpåverkan då transporternas energislag i huvudsak bestått av fossila bränslen. Ju mer trafiksystemen 

byggts ut, desto mer trafik har tillkommit. Möjligheten att långsiktigt säkra upp bättre framkomlighet för 

biltrafiken är inte genom att bygga ut kapaciteten utan genom att fler reser hållbart.  

Transportsektorn står för nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige där den dominerande delen 

kommer från vägtrafiken. Trots god insikt och vetskap går inte omställningen i den takt som krävs för att nå 

mål och delmål fram till 2050. För att klara fastställda mål måste det totala transportarbetet minska med 12 

procent fram till 2030 och 18 procent till 2050 jämfört 2010. Per person blir minskningen ca 32 procent till 

2050 om man räknar med den prognosticerade befolkningsökningen. Det handlar alltså om antalet 

fordonskilometer som till 2030 ska minska med 12 procent i absoluta tal från 2010. Räknar man sedan om det 

per individ behöver varje person generera 32 procent färre fordonskilometer 2045. Transportsektorn behöver, 

i en allt snabbare takt, minska sin energianvändning och övergå till förnybara energislag.  

Med en tydlig samhällsplanering, som utgår från långsiktig hållbarhet, kan kommunen skapa förutsättningar 

att minska transportsektorns negativa miljö- och energipåverkan. Hållbart resande ger även förutsättningar för 

bättre integration, tryggare och säkrare utemiljöer, ökad jämställd- och jämlikhet samt ökar 

utvecklingspotentialen i centrum- och tätortkärnor. Kortfattat handlar det om att ju fler människor till fots i 

stadskärnan desto bättre för ovan nämnda utmaningar.  

Begreppet ”transportsnål samhällsplanering” innebär att bebyggelse förtätas och att befintlig infrastruktur 

utnyttjas bättre. Detta skapar bättre förutsättningar för fler att gå, cykla eller åka kollektivt mellan olika 

punkter och här minskar samtidigt utrymmet och förutsättningarna för resor med bil inom de centralaste 

delarna. Alternativen till person- och varutransporter behöver styrmedel genom både samhällsplanering och 

att de som använder vårt befintliga transportsystem premieras och regleras för att uppnå önskat resultat. 

Förklaringar av olika begrepp som bland annat förekommer i texten finns i slutet som bilaga. 

Syfte 
Plan för trafik i Värnamo kommun ska ge politiker och tjänstepersoner förutsättningar att internt öka kunskap 

och förståelsen så att ställningstagandena inom transportsektorn resulterar i en omställning inom kedjan 

planering, exploatering och lovgivning och därigenom uppnå ett långsiktigt hållbart trafiksystem.   

Avgränsningar 
Plan för trafik i Värnamo kommun omfattar inte flygtrafik och båttrafik, inte friluftsliv eller turism och inte 

heller digital infrastruktur såsom bredband, fiber och laddinfrastruktur. Planen omfattar hela Värnamo 

kommun men det är framförallt Värnamo stad och kommunens tätorter som utgör grunden i planens uttryck 

och ställningstaganden. 

Genomförande 
Plan för trafik i Värnamo kommun är delvis framtagen enligt TRAST-metodiken. TRAST står för trafik för 

en attraktiv stad och är en handbok framtagen av Trafikverket. Inriktningen handlar om att skapa en 

övergripande bild av transportsystemets nuläge och vilka utmaningar som finns kopplat till den framtida 

trafikens utveckling. Merparten av arbetet har genomförts av tjänstepersoner på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp av tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 
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Bakgrund  
Trafik är en följd av att vi vill och behöver transportera människor eller varor. Som trafikslag har bilen blivit 

en frihetssymbol som gjort det möjligt att välja att förflytta sig när och vart man önskat. Sedan efterkrigstiden 

har bilen dominerat stadsplaneringen vilket gjort att stora ytor i många fall helt dedikerats utifrån bilens 

behov. Ett tydligt exempel är Stockholm, där körfält erövrade hela stadsdelar på 1950- och 1960 talen men 

som i mitten på 2010-talet omprioriterats till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Biltrafiken är det 

mest ytkrävande transportslaget och trafiksystem har byggts och förstärkts i omgångar vilket resulterat i ökad 

biltrafik. 1950 fanns det 250 000 bilar i Sverige och 1959 hade antalet fyrdubblats. Idag är antalet uppe i nära 

5 000 000 bilar. Om städer ska utvecklas med mål om levande stadskärnor, trygghet, integration, jämställdhet 

och jämlikhet måste andra trafikslag prioriteras högre.  

  

   

Klarabergsgatans utformning i Stockholm har förändrats från att i mitten av 1950-talet ha ett utrymme för en 31 meter bred bilgata 

(se bilden överst till höger från 1969) till att idag vara anpassad för att prioritera hållbara trafikslag. Ett liknande exempel ser vi på 

Köpmansgatan vid Centralplan i Värnamo där den gamla marknadsplatsen blev Europaväg och på tidigt 2000-tal omvandlades till 

förmån för de hållbara trafikslagen. 

Trafik skapar arbetstillfällen 
Transportnäringen har stadigt ökat och sysselsatt allt fler. Transporterna anses av många vara allt för billiga i 

förhållandet till dess negativa miljökonsekvenser. Detta medför att incitamenten för transporteffektivitet 

saknas då kostnaderna flexibiliteten är mer tilltalande att fortsätta i ”gamla hjulspår” 

Antal anställda i transportnäringen                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Källa SCB 

2015 
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Antal förvärvsarbetande i jämförelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporternas miljöpåverkan 
En stor utmaning i miljöarbetet är att minska transporternas negativa påverkan på klimat och miljö. Utöver 

växthusgaserna påverka luftföroreningar vår hälsa och är i svenska städer/tätorter ett stort hälsoproblem. 

Trafikleder har skapat barriärer som påverkat landskap för både människor och natur.  

       

 

 
 

 

 

 

 

  

Källa SCB 

2015 
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Varför behövs ett långsiktigt balanserat trafiksystem  
De ökade utsläppen av växthusgaser leder till en global uppvärmning och måste kraftigt begränsas för att inte 

leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem, vattentillgång, matproduktion, mänsklig säkerhet och hälsa.  

 

Utsläppen kommer främst av sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi genom förbränning av 

kol, olja och naturgas. Världens ledare har enats om ett globalt klimatavtal och nationellt har Sverige bestämt 

att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därefter uppnå negativa 

utsläpp. För att nå dessa mål måste vi även lokalt öka omställningstakten för vår energianvändning inom 

främst transporter och byggande. Här presenteras fyra delar som motiverar behovet av omställning. 

 
Agenda 2030 
2015 antog världens ledare ”Agenda 2030 för en hållbar utveckling” och dess 17 globala mål, som knyter 

samman ambitionerna om en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. 2016 trädde det globala 

klimatavtalet, Parisavtalet, ikraft vilket i grunden handlar om att minska utsläppen av växthusgaser, samt att 

stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. 

 

Fossilfrihet på väg 

För att få ned transportsektorns klimatpåverkande utsläpp krävs både energieffektivare fordon, ökad eldrift, 

biodrivmedel och andra hållbara bränslealternativ. Dessutom måste samhällsplaneringens inriktning minska 

transportbehovet genom hållbar stadsplanering.  År 2030 ska utsläppen från transportsektorn vara minst 70 

procent lägre jämfört med år 2010 och andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång vara 

minst 30 procent (Källa Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik, SOU 2013:84) 

Klimatpolitiska ramverket 

Riksdagen antog 2018 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, som innehåller nya klimatmål, en klimatlag 

och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ska skapa ordning och reda i klimatpolitiken och baseras på en 

överenskommelse inom den parlamentariska miljömålsberedningen. Klimatmålens syfte är att inspirera till att 

strukturerat miljöarbete och att bidra till att genomföra den ekologiska dimensionen av de 16 globala 

hållbarhetsmålen.  

 

Hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling fick internationell spridning i samband med FN-rapporten  

Vår gemensamma framtid (även kallad Brundtland-rapporten) och definieras av tre dimensioner: 

• Den ekologiska handlar om att hushålla med naturresurser utan 

att skada jordklotets ekosystem på lång sikt. 

• Den sociala handlar om att bygga ett samhälle där 

grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. 

• Den ekonomiska handlar om att motverka fattigdom så att alla 

har råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till 

jordklotets ändliga resurser, det vill säga en ekonomisk 

utveckling som inte medför negativa konsekvenser för varken 

den ekologiska eller sociala dimensionen. 

Begreppet bygger på uppfattningen att den ekologiska dimensionen sätter den yttersta gränsen för vad som 

utgör människans handlingsutrymme och att social och ekonomisk hållbarhet är omöjlig att uppnå om dessa 

gränser överskrids och naturresurser överexploateras.  
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Vad är koldioxid 

Koldioxid är en giftfri gas som är färglös i normala temperaturer. Halten i atmosfären ökar för närvarande i 

en takt på över två ppm (parts per million) per år i snitt. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av 

koldioxid i atmosfären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och återabsorbera samma mängd koldioxid. 

Vid förbränning av fossila bränslen som exempelvis kol, petroleum och naturgas återförs kol som varit 

utanför kretsloppet väldigt länge. Såvida inte varje gram av återfört kol binds i ny biomassa, så ökar 

koldioxidhalten i atmosfären. Denna ökning leder till en ökad växthuseffekt vilket bidrar till global 

uppvärmning. 

  

Här en bild på om vi hade kunnat se CO2 i vårt vardagliga temperaturspann. 

Positiva effekter av att ställa om till ökat hållbart resande  

• Samhällets vinster är minskade koldioxidutsläpp, minskade utsläpp av hälsopåverkande ämnen, mindre 

buller och vibrationer, minskade barriäreffekter, färre olyckor och mindre trängsel. 

• Samhällets vinster är bättre integration, jämställdhet, jämlikhet och trygghet. 

• Individens vinster är bättre ekonomi, bättre hälsa och mindre stress. 

• Företagets vinster är lägre kostnader för resor och parkeringsplatser, friskare personal och lägre 

kostnader för sjukskrivningar. 

Med ökad andel hållbara resor minskar klimatpåverkan från transportsektorn, stora bilkrävande ytor kan 

börja omfördelas och bilberoendet samt bilinnehavet kommer minska. Utöver fysiska infrastrukturlösningar, 

för de hållbara trafikslagen, måste ett gediget påverkansarbete genomföras.  

Källa: Naturvårdsverket  

Kommuners del i omställningen 

Kommuner har tillsammans med andra aktörer en viktig roll i planeringen och utvecklingen av samhället. 
Planering av bebyggelse och transportsystem behöver gå hand i hand. Kommuner ansvarar för sin egen 

planering i samverkan med andra aktörer. Samverkan och samarbete är en förutsättning för att nå mål som 

ökat bostadsbyggande och kommunal/regional utveckling, men också för att klara utmaningar kopplade till 

klimatförändringar, segregation och omställning till fossilfrihet. Att vara en aktiv dialogpart, inte minst i 

samhällsplaneringens alla tidiga skeden, och ha kunskap inom respektive samhällsaktörs planeringsprocess 

lägger grunden för vårt gemensamma arbete. 

Vi måste välja riktning  

Det finns två scenarier att förhålla sig till kring framtidens trafiksystem. Ett scenario är att trafiken fortsätter 

öka, enligt Trafikverkets basprognoser, vilket kräver prognosstyrd trafikplanering. Detta leder till ett 

transportintensivare samhälle och kräver en tydlig strategi var de framtida kapacitetshöjande trafikåtgärderna 
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ska planeras, byggas och finansieras. Det andra scenariot är, enligt Fossilfriutredningen, att den framtida 

trafiken måste ställa om till mer långsiktiga hållbara lösningar. Detta kräver en tydlig målstyrd 

trafikplanering där möjligheter ges att använda ytor effektivare och omfördela medel till de hållbara 

trafikslagens fördel. Det senare scenariot möjliggör dessutom stads- och tätortsförtätning i betydande 

omfattning vilket ligger i linjen med Översiktsplanen och investerarnas önskan.     

 

  

                     
                                                                     

  Bilden symboliserar vägvalet som samhället ställs inför. Den stora skillnaden är att Fossilfriutredningen 

fokuserar på förtätning och hållbara trafikslag medan Basprognosen fokuserar på en fortsatt utbyggnad där nya 

och större ytor måste tas i anspråk. Basprognosen leder ofrånkomligt till mer ytkrävande trafik.     
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Så lyckas vi med omställningen  
Genom att studera de senaste 70–80 årens stads- och samhällsplanering ser man tydligt att bilen utgjort 

normen i svensk stadsplanering. Omställning, i trafikperspektivet, betyder att samhället måste bli mer 

transporteffektivt vilket innebär att trafikarbetet (den sträcka som fordonen sammanlagt färdas) med 

energiintensiva motoriserade transporter som personbil, lastbil och flyg ovillkorligen måste minska. Det 

behöver också finnas en uthållighet i omställningen till en långsiktigt hållbar stadsinfrastruktur.  

Utnyttja befintlig trafikinfrastruktur bättre 
För att minska transporternas miljöpåverkan behöver befintlig transportinfrastruktur och transportsystem 

användas mer yt- och energieffektivt. Transportinfrastrukturen behöver styras utifrån ett ”nod- och 

stråktänk”, där verksamheter och bostäder bäst lokaliseras för att res- och transportmönstren ska bli så 

hållbara som möjligt. Att utnyttja den befintliga infrastrukturen effektivare är viktig så att fler får bättre 

tillgänglighet till samhällets olika funktioner och utbud. 

Öka kunskapen om att hållbart resande löser flera andra samhällsutmaningar 
Med hållbart resande menas resandet med gång-, cykel- och kollektivtrafik eller färre resor. Även en 

effektivare bilanvändning, i form av exempelvis bilpool eller samåkning, och i viss mån också resor med 

fossilbränslefria och bränslesnåla fordon kan ses som hållbart resande.  Stor tilltro och hopp sätts ofta på 

teknisk utveckling av transportsektorns hållbarhetsproblem. Den tekniska utvecklingen är avgörande men 

löser, till skillnad från hållbart resande, bara ett problem. Hållbart resande ger flera nyttor och omfattar de 

mest yteffektiva transportslagen. Att prioritera de hållbara trafikslagen är därför en lönsam investering som 

ger ekonomiska, ekologiska och sociala vinster tillbaka. Dessa vinster visar sig till exempel i ökad jämlikhet, 

attraktivare miljöer, jämställdhet i transportsystemet och friskare befolkning.  

Arbeta med beteendeförändrande åtgärder 

Beteendepåverkande åtgärder är en nödvändighet för ett långsiktigt hållbart trafiksystem. Det innebär att alla 

resor ska prövas om de är nödvändiga och om de sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Beteendeförändringar 

uppnås genom information, dialog, samarbete och marknadsföring där människor får kunskap om och 

möjlighet att pröva nya färdsätt. En betydelsefull del är att förändra kommunanställdas resor både i tjänsten 

och privat. Genom att vara en god förebild delas erfarenhet och goda exempel och på så vis bidrar 

medarbetarna till ett långsiktigt hållbart Värnamo. Arbetet med beteendepåverkande åtgärder måste 

genomsyra hela den kommunala samhällsplaneringen. Resurser måste till och nyckelfunktioner måste pekas 

ut. Detta är mycket viktigt i den så kallade genomförandefasen då kommunens fastslagna planering 

skaleffektueras.     

Planera utifrån stråk och noder 

Definitionen av stråk är i detta fall sträckan som tillryggaläggs mellan noder och andra målpunkter i 

kommunen. Dessa stråk kan utgöras av exempelvis vägar och eller järnvägar. Med noder menas knutpunkter, 

omstigningsplatser där det finns möjlighet att byta trafikslag, såsom parkeringar, station och hållplatser. Det 

är av stor betydelse att befintliga och nya noder, bland annat tågtrafik, långfärdsbussar och regional 

busstrafik, effektivt ansluter till gång- och cykelvägar och lokal kollektivtrafik. 

                                                                                                                                     
Bilden visar stråk i Värnamo kommun. Varje 

tätort utgör en nod i ett kommunperspektiv. 

Stråk  

Stråk kan vara både lokala, regionala nationella och internationella. Ett 

stråk förbinder stora målpunkter, exempelvis mellan handel, 

arbetsplatser och bostadsområden. Värnamo ligger ur ett logistiskt 

perspektiv på en strategisk plats i en knutpunkt mellan både stora vägar 

och järnvägslinjer. Detta strategiska läge har stor betydelse för 

kommunens utveckling idag och ytterligare satsningar utmed lokala 

stråk skulle innebära ökad utvecklingspotential för kommunen.   
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Bilden illustrerar stråk och noder i Värnamo centralort. 

Skapa ett transportsystem som främjar hållbart resande 

Exempel på hållbar stadsplanering som minskar efterfrågan på biltrafik för många men som samtidigt ger 

förbättrad framkomlighet för dem som måste använda bilen, exempelvis de som bor på landsbygden.  

• En bebyggelsestruktur som gynnar kollektivtrafiken, gång- och cykeltrafiken, minskar behovet av att 

ta bilen till de allra kortaste vardagsresorna. En sådan bebyggelsestruktur är starkt förknippad med 

förtätning i de centrala delarna med lågt parkeringstal.  

• Minskat utrymmet för bilparkering på allmän plats ökar utrymmet för andra mer hållbara trafikslag.  

Marken kan användas till annat än trafik, exempelvis till bebyggelseförtätning, ytor för 

fritidsaktiviteter och grönområden.  

• Reglerande åtgärder som stramare parkeringsnormer, p-avgifter, miljözoner, bilfria gator, etc. 

• Säkra och trygga gång- och cykelvägar samt arbete med beteendeförändrade åtgärder minskar 

behovet för föräldrar att skjutsa barnen med bil till skolan och fritidsaktiviteter.  

• Ökad samordning av godstransporter minskar antalet transporter i städer och tätorter. 

 

  

 

Noder 

Stationer och hållplatser utgör strategiska platser för en hållbar 

utveckling. De är dessutom attraktiva både för näringslivet och 

boende utifrån tillgänglighet till buss- och tågförbindelser. Det är 

viktigt att ta vara på den potential som de befintliga noderna har och 

utveckla dem ytterligare.  

 

 

 

Bäst tillgänglighet för flest 

personer fås genom en 

satsning på gång-, cykel- 

och kollektivtrafik. Dessa 

trafikslag ger också upphov 

till minst klimatpåverkan, 

vilket är argument nog för 

att en prioritering av dessa 

trafikslag sker efter 

ordningen i den omvända 

pyramiden. 

Landsbygdens 

förutsättningar att ta sig in- 

och ut  

i central- och tätorter 

förbättras betydligt.   
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Arbeta för effektivare transporter  
Förnybara energislag och energieffektiva transporter är förutsättningar som ovillkorligen måste till för att 

klara omställningen. Det är frågor som i stor utsträckning ligger utanför de kommunala ansvarsområdena 

även om kommunens olika vägval kan påverka. En annan del i att effektivisera transporterna är att utnyttja de 

digitaliserade verktygen för att optimera och minska onödiga transporter. 

Utnyttja digitaliseringens möjligheter  

Vi blir allt mer uppkopplade och transportsystemet kan effektiviseras med hjälp av digitaliseringens 

möjligheter. Fordonstillverkarna jobbar hårt med utveckling av självkörande bilar. Sannolikt är det längre dit 

än de mest hängiva hoppas, men samtidigt leder dess utveckling till andra möjligheter och idéer. Vi är tidigt i 

utvecklingsfasen vilket gör att det är svårt att se all potential i dagsläget. 

Miljözoner som ett styrmedel   
Från år 2020 har landets kommuner möjlighet att införa ytterligare miljözoner. Enligt Trafikverket dör varje 

år cirka 3 000 människor i förtid på grund av vägtrafikens utsläpp. I den siffran inkluderas såväl avgaser som 

slitagepartiklar. I flera svenska städer har lagstadgade miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskridits. På 

vissa gator i de större städerna har dessutom EU:s gränsvärden överskridits. Sedan tidigare finns en miljözon 

som reglerar tunga fordon. Den används redan i dag i åtta kommuner.  

Miljözon 2 

I miljözon 2 krävs att bensin- och dieselbilar uppfyller utsläppskraven för Euro 5 för att 

tillåtas. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar. Även 

bilar som har bättre miljöprestanda får köra här, till exempel elbilar och bränslecellsbilar. 1 

juli 2022 skärps kraven för dieselbilar – då tillåts endast Euro 6-bilar i miljözonen. 

 

Miljözon 3 

I miljözon 3 får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs 

också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra. 
Källa https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Miljo/Miljozoner/  
Miljöklassificering  

Miljöklasser används för att ställa krav på fordons utsläpp. De anger högsta tillåtna utsläpp av en rad olika 

luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar.  

Stöd teknikutveckling kring energieffektivisering och förnybara drivmedel   
Utöver hållbar stadsplanering har Sverige goda förutsättningar att ställa om till förnybara drivmedel. För 

Jönköpings län är det viktigt att stimulera marknadens efterfrågan på tankstationer för el och förnybara 

drivmedel.  

Planera för ett förändrat klimat 
Kommunikationer och transporter kommer att påverkas av klimatförändringarna då konsekvenserna allvarligt 

kan komma påverka infrastrukturen för de olika transportslagen.  
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Trafikstrategisk helhetssyn  
För att uppnå ett samhälle med färre och effektivare transporter, krävs en strategisk helhetssyn, där 

planeringsprocesserna behöver belysa mobilitetens konsekvenser. Genom att fatta beslut, med mål om ”rätt 

trafikslag för rätt resa”, kommer sakta gå mot uppsatta mål. Omställning till ett balanserat trafiksystem har 

sin grund i att     

• Peka ut och förtäta i stråk.  

• Prioritera infrastrukturen utifrån de hållbara trafikslagen i stad och tätort.  

• Verka för en levande handel i ett attraktivt centrum med en restriktiv syn på utökad 

externhandelsetablering.  

Det finns också en rad åtgärder som handlar om att styra bort resor av de trafikslag som vi vill se mindre av 

med hjälp av ekonomiska styrmedel, genom att premiera och reglera.  

Plan-, exploatering- och lovgivningsprocesserna  
I Planprocessen innebär ställningstaganden konkret att mobilitet, till och från de förutsättningar planen avser, 

ska vara överordnade utifrån de långsiktigt hållbara trafikslagens krav och förutsättningar samt i att största 

möjliga utsträckning planera för ett effektivare transportsamhälle. Begreppet ”Närhet, Täthet och 

Tillgänglighet” skall utgöra grunderna i så långt det är möjligt i planeringsarbetet.  

I Exploateringsprocessen innebär ställningstaganden konkret att hanteringen av kommunens markinnehav 

genom initierande av ändrade eller nya detaljplaner, markanvisningar och försäljningar samt ingående av 

exploateringsavtal realiseras efter de förutsättningar planprocessen (ÖP-FÖP) möjliggjort. Därutöver är det 

helt avgörande att etableringsstrategier finns framtagna kring lokalisering av nya arbetsplatser, extern handel 

etcetera som långsiktigt påverkar behovet av bra hållbar mobilitet.  

I Bygglovsprocessen innebär ställningstaganden konkret att vi säkerställer att planprocessen och 

exploateringsprocessen levt upp till det kommunen åtagit sig vad gäller långsiktigt hållbart trafiksystem i 

Värnamo kommun. 

 
Bilden ovan illustrerar hur samhällsplaneringens delar förhåller sig till och är beroende av varandra för att uppnå  

långsiktig hållbar samhällsplanering.  

 

ÖP Kommunens beslutade översiktsplan  FÖP Kommunens fördjupade översiktsplaner 

DP Detaljplaner som vunnit laga kraft   BL Bygglov som vunnit laga kraft 

Input – omvärld Intressen och beslut som påverkar   
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Värnamo kommuns övergripande ställningstaganden för  

ett hållbart trafiksystem  
Värnamo kommuns tre övergripande ställningstaganden ger direkt, utöver efterfrågade krav på minskade 

koldioxidutsläpp, även minskade luftföroreningar och minskat buller. De förbättrar också direkt 

förutsättningarna när det gäller framkomlighet för bilen eftersom ställningstagandena ger minskad trängsel i 

biltrafiksystemet. De bidrar även till möjligheter att förbättra det som idag bedöms vara mycket stora 

utmaningar i vårt samhälle så som medborgarnas upplevda trygghet, integration, jämställd- och jämlikhet, en 

ökad attraktivitet i stadskärnan samt bättre tillgänglighet till stadskärnan för de som bor på landsbygden.  

  

 
 

 

De tre övergripande ställningstagandena hänger samman och utgör grunden i nedanstående ställningstaganden  

för respektive trafikslag.  

1 Värnamo kommun ska, genom en tydlig samhällsplanering, bidra till ett 

minskat bilberoende och lägre bilinnehav genom att  

• utgå från ”stråk och nod”- tänk i planerings- och genomförandeprocessen. Särskilt fokus ska sättas på 

förtätnings- och omvandlingsområden och koppla detta till parkeringstal. 

• utgå från begreppen närhet, täthet och tillgänglighet i samhällsplaneringen.  

• undvika planering och lovgivning för åtgärder som främjar ökad kapacitet för biltrafik.  

• värna om en attraktiv och levande stadskärna genom att prioritera centrala handelsetableringar med 

undantag för  handel som inte lämpar sig för central placering.   

• reglera parkeringar i centralorten för att primärt minska bilresorna till och från arbetet för att i stället 

förbättra tillgängligheten för bilburna besökare och boenden utanför Värnamo centralort.  

 

2 Värnamo kommun ska förbättra och prioritera de hållbara trafikslagens 

förutsättningar genom att  

• införa ny parkeringsnorm som syftar till ökad stadsförtätning med tillhörande synergieffekter. 

• stärka trafiksäkerheten så att de oskyddade trafikanternas trygghet och säkerhet prioriteras  

inom 40 km/h-områden. 

• utgå från de hållbara trafikslagens krav och behov i detaljplaneprocessen för centralort och tätorter. 

Följande ordning gäller: gång- och cykeltrafik följt av kollektivtrafik. 

• att söka medfinansiering, exempelvis med så kallade stadsmiljöavtalsansökningar, som kan ge upp 

till 50 procent av investeringskostnaderna.  

 

3 Värnamo kommun ska arbeta med beteendepåverkande åtgärder genom att  
• aktivt göra insatser för att påverka hela Värnamo kommuns organisation, medborgarna och 

investerare till ett förändrat beteende avseende mobilitet. Exempelvis genom att visa goda exempel, 

premiera, reglera och erbjuda pröva på-kampanjer.   

1. Utmaning 
Utifrån övergripande 

ställningstaganden i ÖP 

2. Betydelsefulla åtgärder 
Utifrån utmaning 

 

3. Beteendeförändringar 
Utifrån utmaning och 

föreslagna åtgärder 
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Ställningstaganden gång- och cykeltrafik  
Som helhet är det viktigt att parallellt skapa trevliga grönstråk, gång- och cykelstråk som upplevs trygga. 

Det ska vara attraktivt att gå och cykla i centrala Värnamo till jobb, skola och andra aktiviteter. Värnamo 

kommun ska i planeringsprocessen därför utgå från närhet, täthet och tillgänglighet så att   

• bostäder, arbetsplatser, handel eller platser avsedda för fritidssysslor i första hand planeras och byggs 

utifrån stråk och noder. När möjligheten inte finns inom befintlig bebyggelsestruktur är det av vikt att 

ny bebyggelse tillkommer i förlängningen av befintliga stråk. 

• gång- och cykelvägar prioriteras inom tätorter så att avstånden till betydelsefulla målpunkter blir 

kortast möjliga.  

• det i nya planer och projekt avsätts ett utrymme att möjliggöra 5 meter breda GC-vägar. Separerade 

GC-vägar ska utgöra normen i all nyplanering.   

• huvudcykelstråken är det högst prioriterade trafikslaget inom central- och tätorterna. 

• underlätta för resenären att byta mellan olika färdsätt för att minska bilresandet. Detta kan göras 

genom att peka ut bytesnoder, även kallat omstigningspunkter, där olika färdslagsmöjligheter möts i 

trygga och säkrade miljöer. 

 

 

Värnamo kommun ska tillgodose gång- och cykeltrafikens standardkrav i exploaterings- och 

projekteringsprocessen samt i tillämpliga fall även lovgivningsprocessen. Kommunens driftsorganisation 

utgör därför en nyckelfunktion för detta.  

• ta fram en handbok/standard som omfattar typritningar, materialval, belysning, skyltning, målning samt 

kriterier för drift och underhåll.  
 

Värnamo kommun ska premiera sina anställda som väljer gång och cykel som färdsätt genom att 

• lära av andra och premiera de som cyklar. Exempelvis genom förmånscyklar, friskvårdssatsningar 

etcetera.   

 

Ställningstaganden kollektivtrafik  
Regional kollektivtrafik - över kommungräns 
Värnamo kommun ska, i samverkan med Jönköpings Länstrafik och Trafikverket, utveckla de regionala 

kollektivtrafikförutsättningarna genom att 

• lyfta fram betydelsen av bra tidtabeller som stärker attraktiviteten för frekvent pendling till och från 

Värnamo på järnväg till Halmstad-Värnamo-Nässjö/Jönköping samt Värnamo-Alvesta/Växjö. Här 

ingår även att stärka konkurrenskraftiga bytestider för vidare resa i Södra stambanans båda 

riktningar. Dessa järnvägssträckor, tillsammans, har stor in- och utpendlingspotential för jobb och 

skola.  

• påtala betydelsen av förbättrade möjligheter till pendling med tåg mellan Värnamo-Borås-Göteborg. 

• tillsammans med berörda verka för att järnvägen på sträckan Värnamo-Nässjö/Jönköping 

elektrifieras.  

• påtala betydelsen av att regionbusstrafiken utmed väg 127 återupptas snarast möjligt. 

• lyfta upp betydelsen av ytterligare minst en bytespunkt, förutom vid järnvägsstationen, där resenärer 

med snabbuss, linje 500 Värnamo-Jönköping, ges möjlighet att byta till exempel tåg och buss. 
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• i samverkan utveckla linje 500 ytterligare för att göra restiderna än mer konkurrenskraftiga.     

 

Ställningstaganden lokal kollektivtrafik - inom kommungräns 
Värnamo kommun ska, i samverkan med Jönköpings Länstrafik och Trafikverket, upprätthålla och 

utveckla kollektivtrafiken ut till kransorterna genom att 

• lyfta fram behovet av att upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken in från kransorterna utmed 

framförallt vägarna 27, 127, 151 och ner mot Hånger-Dannäs.  

• möjliggöra säkra och tillgängliga omstigningspunkter utmed regionbusstråken där en del av resan 

kan ha påbörjats med annat trafikslag. Detta ska ske i samverkan med Trafikverket. 

 

Ställningstaganden central kollektivtrafik - Värnamo centralort 
Värnamo kommun ska, i samverkan, upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken i Värnamo stad genom 

att 

• i samverkan med Länstrafiken utveckla stadsbusslinjenätet utifrån den fördjupade översiktsplanen för 

Värnamo stad. 

• verka för att förtätning och omvandling av staden i första hand sker i befintliga och/eller utpekade 

utvecklingsstråk samt i dess förlängningar.  

• verka för att stadens kollektivtrafikstråk hamnar i utvecklingsstråken.   

• verka för bra hållplatslokaliseringar och utformningar där Jönköpings Länstrafiks hållplatshandbok 

blir vägledande.  

• verka för att kollektivtrafiken prioriteras i trafiksystemets mest belastade delar samt verka för en 

utbyggd laddinfrastruktur där så krävs.  

 

Ställningstaganden biltrafik                                                                                                     
Värnamo kommun ska i enighet med Fossilfriutredningen planera för att minska bilberoendet och 

bilinnehavet i kommunen som helhet genom att  

• undvika att bygga åtgärder som främjar högre kapacitet för biltrafik i det kommunala vägnätet. Fler 

som reser hållbart innebär mindre biltrafikmängder på kommunens vägar vilket ger bättre 

framkomlighet för dem som åker bil.  

• omvandla överdimensionerade trafikrum så att de i större utsträckning kan prioriteras för hållbara 

trafikslag och annan viktig markinfrastruktur så som ex. grönstruktur.  

• värna central handel genom att stärka tillgänglighet och trygghet för alla som vill till och vistas i 

stadskärnan.  

• beakta framkomligheten för biltrafiken i Värnamo stads biltrafikstråk.   

 

Värnamo kommun ska verka för landsbygdens fortsatta utveckling genom att 

• möjliggöra bättre förutsättningar för biltrafikens framkomlighet genom ett minskat bilberoende för 

dem som har bäst förutsättningar att resa med de hållbara trafikslagen, främst de som bor inom 

Värnamo tätort.  

 

Värnamo kommun ska arbeta fram en Parkeringsnorm och Parkeringspolicy genom att 

• tillämpa en mer hållbar och effektiv användning av markresurser.  

• konkretisera premierande och reglerande åtgärder för förändrat bilinnehav.  
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• kontinuerligt bevaka parkeringsbehovet i Värnamo stad så att tillgängligheten och nåbarheten, med 

bil, till centrumhandeln kan möjliggöras med ett avstånd på omkring 400 meter.    
 

Ställningstaganden godstrafik                                            
Värnamo kommun ska verka för att långväga godstrafik körs i större utsträckning på järnväg genom att 

• tillsammans med företrädare som har betydande transporter in- och/eller ut ur Värnamo kommun se 

över flödesmängders potentialer samt om de har bäring och förutsättningar att transporteras på 

järnväg före väg.  

 

Värnamo kommun ska tydliggöra att godstrafik på lastbil hänvisas till godsstråk så att buller och 

luftföroreningar minimeras genom att  

• tydliggöra att dessa godsstråk ligger i linje med kommunens fastställda översiktsplan och fördjupad 

översiktsplan för Värnamo stad. 

Värnamo kommun ska verka för att stadsnära småskaliga godstransporter möjliggörs genom att 

• vara öppna för samt stödja förutsättningarna och villkoren för innovativa godstransporter som, i ett 

helhetsperspektiv, främjar både de lokala och globala målsättningarna utifrån ett långsiktigt hållbart 

Värnamo. Exempel på detta kan vara småskalig godstransport med cykel eller med hjälp av 

drönare. Tekniskt sett befinner vi oss bara i början av denna utveckling. 

 

Ställningstaganden beteendepåverkande åtgärder 
Värnamo kommun ska använda sig av Mobility management (MM) som handlar om beteendepåverkan 

inom transportområdet och är ett komplement till mer traditionell trafikplanering genom att 

• använda olika kampanjer, informationsinsatser samt reglerande åtgärder. När de hållbara resornas 

förutsättningar blivit konkurrenskraftiga måste dessa lyftas fram genom olika sorters insatser för att 

det faktiska antalet hållbara resor ska öka. 
 

Värnamo kommun ska arbeta med beteendepåverkande åtgärder i planeringsstadiet och därefter koppla 

dem till projektering inför genomförandeprocessen genom att 

• arbeta för att beteendepåverkande åtgärder blir kommunicerade och accepterade. 

• i samband med exploatering och lovgivning ska det klart framgå hur kommunen vill prioritera 

gång- och cykeltrafiken samt vilka konsekvenser det kan få för andra trafikslag.   

 
 

Planens ekonomiska konsekvenser  
Plan för trafik i Värnamo kommun medför inga direkta ekonomiska konsekvenser utan handlar mer om att 

prioritera drifts-, underhålls- och investeringsmedel till förmån för de hållbara trafikslagen. 

Arbetsprocesserna inom kommunens organisation, planering/projektering/exploatering/lovgivning behöver 

utvecklas och förtydligas utifrån vad de kommande åtgärdsplanerna uttrycker.    
 

Planens sociala konsekvenser  
Plan för trafik i Värnamo kommun har potential att medföra nyttor för såväl tryggheten som jämlikheten i 

kommunen, framförallt i Värnamo stad. En ökad andel gång- och cykeltrafikanter innebär fler människor i 

rörelse i staden, vilket har potential att öka upplevelsen av trygghet på platser som annars kan upplevas 
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otrygga. En ökad andel hållbara trafikslag tillsammans med förtätning av såväl bostäder som verksamheter 

och tjänster innebär ökad tillgänglighet och en levande stadskärna för alla invånare vilket också stärker 

integrationen och den sociala hållbarheten.  

Ansvarig  
Berörda nämnder och förvaltningar har ett gemensamt ansvar för att de ställningstagandena som finns i Plan 

för trafik i Värnamo kommun efterföljs. Alla har ett uppdrag att utveckla sin verksamhet hållbart och att 

skapa åtgärder som leder till ett långsiktigt balanserat trafiksystem. Beslut i berörda nämnden och 

förvaltningar som avviker från de övergripande ställningstagandena i Plan för trafik i Värnamo ska 

motiveras.  

Uppföljning  
För att säkerställa att dokumentets ställningstaganden genomförs och får effekt behöver innehållet i 

dokumentet följas upp och utvärderas kontinuerligt. Detta sker främst i dokumentets efterföljande 

åtgärdsplaner. I åtgärdsplanerna kopplas alla åtgärder till den kommunala budgetprocessen. För att få en 

sammanfattande bild hur arbetet i åtgärdsplanerna fortskrider ska en övergripande uppföljning av Plan för 

trafik i Värnamo kommun genomföras av SBF årligen.  

Referenser  
Detta dokument är kopplat till Värnamo kommuns översiktsplan. Merparten av innehållet i detta dokument 

har stöd i tidigare utredningar och därtill fattade beslut både på regional, nationell och internationell nivå. 

Nedanstående fyra instanser beskriver mer utförligt många delar i denna plan för den som vill lära sig mer 

inom området långsiktigt hållbart trafiksystem. 

Naturvårdsverket  

Är en statlig myndighet för miljöfrågor. De arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor 

inom Sverige, inom EU och internationellt. 

Statens offentliga utredningar  

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i 

uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i 

serien Statens offentliga utredningar, SOU. 

Trafikverket 

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av 

statliga vägar och järnvägar. 

Transportstyrelsen 
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter 

inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.  

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen ställer krav på översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplanering. Därtill beaktar Plan 

för trafik i Värnamo kommun också bland annat länsstyrelsens antagna Klimat- och energistrategi.  

.  
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Bilagor  
Här bor invånarna i Värnamo 

 

Begreppsförtydliganden 
Det kommunala planmonopolet: Innebär att kommunen bestämmer hur mark skall användas och bebyggas 

inom kommunen 

Fossilfriutredningen: I regeringens proposition Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 redogörs för den 

”långsiktiga prioriteringen” att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 

samt för visionen att Sverige 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av 

växthusgaser i atmosfären.  

Balanserat trafiksystem: Samspel mellan gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik samt gods- och 

utryckningstrafiken. Tillsammans skapar dessa det trafiksystem vi lever i och med. Utifrån en attraktiv stad 

som är tillgänglig för alla så måste flödesbehoven vara överordnade ett enskilt trafikslags intresse. 

Transportsnålt: Transportsnål samhällsplanering innebär att bebyggelse förtätas och redan exploaterad mark 

tas i anspråk för att få ett mer transporteffektivt och därmed energisnålare samhälle. Transporteffektivt 

innebär att trafikarbetet (den sträcka som fordonen sammanlagt färdas) med energiintensiva motoriserade 

transporter med personbil, lastbil och flyg ovillkorligen måste minska.   

Närhet, täthet och tillgänglighet: 

I samhällsplaneringen, planmonopolet, kan förutsättningar skapas så att underlag att bedriva handel, 

kollektivtrafik och tillhandhållandet av annan betydelsefull samhällsservice blir långsiktigt genomförbara. Ju 

fler som bor ”nära” utbudet, ju mer ökar förutsättningarna för de hållbara trafikslagen.   

 

Restidskvot: Är ett mått på hur konkurrenskraftig de hållbara trafikslagen är i förhållande till bilen som 

färdsätt utifrån restid. En restidskvot på mindre än 1,5 (restid med hållbara trafikslag/restid med bil) anses 

vara acceptabel. Det finns ett starkt samband mellan färdmedelsandelar och restidskvoter. 
 

ÅDT: Årsdygnstrafik är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn. 
 

Förtätnings- och omvandlingsområden: Med förtätningsområden menas ytor inom befintlig bebyggelse 

som kan bebyggas tätare och/eller högre. Med omvandlingsområden menas områden med befintlig typ av 
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bebyggelse som kan omvandlas till annan typ av ändamålsenlig bebyggelse. Ett verksamhetsområde kan 

exempelvis omvandlas till bostadsområde.  
 

Max belastad timme: Trafikbelastningen är inte jämnt spridd över hela dygnet utan mer koncentrerad under 

vissa timmar. Vanligtvis är detta under de tider då vi reser till- och från arbete och sysselsättning.   

10 procent av ÅDT ger en bra överblick för den timma som är den mest belastade. Är ÅDT 10000 fordon har 

vi en gång på morgon och en gång på eftermiddagen en maxbelastande timma 1000 fordon i den aktuella 

mätpunkten.  
 

Totalkapacitet: Fordon per timme, varje trafikplatskapacitet att hantera trafikbelastning 
 

 

 

 

Parkeringsnorm: En parkeringsnorm är en kommuns regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller 

ombyggnation. 

 

Huvudcykelstråk: Är den högsta klassificeringen/standarden på stadens separerade cykelvägnät. Detta 

avspeglas på cykelbanans bredd, prioritet mot andra trafikslag, belysning, trygghet, genhet (rakaste vägen) 

och höga kriterier för drift och underhåll. Bredder på minst 5 meter är eftersträvansvärt. 

Cykelstråk: Är normalstandard på stadens övriga separerade cykelvägnät. Skillnaderna mot 

huvudcykelstråken är framförallt bredd och prioritet mot andra trafikslag.  

Cykelpassage: Del av väg som är avsedd för att den som cyklar ska kunna korsa en körbana eller cykelbana 

och som kan anges med vägmarkering. Cyklande har väjningsplikt mot förare. Förare som närmar sig en 

obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten för att undvika fara för cyklister.  

Cykelöverfart: Avsedd för den som cyklar och ska korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med 

vägmarkering och vägmärke. Trafikmiljön ska vara utformad så att fordon inte överskrider 30 km/h. Förare 

har väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.  

Cyklande som kommer in på cykelöverfart från cykelbana ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos 

fordonen som närmar sig överfarten. 

Genhetskvot: Genhetskvot är förhållandet mellan cyklistens verkliga väg och avståndet fågelvägen. Ju 

mindre skillnad mellan dessa, desto lägre genhetskvot och bättre för cyklisten.  

Restidskvot: Beskriver förhållandet av restiden mellan två färdmedel, i detta fall cykel och bil (restid med 

cykel delat med restid för bil). 

Gångstråk: Är ett tydligt utpekat stråk där gående är högst prioriterade. Bra gångstråk kräver förutsättningar 

för hög trygghet vilket oftast handlar om att den är separerad från övriga trafikslag och har rätt belysning 

samt bra siktförutsättningar och att den har höga kriterier för drift och underhåll.  

Genhet/gent: Den närmsta vägen mellan start- och målpunkt. 

Omstigningspunkt och bytesnod: Olika transportslag möts i en punkt där syftet är att öka/stärka andelen 

hållbara resor genom att förenkla bytet mellan olika trafikslag.     

Intermodalitet: Att resenären använder flera trafikslag under en och samma resa, till exempel att cykla till 

tågstationen och sedan åka tåg till målpunkten. 

Mobility management (MM): Begreppet är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och ett 

komplement till mera traditionell trafikplanering. På svenska betyder Mobility Management mjuka åtgärder 

för att påverka resan innan den har börjat. 
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Fyrstegsprincipen: Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säkerställa en 

god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Varje enskilt steg i 

fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och av vår infrastruktur. 

 
Källa: Trafikverket 

 

Genomförda utredningar och trafikstatistik 
Trafikutredningen för Värnamo Stad  
Värnamo kommun har genomfört en Trafikutredning för Värnamo stad, som redovisades i januari 2020. 

Utredningen har tagits fram med hjälp av Trivector Traffic. Resultatet i trafikutredningen visar att Värnamo 

kommun bör arbeta med att förverkliga och förtydliga Översiktsplanens inriktning vilket i korthet innebär 

följande.  

- Förtätning i utpekade stråk utifrån principen att närhet och täthet ger tillgänglighet.  

- Betydande satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

- Restriktiv parkeringsnorm för att gynna förtätning av bostäder i och längs med de utpekade stråken.  

- Reglera parkeringarna inom centralorten genom avgiftsbeläggning. 

- Jobba med beteendepåverkan både inom och utanför den kommunala organisationen. 

 

Samtidigt ska Värnamo kommun vara restriktiva med  

- Utökad externhandelsetablering 

- Tillkommande bostadsutbyggnad där de hållbara trafikslagen ges sämre förutsättningar att ta 

resandeandelar.     

- Ersätta markparkeringar vid förtätning med ersättningsparkeringar 

 

Värnamo kommun ska skapa förutsättningar så att medborgarna i första hand får nära till det mesta och inte 

alltid behöver använda bilen som tidigare. Med fler människor i fysisk rörelse ökar trygghet, integration och 

jämlikhet. Förutsättningarna att förflytta sig med hållbara trafikslag ökar ju kortare resor vi planerar för våra 

medborgare. Ju längre ut vi kommer eller behöver ta oss blir bilen mer eller mindre omöjlig att konkurrera ut 

med gång, cykel och kollektivtrafik.  

Omvärldsanalys Värnamo kommun  
Analysföretaget Kairos Future tar i sin omvärldsanalys för Värnamo kommun från januari 2017 upp ett antal 

trender som påverkar Värnamo kommun. Urbaniseringen i världen, Sverige, Småland och Värnamo innebär 

att Värnamo stad även i fortsättningen som framstår mer attraktivt än de andra orterna i kommunen. 

Samtidigt kommer Värnamo stad framstå som mindre attraktivt i jämförelse med de större städerna i 

närheten, framför allt Jönköping och Växjö. Värnamo kan däremot erbjuda småstadskvaliteter så som lugn, 
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grönska och närhet vilket inte de större städerna kan. Kommunen behöver därför kunna hantera en 

befolkningstillväxt i Värnamo stad utan att behöva göra avkall på småstadskvaliteterna. Hållbarhets- och 

klimatfrågor får större betydelse och det kommer att bli viktigare att anpassa städerna så att klimatpåverkan 

minskas, till exempel genom att minska användningen av fossila bränslen, gå och cykla mer samt öka 

kollektivtrafiken. 

Resvaneundersökning och resor i Värnamo kommun 

En trafikplan bör ha tillgång till en uppdaterad resvaneundersökning för att ha ett tydligt utgångsläge. 

Resvaneundersökningen ger svar på människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka 

färdsätt som används, och vad som är syftet/ärendet för resan År 2012 genomfördes en omfattande 

resvaneundersökning för Blekinge, Småland och Öland. I genomförd trafikutredning för Värnamo stad har 

farhågor framkommit att andelen bil- och cykelresor känns osäkra. 

Arbetspendling 

• Omkring 60 procent av alla arbets- och studieresor görs inom kommunen.  

• 9 procent av resorna görs till och från Gislaveds kommun, 6 procent till och från Gnosjö, 6 procent 

till och från Vaggeryd och 3 procent till och från Ljungby. Resterande 16 procent görs till övriga 

Sverige. 

Tillgång till färdmedel 

• 49 procent av invånarna i Värnamo kommun har tillgång till minst två bilar medan  

77 procent har tillgång till minst två cyklar.  

Endast 7 procent respektive 6 procent saknar tillgång till bil eller cykel. 

• 80 procent av invånarna saknar tillgång till resekort i kollektivtrafiken. 5 procent har periodkort, 

övriga har någon form av värdekort eller special kort.  

• Män har något högre grad till bilar och cyklar medan kvinnor har något högre tillgång till 

kollektivtrafikkort. 

Olika färdmedels andel av resandet 

• I kommunen görs 72 procent av resorna med bil, 12 procent till fots, 13 procent med cykel och 3 

procent med tåg och buss. 

• I Värnamo tätort görs 63 procent av vardagsresorna med bil, 27 procent med cykel och resten, cirka 

10 % till fots. Kollektivtrafikens andel av resandet inom tätorten är försumbar. 

• Av arbetsresorna i kommunen upp till 5 km görs 53 procent i bil, 31 procent med cykel och 15 

procent till fots. 

• Av arbetsresorna i kommunen mellan 5 och 10 km görs 77 procent med bil, 15 procent med cykel, 4 

procent med buss, procent till fots och 2 procent med annat transportsätt (bland annat tåg). 

Attityd till förändrat bilanvändande 

• 40 procent av invånarna använder bil till de flesta resorna och avser fortsätta att göra det. 

• 19 procent av invånarna använder bil till de flesta resorna men funderar på att minska sin 

bilanvändning. 

• 12 procent av invånarna använder bil till de flesta resorna och har redan börjat ersätta bilresorna med 

andra färdmedel.  

• 30 procent använder sällan bil och tänker därför inte ändra sitt vardagliga bilresande. 
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Män åker mer bil än kvinnor  

• Män och kvinnor cyklar ungefär lika mycket, men i övrigt är skillnaden mellan kvinnors och mäns 

färdsätt märkbara under såväl vardagar som helgdagar.  

Kommuninvånarnas resor i tal 
I följande beräkningar utgår vi från att medborgaren i snitt gör 2,8 resor per dag utifrån den fördelning som 

2012 års undersökning visade. Siffran 2,8 resor/dag kommer från hur resandet ser ut i Jönköping. Det är 

högst sannolikt att andelen bil är betydligt högre och att detta gör att det är en lägre andel gång- och 

cykeltrafik. Kommuninvånarnas totala resor med kollektivtrafik är faktiska siffror redovisade av Jönköpings 

Länstrafik.   

Kommuninvånarnas totala antal resor per år  

Centralort Övriga tätorter  Landsbygden Totalt/år 

16 601 760  

56,7 procent 

6 498 940 

22,2 procent 

6 111 285 

20,1 procent 

29 211 985 

100 procent 

Kommuninvånarnas totala antal bilresor per år 72 procent resor med bil utifrån resvaneundersökningen 2012  

Centralort Övriga tätorter  Landsbygden Totalt/år 

11 953 267 4 679 237 4 400 125 21 032 629 

Kommuninvånarnas totala antal gång och cykelresor per år 25procent med gång och cykel resvaneundersökningen 2012 

Centralort Övriga tätorter Landsbygden Totalt/år 

4 150 440 1 624 735 1 527 821 7 302 996 

Kommuninvånarnas totala antal resor med kollektivtrafiken 2017  

Stadsbussarna 

Värnamo 

Regionbussar 

väster 

Regionbussar  

+ tåg öster 

Regionbussar norr  

+ tåg norr/väster 
Totalt 

124 883 
varav 0 tåg 

 

333 606 
varav 0 tåg* 

186 627  
varav 100 168 med tåg 

102 557  
varav 76 865 med tåg 

747 673 
varav 177 033 med tåg 

Resorna med kollektivtrafiken 2017 är registrerade enligt följande   

Skolkort Ungdomskort Övriga  Totalt 

180 598 77 994 489 031 747 673 

Antal registrerade resor med kollektivtrafiken i Värnamo kommun. Skolkort är resor till och från skola. ungdomskort är resor där  

ungdomar upp till och med 19 år reser fritt i hela Jönköpings Län för 200 kr/månad.  Övriga resor bedöms vara pendlingsresor för  

arbete och eller fritidsaktiviteter för personer över 19 år och betalas utifrån gällande taxa.   

*= tåg väster ut är med i Regionbussar norr + tåg norr/väster 
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Värnamo kommuns vägtrafikinfrastruktur, bilinnehav och färdmedelsfördelning 

Värnamo kommun är väghållare för den väginfrastruktur som främst ligger inom Värnamo stad men också 

delvis ute i kommunens tätorter.  

Typ av 
väginfrastruktur/område 

Antal 
gator 

Km  Antal 
Gcm-vägar 

Km  Totalt antal 
gator & 

Gcm 

Totalt 
antal km 

Värnamo stad 362 119 272 92 634 211 

Övriga tätorter 273 77 97 42 370 119 

Totalt 635 196 369 134 1004 330 

 

Bilberoende och bilinnehav hänger ihop 
I Värnamo kommun är bilinnehavet högre än genomsnittet. Det innebär att en annan inriktning, omställning, i 

samhällsplaneringen krävs om målen om ett balanserat trafiksystem ska uppnås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vänster visar personbilar per 1000 invånare 2017/2018. 
T.h. personbilar/1000 invånare i Värnamo kommun 1974-2017.  
Källa: SCB 

 

Trafiken i Värnamo stad 

  

Resvanor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Värnamos läge mellan E4, väg 151 och väg 27 

omgärdas av god trafikinfrastruktur. Vägstandarden 

är övervägande bra eller till och med mycket bra 

och järnvägen utgör en knutpunkt mellan 

Jönköping/Nässjö, Halmstad, Göteborg/Borås, 

Alvesta/Växjö/Kalmar/Karlskrona.  

 

117



 

 

26 
 

       

Plan för trafik i Värnamo 

kommun  

  

Belastning och ledig kapacitet  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

§ 322 Dnr: KS.2020.220 
 
Plan för trafik 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna kommunledningsförvaltningens yttrande som 

eget till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Plan för trafik i Värnamo kommun är ett strategiskt dokument 
där kommunen slår fast inriktningen gällande trafikens 
omställning och utveckling i kommunen. Planen har en bred syn 
på trafiken men är tydlig med att de hållbara trafikslagen 
behöver prioriteras för att Värnamo kommun ska kunna växa till 
40 000 invånare. Planens inriktning utgår från vad 
samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram 
2014. Plan för trafik går därför på vad Fossilfriutredningen 
utryckt och klargör därmed Värnamo kommuns åtaganden för 
att uppnå minskningarna av växthusgaser från transportsektorn. 
 
Planen har i huvudsak arbetats fram av tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen. Berörda nämnders presidier har 
även varit engagerade på flera möten under begreppet ”den röda 
tråden”.  
Dessa mötens syfte har varit att skapa en förståelse av vilka 
åtaganden Värnamo kommun står inför och hur dessa hänger 
samman med Översiktsplanen samt arbetet med den nu 
pågående Fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 mars 2020, § 93 
att föreslå kommunstyrelsen att skicka Plan för trafik på 

remiss. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 14 april 2020, § 165 
att   skicka Plan för trafik på remiss till nämnder, politiska 

partier, myndigheter, organisationer och allmänhet, samt 
att   återrapporteras senast 25 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 5 maj 2020, § 176 
att   återkalla andra-attsatsen i kommunstyrelsens beslut 14 april 

2020, § 165 ”att återrapporteras senast 25 maj 2020” samt 
att   Plan för trafik återrapporteras senast 15 september 2020. 
 
Tekniska utskottet beslutade 9 juni 2020, § 167 
att  godkänna informationen 
att  hos kommunstyrelsen begära förlängd svarstid för 

remissutlåtande till den 31 augusti. 
                                                                                          Forts. 

119



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

Ks § 322 (forts) 
 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med förslag till 
yttrande 13 augusti 2020. 
 
Tekniska utskottet har yttrat sig 18 augusti 2020, § 178. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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 2021-03-15 1 (1) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 
 

 Dnr: 2015.1287.211 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att be kommunstyrelsen avsluta kommunstyrelsens uppdrag (2015-05-04, § 209, 

dnr 2014.047), om att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 

en detaljplan över Apladalens entré, omfattande i huvudsak kvarteret Bäcken 5 

samt Värnamo 14:73-75 

Bakgrund 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar den 16 juni 2015 att ge miljö- och 

stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan i enlighet med 

kommunstyrelsens beslut i maj. Efter medborgardialog kring Apladalen tog 

Kommunstyrelsen beslut den 4 maj 2015 att ge Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

i uppdrag att upprätta en detaljplan över Apladalens entré, omfattande i huvudsak 

kvarteret Bäcken 5 samt Värnamo 14:73-75 (befintlig allmän parkering). 

 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret fick i 

uppdrag av nämnden (2009-12-14, § 

476) att utforma ett antal skisser för att i 

flera alternativ visa på möjlig förnyelse 

av ett antal områden längsmed 

Lagmansgatan. En skissutredning 

utfördes för fastigheten Bäcken 5 med 

flera där ett av förslagen till ny 

huvudentré för Apladalen godkändes 

som underlag för ny detaljplan. 

Beredning 
Marken ägs av Värnamo kommun. I förslag till ny huvudentré 

bevaras del av handelsträdgårdens huvudbyggnad med utbyggnad 

av ett större skärmtak liksom ny byggnad i en våning, föreslås i 

samma läge som tidigare växthus. Tidigare huvudbyggnad för 

handelsträdgården och tidigare växthus avviker från gällande 

detaljplan på så sätt att byggdel ligger på mark som inte tillåts 

bebyggas eller inredas för något ändamål. 

 

Planarbetet har inte påbörjats med flera anledningar; t ex 

prioritering av andra planuppdrag och pågående uthyrning av 

byggnad på fastigheten. Åtgärder har gjorts i linje med förslag till 

ny huvudentré från 2013 (plantering av träd, tillfällig bro och 

rivning av del av huvudbyggnad) har skett löpande sedan 2015. I 

kommunens investeringsplan ligger ett större VA-projekt för 

genomförande om ett par år som innebär omläggning av 

Krycklebäcken mellan Vattengatan och kvarteret Bäcken 5. 

 

Då planuppdraget är över 5 år gammalt och ändring i PBL har skett sedan dess, 

samt att det inte finns någon investering avsatt för planarbete eller genomförande, 

föreslås planärendet läggas ned. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Behnam Sharo, Stadsarkitekt 

Illustration på förslag till ny huvudentré för Apladalen, 2013. 

Översikt med ihopklippta gällande 

detaljplaner för aktuella fastigheter. 
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Detaljplan för del av fastigheten   Dnr 18.1041.211  
 
 

PLANTSKOLAN 1 MED FLERA  

(Gröndalshallen) i Värnamo stad  

 

Planbeskrivning 

 

 

 

 

 

Handlingar 

Till denna detaljplan hör följande 

handlingar: 

▪ Planbeskrivning  

▪ Plankarta med bestämmelser  

▪ Undersökning av betydande miljöpåverkan 

▪ Fastighetsförteckning 

▪ Samrådsredogörelse 

▪ Granskningsutlåtande 

▪  

 Utredningar som tagits fram som 

underlag till detaljplaneförslag: 

Dagvattenutredning, Sweco 

Markteknisk miljöundersökning, Sweco, 

Förstudie arkitekt, Accent arkitekter 

Förstudie ny detaljplan, Tekniska 

förvaltningen 

Kultur- och naturmiljöutredning, del av 

Västhorja 12:5  

Kultur- och naturmiljöutredning, Folkets 

park 
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Detaljplan för Gröndalshallen 2 (41) Planbeskrivning 
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Detaljplan för Gröndalshallen 3 (41) Planbeskrivning 

 

Sammanfattning av  
föreslagna planbestämmelser 

Här redovisas kortfattat syftet med varje planbestämmelse som 

finns föreslagna i detaljplan.  

Användning av mark och vatten 

Allmänna platser med  
kommunalt  
huvudmannaskap 

Park, syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 

markanvändningen förblir parkmark och att kommunen är 

huvudman för naturmarken. Lagstöd för denna bestämmelse 

finns i 4 kap 5 § punkt 2 PBL. 

Gata, bestämmelsen anger gata som markanvändning för allmän 

trafik. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa funktionen 

allmän gata. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § 

punkt 2 PBL. 

Gångväg, cykelväg. Bestämmelsen anger gång, cykel som 

markanvändning för allmän gångtrafik. Syftet med 

bestämmelsen är säkerställa utrymme för allmän gång- och 

cykeltrafik. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § 

punkt 2 PBL. 

Bilparkering, bestämmelsen anger bilparkering som 

markanvändning för allmän bilparkering. Syftet med 

bestämmelsen är säkerställa användningen allmän bilparkering. 

Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 1 PBL. 

Kvartersmark 

Vårdbostäder, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för 

byggnation av vårdbostäder. Lagstöd för denna bestämmelse 

finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.  

Centrum, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för 

byggnation för centrumverksamhet. Lagstöd för denna 

bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.  

Skola, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation 

av skolverksamhet. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 

5 § punkt 3 PBL.  

Idrottsplats, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för 

byggnation av idrottshall. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 

4 kap 5 § punkt 3 PBL.  

PARK 

GATA 

B1 

S 

R1 

GÅNG, CYKEL 

P-PLATS1 

C 
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Detaljplan för Gröndalshallen 4 (41) Planbeskrivning 

 

Folkpark, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för 

bevarande och utveckling av folkparken. Lagstöd för denna 

bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.  

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Utformning 
 

Högsta byggnadshöjd, angivet i meter. Syftet med bestämmelsen 

är att möjliggöra en byggnation till angiven högsta 

byggnadshöjd. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 

§ punkt 1 PBL. 

Dansbana ska utformas med tälttak och fasader med spontad 

panel. Syftet med bestämmelsen är att styra utformning av 

dansbanan som komplement till helhetsmiljön. Lagstöd för 

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

Omfattning 

Marken får inte förses med byggnad. Syftet med bestämmelsen 

är att styra i vilken omfattning byggnad får uppföras. Lagstöd 

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

Endast komplementbyggnad får placeras. Syftet med 

bestämmelsen är att styra i vilken omfattning 

komplementbyggnader får uppföras. Lagstöd för denna 

bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.  

Största bruttoarea är angivet värde i kvadratmeter. Syftet med 

bestämmelsen är att styra i vilken omfattning fastigheten får 

bebyggas, genom att tillåta största sammanlagda bruttosarea. 

Bestämmelsen har lagstöd i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.  

Varsamhet 

Byggnadens karaktärsdrag vad gäller karaktären av öppen 

teaterbyggnad ska bibehållas. Syftet med bestämmelsen är att 

bibehålla befintlig karaktär. Lagstöd för denna bestämmelse 

finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL. 

Teaterbyggnadens värden vad gäller takvinkel med välvt tak 

samt entrén med tympanon med konstrelief ska bibehållas. 

Syftet med bestämmelsen är att bibehålla befintlig karaktär. 

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

Kulturvärden 

 

Teaterbyggnaden ska bevaras och byggnaden får inte rivas. 

Syftet med bestämmelsen är att skydda befintlig byggnad med 

e1 

R2 

 

 

f1 

k1 

k2 

q1 
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Detaljplan för Gröndalshallen 5 (41) Planbeskrivning 

 

kulturvärden från rivning. Lagstöd för denna bestämmelse finns 

i 4 kap 16 § punkt 1 PBL. 

 

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark 

Utformning 

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 980 

kubikmeter ska finnas. Magasinet ska utformas som en 

torrdamm. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa tillräcklig 

fördröjning av dagvatten från området. Lagstöd för denna 

bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 1 PBL. 

Administrativa bestämmelser 

 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen fått laga kraft. 

Syftet med en kort genomförandetid är att förhållandena i en 

expanderande tätort snabbt kan förändras och därmed behöver 

planläggningen vara flexibel. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 21 

§ PBL.   

Markreservat för  
allmännyttiga ändamål 

Markreservat för allmännyttiga ändamål. 

Syftet med bestämmelsen är att uppmärksamma och 

tillgängliggöra mark för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 6 § PBL. 

Villkor för startbesked 

Startbesked för idrottshall får inte ges förrän markförorening har 

åtgärdats. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att marken 

har sanerats innan idrottshallen uppförs. Lagstöd för denna 

bestämmelse finns i 4 kap 14 § PBL. 

Rättighetsområden 

Gemensamhetsanläggning för angöring för fastigheterna för 

vårdboende och skoländamål. Syftet med bestämmelsen är att 

säkerställa att lämplig angöringsmöjlighet finns till berörda 

fastigheter. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 18 § 

PBL. 

 

 

 

 

  

u1 

fördröjning 

a1 

a2 
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Detaljplan för Gröndalshallen 6 (41) Planbeskrivning 

 

Planens syfte och huvuddrag 

Planen syftar till att ge förutsättningar för en ny idrottshall vid 

Gröndalsskolan. Idrottshallen kan uppföras i flera etapper och 

fullt utbyggd rymma två fullstora idrottshallar och ha kapacitet 

för ca 250 åskådare. Avsikten är att hallen dagtid ska vara 

tillgänglig för idrottsundervisning på Gröndalsskolan och 

Trälleborgsskolan, men också kunna fungera för annan 

verksamhet efter skoltid. Vidare ska planen också säkerställa 

användningen av Folkets park med tillhörande byggnader. 

Placeringen av en ny idrottshall medför också ändringar i den 

omgivande Park-, Natur- och Gatumarken som också regleras i 

detaljplanen. Planen ska även reglera angöringsmöjligheterna till 

vårdboendet Linneberg.    

Planens förenlighet  
med 3 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens 

grundläggande hushållningsbestämmelser för mark och vatten. 

Den tänkta markanvändningen medför inte heller att miljö-

kvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet MB överträds eller att 

människor utsätts för varaktig störning.   

Planens läge, areal  
och markägoförhållanden 

Planområdet utgör ett större område kring Gröndalsskolan och 

Folkets park, där hela skolområdet och folkparken ingår, samt 

intilliggande grön- och trafikområden. Totalt omfattas ca 

10,4 ha av planen. All mark inom planområdet ägs av Värnamo 

kommun.  

Tidigare ställningstaganden 

Nedan redovisas påverkade riksintressen samt relevanta 

ställningstaganden och beslut av Värnamo kommun. 

Översiktsplan 

I översiktsplanen Mitt Värnamo 2035, antagen av 

kommunfullmäktige 2019-05-29 framgår bland annat att 

gällande exploatering och förtätning så ska ny bebyggelse i 

tätorterna i första hand ske i förtätningslägen och inom 

tätorternas nuvarande utbredning, i kollektivtrafiknära lägen och 

i kollektivtrafikstråk. Ny bebyggelse ska primärt förläggas till 

redan ianspråktagna, hårdgjorda ytor. Tillägg av bebyggelse ska 

bidra till att uppnå en för området lämplig blandad bebyggelse. 

Kommunen ska vid lovgivning och planering verka för att 
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andelen ska vara godtagbar, utifrån det geografiska läget och 

exploateringsgrad. Kommunen ska också verka för att 

grönstruktur bland annat i form av gröna och blåa kilar, parker 

och allmänna grönytor i tätorterna bevaras och utvecklas med 

målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens och 

kommande generationer. Därför ska kommunen vara restriktiv 

med att ta grönytor i anspråk för andra ändamål. Samtidigt ska 

kommunen genom planering verka för en ökad kvalité på parker 

och grönytor när tätorterna förtätas. Detta för att kunna sörja för 

ett ökat tryck på grönytorna när invånarantalet ökar. 

Gällande specifikt skolor framgår att Värnamo kommun ska 

verka för att utveckla utomhusmiljön för kommunens 

högstadieskolor och fritidsgårdar. Målet ska vara att eleverna på 

ett tryggt och meningsfullt sätt ska kunna sysselsätta sig under 

skoltid, men även på fritiden. Kommunen ska verka för att det 

ska vara attraktivt att studera i Värnamo kommun genom att 

verka för ett brett utbud av gymnasieprogram, utbildningar på 

eftergymnasial nivå och för att Gummifabriken ska vara ett 

regionalt utbildningscentrum.  

 

Kommunen ska vidare i samband med planering undersöka 

behovet av ytor för motion och idrott med målet att alla invånare 

ska ha tillgång till lokala idrottsanläggningar, motionsspår, 

promenadslinga och dylikt i sitt närområde. Kommunen ska i sin 

fysiska planering verka för att utveckla mötesplatser för spontan 

lek, rörelse och motion. Dessa platser ska utformas och 

lokaliseras i ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv lämpligt 

läge. 

Kommunen ska också verka för att viktiga målpunkter inom 

tätorter ska kunna nås via gång- och eller cykelväg, att befintliga 

gång- och cykelvägar ska stärkas och nya skapas med god 

standard och säkerhet.  

Detaljplaner med mera  

Nedanstående befintliga detaljplaner berörs direkt av 

planförslaget. För de markområden som ingår i det nya 

detaljplaneförslaget upphör nedanstående planer att gälla vid 

den tidpunkt då den nya detaljplanen fått laga kraft. 

F 197 Stadsplan för kv Sadelmakaren m.fl. i Värnamo Stad, 

fastställd den 12 oktober 1978.  

F 213 Stadsplan för kv Kotten, Fröet m.fl. i Värnamo Stad, 

fastställd den 25 november 1982.  

Fl 245 Detaljplan för Barnstuga i norra delen av kv 

Folkparken m.m. i Värnamo stad, antagen 27 mars 1990. 
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Fl 301 Detaljplan för kv Gröndal m.m. i Värnamo stad, 

antagen den 26 oktober 2000. 

Fl 349 Detaljplan för del av Västhorja 12:5, Centrala 

Gröndal, Etapp 1, i Värnamo stad, antagen den 29 april 2009.  

Äldre stads- och byggnadsplaner gäller sedan Plan- och 

bygglagens införande som detaljplaner. Ingen av de ovanstående 

planerna har någon genomförandetid kvar. 

 

Riksintresse  

Planområdet berörs inte av något riksintresse, men ligger inom 

stoppområde för höga objekt, över 45 meter. Den planerade 

bebyggelsen föreslås dock inte vara högre än 11,5 meter.  

Kommunala beslut i övrigt  

Tekniska utskottet fick av kommunstyrelsen 2018-02-20, § 86 i 

uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden ta fram 

en förstudie baserat på ett framtaget behovsprogram, med syftet 

att ta fram ett förslag till utveckling av fastigheterna Folkparken 

1 och delar av Plantskolan 1.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden fick i samma beslut från 

kommunstyrelsen 2018-02-20, § 86, i uppdrag att upprätta en ny 

detaljplan över området Gröndalsskolan och Folkets Park, med 

mål att få ett attraktivt centrum för skola, kultur, idrott och 

rekreation. Detaljplaneförslaget ska baseras på en framtagen 

förstudie över det aktuella området. Arbetet med detaljplanen 

ska påbörjas snarast efter att förstudien är godkänd i 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-05, § 

69, att godkänna presenterad förstudie som underlag för 

upprättandet av en ny detaljplan för området.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-03-20 beslut om att 

uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta den 

detaljplan för fastigheterna Folkparken 1, Plantskolan 1, det av 

Västhorja 12:5 med flera i Värnamo stad.  Miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) 

beslutade 2015-12-08, § 406, att ge miljö- och 

stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för 

del av fastigheten Västhorja 12:5 med flera i Värnamo stad för 

att möjliggöra för en tillbyggnad av särskilt boende Linneberg. I 

detta uppdrag ingick även att möjliggöra en cirkulationsplats i 

korsningen Salviavägen/Halmstadvägen. Cirkulationen har 

utretts och bedöms numer inte längre vara aktuell. Detta 

detaljplaneuppdrag avslutas och införlivas i den nu aktuella 

detaljplanen.  
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Förutsättningar, förändringar  
och konsekvenser 

I denna del av planbeskrivningen beskrivs förutsättningarna för 

planområdet, de fysiska förutsättningarna vid och inom 

planområdet, liksom de regler och juridiska förutsättningar som 

har stor påverkan på detaljplanen. Förändringarna som 

möjliggörs av planen och anledningarna till förändringarna 

beskrivs ämnesvis.  

Natur, geoteknik och kultur 

Mark och vegetation  

 Förutsättningar  

Planområdet består av ett antal avgränsbara områden med olika 

karaktär. I norr är marken i stort sett plan och består av ett 

naturområde dominerat av gräsytor med dungar av uppväxta 

träd. Skolområdet kring Gröndalsskolan är i mycket stor 

utsträckning hårdgjort och består i stor utsträckning av 

asfalterade ytor samt en konstgräsplan. Vegetationen består av 

enstaka planterade träd. Folkets park är en evenemangspark som 

idag för en tynande tillvaro med ett antal byggnader centralt 

placerade i parken och uppväxta träd, främst tallar, mot parkens 

gränser. Vårdboendet Linneberg är en tydligt avgränsad egen 

enhet med trädgårdsliknande planteringar intill. Längst i söder 

domineras området av infrastrukturen kring Halmstadsvägen 

med vallar och stora gatumarksområden.    

 

Hela området har en flack karaktär och lutar svagt åt söder. 

Höjdskillnaden mellan den högsta och lägsta punkten är cirka 6 

meter. Den mest tydliga nivåskillnaden är vid Gröndalsskolan 

där den övre skolgården med bland annat konstgräsplanen ligger 

cirka 2 meter högre än den nedre nivån där bland annat 

huvudentrén ligger. Nivåskillnaden tas upp av en slänt.  

 Förändringar  

Marken i området förändras inte i stort. Idrottshallen föreslås 

placeras i slänten vid Gröndalsskolans entré. Hallens huvudentré 

ska vara i nivå med Gröndalsskolans huvudentré och kommer 

följaktligen ligga i ett souterrängläge.  

  

Geotekniska förhållanden  

 Förutsättningar  

Planområdets geotekniska förhållanden har undersökts vid flera 

tillfällen. Området där idrottshallen föreslås placeras 

undersöktes av Viak AB (område 11 på kartan nedan). Av 

rapporten daterad 1969-04-29 framgår att marken består av 

torvaktig mylla underlagrad av stenig sandig moig morän. 
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Grundvattennivån ligger mellan 0,4–0,6 meter under markytan. 

Vidare framgår att jorden är flytbenägen så att 

grundvattensänkning troligen är nödvändig vid schaktning. 

Undersökningen konstaterar att grundläggning med platta på 

mark är möjlig.  

 

I samband med uppförandet av vårdboendet Linneberg strax 

söder om det nu aktuella området (område 111 på kartan nedan) 

gjordes ytterligare en översiktlig geoteknisk undersökning av 

ABB VIAK AB 1999-12-16. Vid undersökningen påträffades 

grusig sand till ett djup av 0,2 meter under asfalterade ytor och 

cirka 0,1 meter mylla på övriga ytor. Därunder påträffades 

fyllning i form av huvudsakligen sandig silt och siltig morän. 

mellan 0,6 – 0,8 meters djup och därunder siltig morän och 

sandig siltig morän. Även denna utredning föreslår att 

grundläggning sker frostskyddad på plattor på packad fyllning.  

  

 
Översiktskarta med tidigare genomförda geotekniska utredningar markerade. 

Nr 11 genomfördes 1969, nr 44 1982 och 111 1999. En översiktlig utredning 

över ett större område, nr 12, genomfördes 1969.  
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 Förändringar  

Med utgångspunkt i de geotekniska utredningar som genomförts 

tidigare bedöms den föreslagna platsen för uppförande av 

idrottshall vara lämplig att bebygga. Vid behov i samband med 

bygglov kan kompletterande undersökningar göras för att avgöra 

hur byggnaden ska grundläggas.   

Radon 

 Förutsättningar  

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader och riktvärde för 

radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för  

allmänna ändamål är 200 Bq/m³. För arbetsplatser är 

gränsvärdet för radonhalt 0,36·106 Bqh/m3 och år, vilket 

motsvarar ungefär 200 Bq/m³ vid en årsarbetstid på 1800 

timmar. Större delen av planområdet ligger inom högriskområde 

för radon. 

 Förändringar  

Inför nybyggnation bör kompletterande mätningar utföras då de 

lokala variationerna kan vara betydande. Detta hanteras vid 

bygglov. Den föreslagna platsen för en ny idrottshall ligger 

inom högriskområdet och bör därmed uppföras radonsäkert.  
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Risk för skred/höga  
vattenstånd 

  Förutsättningar  

Av kommunens skyfallskartering av lågpunkter framgår att det 

finns flera platser inom planområdet som riskerar att 

översvämmas vid skyfall. Det är framförallt delar av 

Gröndalsskolans skolgård som är i det närmaste helt platt mark 

som riskerar att översvämmas.  

 

 

 

 Utdrag ur kommunens skyfallskartering. Ytor markerade med blått är platser 

där vattensamlingar bildas vid skyfall. De röda områdena är punkter som 

blir översvämmade, i detta fall gångtunneln under Halmstadsvägen.  

 

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram av Sweco 

inför granskningen av detaljplanen, 2020-08-17. Av denna 

framgår att vatten kan ansamlas i instängda områden i samband 

med kraftig nederbörd. De instängda områdena sammanfaller 

med de som redovisas i kommunens skyfallskartering.  

 

Förändringar  

Enligt karteringen riskerar entréerna till både Gröndalsskolan 

och den föreslagna idrottshallen översvämmas vid skyfall. Det 

är därför nödvändigt att omhänderta vattnet. Ytan mellan 

Gröndalsskolan och fotbollsplanen kan växa och ställa sig mot 

den planerade hallfasaden och ytan mellan Gröndalsskolans 

entré, nuvarande idrottshall och den nya idrottshallen blir 

139



   

Antagandehandling 
 

Detaljplan för Gröndalshallen 13 (41) Planbeskrivning 

 

mindre. Det är därför viktigt att säkerställa avrinningen utmed 

de stråk, A-F, som illustreras i figuren nedan.  

 
Instängda områden vid skyfall och avrinningsväg A-F från områdena. 

Illustration: Sweco.    

 

Dagvatten- och skyfallsutredningen rekommenderar att marken 

höjdsätts så att instängningar undviks och att ej tolererbara 

skador inte uppstår. Detta innebär att:  

- Marken ska luta bort från byggnader och mot närmsta gata 

eller hårdgjorda yta om agerar flödesväg.  

- Ytavrinning med självfall över markytan från fotbollsplanen 

ska finnas från en plushöjd som är lägre än hallarnas fasader.  

- Dagvattenmagasin ska anläggas i utrymmet mellan Folkets 

park och centrumanvändningen (markerat med C i figuren).   

- Ytavrinning från den nedre skolgården ska finnas till det 

föreslagna dagvattenmagasinet mellan Folkets park och 

Centrumområdet (Willys).  

Planbestämmelse har införts som säkerställer att 

dagvattenmagasin av erforderlig storlek kan anläggas i parkytan 

mellan Folkets park och Willys. Höjdsättningen av markytorna 

bedöms kunna klaras i projekteringsskedet. Dagvatten- och 

skyfallsutredningen tas med i sin helhet i den kommande 

projekteringen.   
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Fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar 

  

Förutsättningar  

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

är att försäkra tillgången till en mångfald av kulturmiljöer nu 

och i framtiden. Om fornfynd påträffas ska kontakt omedelbart 

tas med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

 

Två kultur- och naturmiljöutredningar har genomförts i 

planarbetet för området, en som omfattar naturområdena kring 

Kolonien 2 med flera samt en för Folkets park, se Kulturmiljö 

nedan. I undersökningsområdet finns inga registrerade 

fornlämningar eller kulturlämningar. I samband med 

fältinventeringar i maj 2017 påträffades tre stenmurar, en intill 

östra sidan av Salviavägen och två intill västra sidan av 

Skogsvägen. Stenmurarna ingår sannolikt i samma äldre 

hängningssystem som de registrerade forn- och 

kulturlämningarna, RAÄ-nummer Värnamo 448, RAÄ-nummer 

Värnamo 471, RAÄ-nummer Värnamo 449 och RAÄ-nummer 

Värnamo 450. Den västra är idag borttagen men de två östra 

finns kvar inom planområdet.  

De två stenmurarna i östra delen av området markerade med rött.  

 

 Förändringar  

Stenmurarna får inte borttagas utan att det föregås av en 

arkeologisk utredning. Båda murarna är placerade inom 

parkmark och bör skötas genom röjning av sly och träd. Det är 

positivt för landskapsbilden om de äldre murarna lyfts fram som 

rumsskapande element. En enkel skyltning skulle vara värdefullt 

för att lyfta fram murarnas betydelse. 
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Kulturmiljö 

  

Förutsättningar  

Byggnaderna Folkets park inventerades 2017. Värnamo Folkets 

Park utgör ett bra exempel på det stora antal folkparker som 

etablerades av arbetarrörelsen i Sverige på 1910-talet. Den 

äldsta byggnaden är serveringsbyggnaden från 1924, som dock 

blivet avsevärt förändrad och tillbyggd under 1950-talet. 

Teaterbyggnaden från 1935 har bevarat stora delar av den 

ursprungliga karaktären. Även dansbanan från 1943 är i stora 

drag välbevarad. I övrigt är kulturmiljön och bebyggelsen 

präglad av 1950- och 1960-talet. Samtliga byggnader i parken är 

i behov av olika former av renoveringar. Dessutom bör dessa 

åtgärder utföras så att de byggnadsantikvariska värdena bevaras 

eller i varje fall inte skadas. Folkets Park representerar en av få 

miljöer i Värnamo kommun med anknytning till arbetarrörelsen, 

och det är därför angeläget att miljön i sin helhet bevaras i 

möjligaste mån. Teaterbyggnaden och dansbanan är båda 

kulturhistoriskt värdefulla och välbevarade byggnader. 

Inventeringen av byggnaderna har belyst dess 

byggnadsantikvariska värden. Därav föranleder att i en ny 

detaljplan att förorda skyddsbestämmelse (q) för 

teaterbyggnaden och utformningsbestämmelser för dansbanan. 

Det gäller då främst vissa karaktärer på det båda byggnaderna 

som bör bevaras och inte förvanskas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaterbyggnaden från entrésidan med konstreliefen i tympanonfältet. 

Foto: Värnamo kommun. 

Teaterbyggnaden 

Teaterbyggnaden uppfördes 1935. Byggnaden har 

åskådarläktare i en öppen stolpkonstruktion och välvt tak belagt 

med svart papp. Taket bärs upp av gråmålade bågformade 

trätakbjälkar försedda med dragjärn. Teaterns väggar är öppna 

med endast en låg bröstning av brunsvart laserad fasspontpanel. 
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Byggnadens värdebärande detaljer är: 

Takvinkel, välvt tak. 

Entrén, tympanon med konstrelief. 
 

 

Dansbanan 

Dansbanan är en åttkantig byggnad med tälttak. Byggnaden 

uppfördes 1943 och ersatte då en tidigare dansbana. Det branta 

taket är belagt med svart papp och kröns av en ventilationshuv. 

Byggnaden är uppförd i stolpkonstruktion och vilar på 

betongplintar. Väggarna är klädda med spontad, rödmålad panel 

som indelas i fält av släta vita lister.  

 

Byggnadens värdebärande detaljer är: 

Takvinkel, tälttak krönt med en ventilationshuv, fasad med 

spontad i panel.  

Utbyggnad, sadeltak, fasad med spontad i panel. 

 

 

Dansbanan. Foto: Värnamo kommun. 

 

Serveringsbyggnaden 

Serveringsbyggnaden uppfördes 1924 och är senare till- och 

ombyggd i flera etapper. Den första serveringspaviljongen 

byggdes till åt söder 1952. I samband med detta fick den sin 

nuvarande utformning, med en halvöppen serveringsdel i norr 

och en inbyggd i söder.  

 

Toalettbyggnaden 

Toalettbyggnaden uppfördes 1960 i betong med fasad i rött 

tegel. Byggnaden har pappklätt pulpettak. Den södra fasaden har 

en svart paneldörr och ett band med gråmålade smala fönster 

invid takfoten.  
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Kioskbyggnaden, åtta-kantig 

Den äldre kioskbyggnaden är åtta-kantig och har ett svart, 

pappklätt tälttak. Väggarnas undre del är klädda med gulmålad 

pärlspontpanel inramade med vita lister.  

 

Kioskbyggnaden, sju-kantig 

Den yngre kioskbyggnaden är sju-kantig och har svart pappklätt 

tälttak. Väggarna är klädda med gulmålad trapetskorrugerad 

plåt. Knutarna är vitmålade.  

 

Huvudentrén 

Huvudentrén är uppförd 1972 och ersatte en tidigare entré på 

ungefär samma plats. Entrépartiet består av svart järnskylt med 

”FOLKETS PARK” i röd text.  

Förändringar  

Folkets park ges användningen R2, Folkpark, i detaljplanen 

vilket säkerställer användningen. Helhetsmiljön i Folkets Park 

har ett kulturhistoriskt värde både utifrån ett 

bebyggelsehistoriskt perspektiv och utifrån de immateriella 

värden som finns i kopplingen till arbetarrörelsen. Det är därför 

önskvärt att helhetsmiljön bevaras i möjligaste mån. Tillägg och 

förändringar ska göras med hänsyn till dessa värden. För att 

bevara parkens uppväxta karaktär är en zon med prickmark av 

varierande bredd införd runt hela parken. Teaterbyggnadens 

öppna ”salong” är försedd med varsamhetsbestämmelser, k1, k2, 

som anger att karaktärsdragen av öppen teaterbyggnad ska 

bibehållas samt att vissa värdebärande element som takvinklar, 

fasader och tympanonfältet över entrén på teaterbyggnaden ska 

bevaras. Teaterbyggnaden ges även bestämmelsen q och r som 

anger att byggnadens ”salong” ska bevaras och inte får rivas. 

Scendelen på teaterbyggnaden omfattas inte av skydds- och 

varsamhetsbestämmelserna då de värdebärande delarna finns i 

”salongsdelen” av byggnaden. För att kunna anpassa scenen till 

moderna behov kan delar av scenbyggnaden behöva byggas om 

och viss rivning kan bli aktuell. Detta bedöms vara möjligt att 

göra utan att byggnadens kulturvärden förvanskas. En eventuell 

ombyggnad av scendelen ska dock utföras så att byggnadens 

kulturmiljövärden och arkitektur bevaras. Byggrätten för övriga 

byggnader säkerställs genom egenskapsbestämmelser som 

reglerar omfattning och byggnadshöjd i parkens centrala del. 

Dansbanan har ett visst kulturhistoriskt värde och det är 

önskvärt att bevara den i möjligaste mån. Den är dock i relativt 

dåligt skick och en bedömning har gjorts att åtgärder för att 

renovera och rusta upp byggnaden till ”året runt‐användande” 

och utrusta den med teknik/faciliteter enligt dagens krav blir 

alltför kostsamma. Vid en eventuell återuppbyggnad ska 

byggnaden uppföras i samma karaktär som den befintliga. Detta 
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regleras genom utformningsbestämmelse, f, i plankartan. Även 

serveringsbyggnaden är i väldigt dåligt skick, men då den har ett 

begränsat byggnadskulturhistoriskt värde föreslås inga specifika 

bestämmelser för denna. För de övriga byggnaderna, båda 

kioskerna, toalettbyggnaden och förrådsbyggnaderna är det 

tveksamt om dessa har tillräckligt med byggnadsantikvariska 

värden var för sig för att omfattas av varsamhetsbestämmelser. 

Vid eventuella ombyggnationer eller nybyggnationer av 

befintliga eller nya kiosker, paviljonger, serveringsbyggnader 

eller liknande ska hänsyn tas till Folkparkens karaktär och 

befintliga byggnaders kulturmiljövärden och arkitektur. Se 

vidare beskrivning av respektive byggnad ovan. 

 

Bebyggelseområden  

Bostäder 

 Inga bostäder finns inom planområdet. Planområdet är däremot 

en mål- och knutpunkt för en stor del av bostäderna i den 

nordvästra delen av staden. Vårdboendet Linneberg gränsar till 

planområdet och berörs delvis då fastigheten kan utökas något i 

och med planändringen.  

Offentlig service  

 Förutsättningar  

Planområdet är tydligt dominerat av offentliga verksamheter. 

Gröndalsskolan är en 6–9 skola med integrerad grundsärskola. 

Totalt går cirka 550 elever på skolan och en stor del av eleverna 

bor i den nordvästra delen av staden. Den nuvarande 

konstgräsplanen är också en målpunkt.  

 Förändringar  

Områdets karaktär som målpunkt för offentlig service i 

stadsdelen och staden förstärks i och med planens 

genomförande. När en idrottshall placeras intill skolområdet 

kommer platsen att fungera som målpunkt på kvällar och helger 

i större utsträckning än idag.  

 

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra två sammankopplade 

idrottshallar med gemensamma utrymmen. Dagtid ska 

idrottshallen fungera som idrottslokal för både Gröndalsskolan 

och den närliggande Trälleborgsskolan. I den första etappen 

uppförs en idrottshall. I förslaget finns 12 omklädningsrum och 

hallen är tänkt att kunna delas med en skiljevägg vilket 

möjliggör för flera parallella undervisningstillfällen. Utöver 

omklädningsrum kommer byggnaden också att rymma 

personalutrymmen, förråd och teorisalar. För publika aktiviteter 

kommer en läktare med cirka 250 platser att finnas.  

 

145



   

Antagandehandling 
 

Detaljplan för Gröndalshallen 19 (41) Planbeskrivning 

 

 

Planen säkerställer också behovet av idrottshall över tid. 

Avsikten är att bygga ut hallen i två etapper. Etapp 1 innehåller 

en fullstor idrottshall (24x48 meter) med omklädningsrum, 

personalutrymmen och läktare. Etapp 2 innehåller ytterligare en 

fullstor hall med samma mått men utan läktare och 

personalutrymmen.  

 

Elever från Trälleborgsskolan kommer att behöva gå från 

Trälleborgsskolan genom Folkets park. Någon anvisad gen 

gångväg finns inte idag, men med tanke på den öppna 

karaktären i parken är det möjligt att anlägga en trygg och gen 

väg genom parken. Eftersom Trälleborgsskolan kommer att 

byggas om är det idag osäkert vilken entré från skolan som 

kommer att nyttjas som utgång till promenaden till idrottshallen. 

Det finns inga hinder att anlägga en gångväg genom parken så 

därför illustreras en möjlig sträckning på illustrationsplanen i 

planbeskrivningen. Detta läge kan anpassas i samband med 

projektering av ombyggnad av Trälleborgsskolan och med 

idrottshallen.   

 

Detaljplanen möjliggör utöver hallbyggnaden en möjlig 

utbyggnad mot Folkets park som kan rymma publika aktiviteter 

som till exempel danslokal eller café.   

Kommersiell service 

 Förutsättningar  

Planområdet gränsar i sydöst till ett område med 

centrumändamål. På platsen finns en dagligvaruhandel, Willys, 

Sankt Johannes kyrka och en kiosk. Inom planområdet finns en 

outnyttjad byggrätt för centrumändamål som gränsar till 

dagligvaruhandeln.  

 Förändringar  

Detaljplanen medför att den outnyttjade byggrätten för 

centrumändamål blir något mindre än i nuvarande detaljplan. I 

dagsläget finns inte någon intressent för byggrätten, men 

kommunen bedömer att det är strategiskt intressant att bibehålla 

den.  

Tillgänglighet 

 Förutsättningar  

I Program för ökad tillgänglighet i Värnamo kommun, antagen 

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

målsättning: 

Värnamo kommun ska så långt det är möjligt göra den fysiska 

miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora 

funktionsnedsättningar människor har. Kommunen ska också se 

till att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

får tillgång till information och möjlighet till kommunikation. 
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Området samt dess byggnader ska i största möjliga mån 

anpassas för att underlätta för människor med 

funktionsnedsättning enligt riktlinjer i gällande lagstiftning samt 

Boverkets byggregler.  

 

 Förändringar  

Tillgänglighetsfrågorna bevakas i samband med 

bygglovsprövning. Då hallen ska kunna användas av alla är det 

viktigt med god tillgänglighet.  

Byggnadskultur och  
gestaltning 

 Förutsättningar  

Planområdet domineras av Gröndalsskolan som är en tidstypisk 

och karaktärsfull byggnad från tidigt 1970-tal. Huvudbyggnaden 

har byggts till i senare tid, dels med gymnasiesärskolan i norr, 

dels med nytt kök mot väster som är under färdigställande.  

 

Trots tillbyggnaderna har huvudbyggnaden bibehållit mycket av 

den ursprungliga karaktären med en omsorgsfull 

materialbehandling med balkonger i brädgjuten betong och stora 

fönsterband som understryker byggnadens horisontalitet. Även 

de senare tilläggen har underordnat sig denna karaktär. 

Gymnastiksalen i söder har samma formspråk som 

huvudbyggnaden.   

 

Skolgården är till mycket stor del hårdgjord och understryker 

även den horisontaliteten med långsträckta terrasseringar och 

trädrader. Huvudentrén och entréerna vänder sig mot en 

gemensam entréplats av torgliknande karaktär.  

 

I Folkets park finns flera byggnader med kulturhistoriska 

värden, se vidare kulturmiljö ovan. Parkens uppväxta karaktär är 

ett tydligt rumsskapande element i det ganska flacka området.    

 Förändringar  

Skolgården vid Gröndalsskolan tillförs en stor ny 

byggnadsvolym i och med detaljplanen. För att kunna erbjuda 

tillräcklig fri höjd inomhus för tävlingsspel i olika sporter krävs 

att byggnaden får en byggnadshöjd som är samma som för 

befintlig skola. För att ge lite marginal för tekniska installationer 

med mera sätts byggnadshöjden till 11,5 meter. Hallen föreslås 

placeras med en huvudentré vänd mot söder och entrétorget vid 

Gröndalsskolan. Tanken är att Gröndalsskolans tydliga 

horisontalitet ska prägla även den nya byggnaden, och 

byggnadens volym ska tas ner i skala för att möta de 

kringliggande byggnaderna. Hallen placeras i souterräng så att 

entrén ligger i marknivå med platsen framför skolan. Från denna 

entré nås huvudhallen, liksom ett flertal omklädningsrum och 

läktare. Etapp 1 av utbyggnaden består av en fullstor idrottshall 

med läktare för cirka 250 åskådare, omklädningsrum, teorisalar 
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och förråd. Större delen av själva hallen blir delvis nedschaktad i 

slänten, vilket medför att skalan på byggnaden upplevs som 

något lägre. Mot den övre nivån, norrifrån, kommer en andra 

entré att placeras så att omklädningsrum kan nås direkt från 

konstgräsplanen.  

 

 

Illustration: Vy från söder med Gröndalsskolan till höger och ny idrottshall till vänster. Skärmtaket tar ner 

skalan på byggnaden och tar fasta på Gröndalsskolans tydliga horisontalitet. Illustration: Accent arkitekter.  

Det är viktigt att idrottshallen underordnar sig de befintliga 

skolbyggnaderna i sitt uttryck och att en god helhetsmiljö för 

skolgården kan uppnås.  
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Utsnitt ur illustrationsplan med etapp 1 markerad i grått. Etapp 2 är markerad som framtida idrottshall. 

Illustration: Accent arkitekter.  

 

Exempel på två nybyggda idrottshallar; Glömstahallen i Huddinge och Kämpetorpshallen i Stockholm. Båda är 

byggda i standardiserade system. I Glömsta har byggnadens skala tonats ned med en lägre entrédel i avvikande 

material och i Kämpetorp har den intilliggande industriarkitekturen i gult tegel fått avgöra materialvalet. Bild: 

Arcona.  
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Skiss på utformning av 

idrottshallen, etapp 1.     

 Illustration: Accent arkitekter.  
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Illustration över planområdet. Föreslagen hallbyggnad är markerad i orange färg. Hallen angörs via ett centralt 

skoltorg som också är en del av det öst-västliga gång- och cykelstråket.  

Bild: Värnamo kommun.  

 

Skyddsrum 

 Förutsättningar  

Skyddsrum finns inom planområdet, inne i Gröndalsskolan. 

 Förändringar  

Skyddsrummen påverkas inte av detaljplanen.  

Friytor  

Friyta, lek och rekreation 

Förutsättningar  

Enligt Boverket allmänna råd (FRI -BFS 2015:1) om friyta för 

fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet bör 
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friytan vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för 

omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och 

vegetationsförhållanden.  

 

Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn 

tas till både storleken på friytan per barn och till den totala 

storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta är enligt Boverket 

40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan. 

Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör 

överstiga 3000 m2. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, 

kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på 

ett sätt som tillgodoser deras behov1. 

I bedömningen av storlek och kvalitéer kan även ingå tillgång 

på och tillgänglighet till närliggande lekområden, parker och 

grönområden, bollplaner, idrottsplaner, bad och naturområden 

för orientering, skidåkning och exkursioner. 

 

Gröndalsskolan har idag en cirka 12 000 kvadratmeter stor gård. 

Om konstgräsplanen räknas in tillkommer ytterligare knappt 

8000 kvadratmeter. Beroende på om konstgräsplanen räknas in 

eller inte så varierar friytan per elev mellan 20–35 kvadratmeter 

vilket då det främst är den senare delen av grundskolan får ses 

som gott.   

Strax söder om Folkets park finns en av stadsdelens mest 

välbesökta lekplatser. 

 

Förändringar  

Fullt utbyggd tar idrottshallen cirka 5000 kvadratmeter i 

anspråk, vilket medför att friytan per elev minskar till cirka 27 

kvadratmeter per elev. Även om detta är betydligt mindre än i 

dagsläget får det ändå anses vara acceptabelt med tanke på 

närheten till Folkets park och andra friytor som till exempel 

Bolaskogen i närheten. Det är dock mycket viktigt att 

skolgården får en omsorgsfull gestaltning så att gården inbjuder 

till vistelse. Det är också viktigt att skolgården ska kunna 

erbjuda skuggade platser.  

Platsen söder om Folkets park där en lekplats finns idag behöver 

tas i anspråk för kommunikationsytor för idrottshallen och 

genomförda markundersökningar har visat på förhöjda halter av 

DDT i marken vid lekplatsen, se nedan. Lekplatsen ska därför 

ersättas av en ny lekplats i den norra delen av Folkets park, 

mellan teaterbyggnaden och Trälleborgsskolan. På denna plats 

kan även platser för utomhusundervisning anläggas i närheten 

 

1 (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009) 
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av lekplatsen. Med fördel kan lekplatsen utformas enligt något 

tema som anknyter till Folkparken och de aktiviteter som ryms i 

närheten.  

 
Teaterlekplatsen vid Malmö opera i Malmö är ett exempel på en 

Temalekplats som anknyter till platsen den finns på. Bild: Malmö stad.    

Inom området finns en konstgräsplan. Denna kan ligga kvar 

under etapp 1 när idrottshallen består av en fullstor hall. I etapp 

2 då ytterligare en fullstor hall byggs till så behöver 

konstgräsplanen flyttas till annan plats. Exakt plats för ny 

placering är inte klar. Placering av ny konstgräsplan hanteras 

inte inom ramen för denna detaljplan.  

  

Naturmiljö 

 Förutsättningar  

Planområdet är den del av Gröndalskilen som är en del av den 

övergripande grönstrukturen i Värnamo. Kilen består av flera 

sammanhängande parkområden som sträcker sig mellan 

barrskogsområdena väster om Gröndalsleden till Folkets park i 

öster. Kilen är viktig ur rekreationssynpunkt för många boende i 

närområdet. Park och grönområden i området bör bygga på en 

vidareutvecklad skogskaraktär. Planområdet gränsar till 

Bolaskogen som är stadens mest nyttjade lekskog.  
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Utdrag ur förslag till Grönplan 2019. Heldragna lila linjer är befintliga gröna stråk, streckade lila stråk är 

framtida gröna stråk. Prickade linjer är befintliga huvudstråk för gång- och cykel. Den ändrade dragningen av 

gång- och cykelvägen mellan idrottshallen och Folkets park bidrar till att stärka det framtida gröna stråket 

samtidigt som det binder ihop det nord-sydliga huvudstråket för gång- och cykel. Illustration: Värnamo kommun 

2019.   

 

En trädinventering har genomförts 2015 över större delen av 

planområdet med fokus på Folkets park. Det finns inga 

skyddsvärda träd inom planområdet men ett parti tallar i 

anslutning till entrén till Folkets park har stora miljöskapande 

värden liksom några solitära ekar. Ur stadsbildssynpunkt är det 

därför önskvärt att bevara intrycket av Folkets park som en 

uppväxt park och viktig stadsdelspark.  

 Förändringar  

Trots att en stor ny byggnadsyta placeras inom planområdet 

påverkar det inte grönstrukturen i någon större utsträckning. Den 

mark som tas i anspråk är i stor utsträckning hårdgjord idag och 

större delen av de uppvuxna träd som finns i området kan 

bibehållas. Då planen möjliggör för en ny idrottshall som 

aktiverar utkanten av Folkets park liksom att ny placering av en 

större stadsdelslekplats aktiverar lågutnyttjad del av parken, 

bidrar planen till att parkområdet upplevs större och mer 

använd. 
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Gator och trafik  

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

 Förutsättningar  

Området är en knutpunkt för en mängd gång- och cykelvägar 

inom stadsdelen. Förutom att Gröndalsskolan, Folkets park, 

handelsområdet och den intilliggande Trälleborgsskolan är 

viktiga målpunkter samlas även flera gång- och cykelvägar inom 

området för att fortsätta utmed Halmstadsvägen vidare till 

centrala Värnamo och till tunneln under Halmstadsvägen som 

leder vidare mot sjukhusområdet. Ett öst-västligt gång- och 

cykelstråk finns i gällande plan planlagt mellan Gröndalsskolan 

och Linneberg. Detta har aldrig blivit genomfört utan stråket går 

i praktiken över Gröndalsskolans gård mellan huvudbyggnaden 

och gymnastiksalen.  

 Förändringar  

Då målgruppen för hallen är i stor utsträckning är barn- och 

skolungdom är det mycket viktigt med god tillgänglighet för 

hållbara transportmedel. Detaljplanen medför en del 

förändringar i gång- och cykelnätet. Det befintliga huvudstråk 

för gång- och cykel som går utmed konstgräsplanen får en ny 

sträckning närmare Folkets park som ger en mer gen väg mot 

tunneln under Halmstadsvägen. Det nordliga huvudcykelstråket 

får en delvis ny sträckning för att bättre kopplas till stråket norr 

om Trälleborgsskolan. Den planlagda, ej genomförda, gång- och 

cykelvägen mellan Gröndalsskolan och Linneberg tas i 

detaljplanen bort. Istället ger detaljplanen stöd för det stråk som 

i praktiken finns redan idag. Detta regleras genom x1 på 

plankartan.   

 

Söder om Folkets park anläggs ett stort antal cykelparkeringar 

intill entrén på idrottshallen. Cykelparkeringen kan även fungera 

som parkering till Folkets park.  

Kollektivtrafik 

  Förutsättningar  

I detaljplanen för Kolonien 2 med flera har en ny busshållplats 

placerats omedelbart öster om Folkets park, vid 

Trälleborgsskolan. Denna kommer att trafikeras av lokaltrafiken 

och skolbussar. I praktiken är detta en flytt av busshållplatsen 

omedelbart söder om Folkets park som kommer att tas bort. Det 

finns idag även en hållplats vid Halmstadsvägen som trafikeras 

av regionbussar.   

 Förändringar  

Inga förändringar i kollektivtrafiknätet föreslås. Avståndet 

mellan den nya hållplatsen och idrottshallen är cirka 170 meter 

vilket är tillräckligt nära för att kollektivtrafiken ska vara ett 

attraktivt transportmedel till hallen.  
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Parkering, angöring,  
biltrafik 

 Förutsättningar  

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

parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning 

anordnas på tomten eller i närheten av denna. 

 

Idag finns cirka 275 bilparkeringsplatser i området fördelade på 

främst tre större parkeringar; söder om Folkets park (utanför 

planområdet), norr om Gröndalsskolan och söder om 

Gröndalsskolan. Den största är den söder om Folkets park med 

drygt 160 platser, varav de flesta är reserverade för Willys och 

Svenska kyrkan genom parkeringsavlösen. Parkeringarna vid 

Gröndalsskolan används främst som parkering till skolan dagtid 

men även till konstgräsplanenen på andra tider.  

 

Biltrafik till Gröndalsskolan angör via Salviavägen till två 

parkeringsplatser, en söder och en norr om skolbyggnaden.  

 

Cykelparkeringar finns på flera platser intill Gröndalsskolan.  

 

 Förändringar  

I kommunens parkeringsnorm från 1993 saknas tal för 

idrottshallar och andra övriga anläggningar. För att ta fram ett 

rimligt parkeringstal har därför en jämförelse gjorts med tre 

liknande anläggningar i Karlstad, Huddinge och Växjö 

(Arabyhallen). I Växjö var parkeringstalet satt till 0, i de övriga 

fallen 33 respektive 35 platser per 1000 kvadratmeter bruttoarea 

(BTA). Ett rimligt tal bedöms vara cirka 35 platser/1000 

kvadratmeter BTA vilket motsvarar cirka 115 platser för 

idrottshallen. Detta ger ett totalt behov av parkeringsplatser 

mellan 265 och 310 platser för alla verksamheter sammanlagt i 

området.  

 

Behovet av bilparkeringsplatser varierar ofta stort över dygnet 

för anläggningar som en idrottsplats så det bedöms vara rimligt 

att ett visst antal av parkeringarna kan samutnyttjas med andra 

verksamheter. Exempelvis kan skolans parkeringar användas på 

kvällar och helger. Vid vissa tider då flera av verksamheterna i 

området har en topp av besök, till exempel sena eftermiddagar, 

bedöms parkeringsbehovet vara som störst.  

 

Genom en mindre omdisponering av parkeringsplatsen söder om 

Folkets park kan cirka 200 platser skapas där. Detaljplanen 

medför därför att endast en mindre yta om cirka 40 platser 

tillskapas till parkering med anledning av idrottshallens behov 

omedelbart söder om denna. I anslutning till denna yta kan 

också bussar och transporter angöra hallen. Det totala antalet 
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tillgängliga platser i området blir därmed cirka 350 platser vilket 

bör vara tillräckligt för att täcka behovet i området.  

 

Idrottshallen och parkeringsplatsen nås genom att Bolavägen 

söder om Linneberg förlängs norrut. Förlängningen kan göras 

utan att det påverkar möjligheten till varutransporter på 

fastigheten Kotten 1.     

Störningar, hälsa och säkerhet 

I detaljplanen är det viktigt att tydliggöra det allmänna intresset 

hälsa och säkerhet och att utforma planen så att planområdet blir 

lämpligt att använda för sitt ändamål. 

Farligt gods 

 Förutsättningar  

Farligt gods transporteras i viss utsträckning på 

Halmstadsvägen, främst drivmedel till bensinstationerna utmed 

vägen. Enligt den så kallade Halmstadsmodellen ska risker 

förknippade med farligt gods bedömas inom ett avstånd av 150 

meter från transportleden. Mellan ny bebyggelse och 

Halmstadsvägen är avståndet dock så pass stort, drygt 150 

meter, att området ligger utanför den yttre gränsen för 

riskbedömningsområde varför frågan inte utreds vidare.  

Sol- och skuggförhållanden 

 Förutsättningar  

Dagsljus och solinfall är viktiga för människors hälsa och 

välbefinnande, både i den enskilda bostaden och i närmiljön. 

Byggnaderna ska därför utformas så att tillfredsställande 

ljusförhållanden är möjliga att uppnå.  

 Förändringar  

Detaljplanen medför att en stor byggnad kan placeras cirka 25 

meter öster om Gröndalsskolan. Eftersom byggrätten är placerad 

parallellt med skolbyggnaden kommer hallbyggnaden att skugga 

delar av skolan på förmiddagen och skolbyggnaden kommer att 

skugga hallen på eftermiddagarna. Den främsta skuggeffekten är 

att hallbyggnaden kommer att skugga den södra delen 

fotbollsplanen under stora delar av dagen. Då ingen av 

byggnaderna kommer att ligga i ständig skugga av den andra 

bedöms skuggningen vara acceptabel.  

Belysning 

 Förutsättningar  

Gatubelysning finns idag på samtliga gator och utmed de större 

cykelvägarna inom planområdet. Idag är området en del av 

stadsdelen som kan upplevas som otrygg under kvällar och 

helger då förhållandevis få människor vistas där stadigvarande.    
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 Förändringar  

Det är mycket viktigt att området får en gestaltad belysning som 

utgår från området som helhet. I och med att idrottshallen 

tillkommer kommer också fler människor varav många barn och 

unga att röra sig i området. Belysningen ska bidra till att 

området upplevs som tryggt och säkert.   

Markföroreningar 

 Förutsättningar  

Inom planområdet låg Skogsplantskolan mellan 1917 och 1961. 

Branschtypiska föroreningar för skogsplantskolor är olika typer 

av bekämpningsmedel för att motverka ogräs, 

skadedjursangrepp och svampsjukdomar.  

 

År 2013 genomfördes en inventering enligt MIFO fas 1 för före 

detta Värnamo plantskola och en markteknisk 

miljöundersökning har tagits fram av Sweco 2019.  

 

Utredningarna har funnit uppgifter om att ogräsbekämpningen 

på plantskolan i princip endast gjorts manuellt genom rensning 

för hand och mekaniska bearbetning. Vid ett tillfälle i slutet av 

50-talet besprutades ungefär halva det sydvästra området (ca 1,3 

ha) med 300 l allylalkohol ett ämne som historiskt har använts 

vid bekämpning av ogräs. Då effekten inte bedömdes vara 

tillräckligt bra i förhållande till kostnaden upprepades inte 

besprutningen. Utöver detta är ingenting känt kring eventuell 

användning av bekämpningsmedel. Det kan dock inte uteslutas 

att även andra bekämpningsmedel använts under 

skogsplantskolans verksamhetstid. Om andra kemiska 

bekämpningsmedel förekommit i plantskolans verksamhet är det 

mycket sannolikt att DDT använts.  

 

I den marktekniska miljöundersökningen har provtagning gjorts 

i sju punkter fördelade på de tre ytor som använts av 

plantskolan. 
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 Översiktsbild med den före detta plantskolans utbredning markerad i rött. 

Illustration: Sweco.  

 

I de genomförda undersökningarna har bekämpningsmedel 

påträffats i halter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 

markanvändning inom en av de tre odlingsytorna som har ingått 

i den före detta plantskolans verksamhet, yta A. Den aktuella 

ytan är belägen väster om Folkets Park och omfattar bland annat 

delar av Gröndalsskolans skolgård och den allmänna lekparken. 

DDT påträffades i ytans södra och östra del i ytliga prover 

uttagna vid vad som bedömts vara gammal markyta. Även 

prover från underliggande nivåer har analyserats, i dessa ligger 

halterna under rapporteringsgräns. 

 

Inom de övriga två odlingsytorna har inga bekämpningsmedel 

uppmätts i halter över laboratoriets rapporteringsgräns.  

 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 

markanvändning som till exempel bostäder och skolor tar 

hänsyn till ett flertal faktorer så som hälsoeffekter, markmiljö 

och skydd av grund- och ytvatten. Den avgörande faktorn för 

riktvärdet avseende DDT är ämnets effekter på markmiljön. Ett 

hälsobaserat riktvärde ligger betydligt högre: 3 400 μg/kg 

torrsubstans (TS) jämfört med det generella riktvärdet på 100 

μg/kg TS. Om endast exponering genom intag av jord beaktas 

blir riktvärdet ännu högre, ca 31 000 μg/kg TS. Det bedöms 

A 

B 
C 
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därför i dagsläget inte föreligga någon större risk för människors 

hälsa kopplat till den påträffade föroreningen. 

Förändringar  

Två av punkterna där DDT har hittats kommer att ligga inom 

allmänplatsmark/GATA. Denna yta kommer fortsatt att vara 

hårdgjord och risken för exponering är mycket liten. Om 

markarbeten företas ska bortschaktad mark omhändertas.  

 

Den tredje punkten som ligger vid lekplatsen söder om Folkets 

park kommer att ligga inom byggrätten för idrottshallen. Även 

denna mark kommer att schaktas bort i samband med 

byggnation och ska omhändertas. 

 

Stora delar av den yta där föroreningar har påträffats är redan 

idag bebyggd och sannolikt har eventuella intilliggande 

föroreningar redan schaktats bort i samband med tidigare 

byggnation. De områden där föroreningar har påträffats inom 

planområdet kommer att bebyggas och därmed kommer också 

de förorenade massorna att schaktas bort. Sammantaget bedöms 

de kvarvarande riskerna för människor i området vara mycket 

små.  

För att säkerställa att människor inte exponeras för föroreningar 

och att de förorenade massorna tas bort och omhändertas har en 

administrativ bestämmelse, a1, införts på plankartan som anger 

att startbesked får inte ges förrän föroreningen har åtgärdats. 

  

Översvämning 

 Förutsättningar  

Stora delar av planområdet är hårdgjorda. I stort sett hela 

fastigheten Plantskolan 1är hårdgjord och därmed känslig för 

skyfall. Även gatumarken vid Halmstadsvägen är helt hårdgjord. 

Övriga delar av planområdet består till relativt stor del av gräs-, 

vegetations-, eller grustäckta ytor. Området sluttar svagt mot 

söder och det finns en lågpunkt i form av en platå strax intill den 

befintliga idrottshallen och söder om Folkets park. Denna yta är 

känslig för översvämningar vid kraftiga regn.  

 

 Förändringar  

Anläggandet av idrottshallen medför att en ännu större yta än 

idag blir bebyggd och därmed hårdgjord. Dagvattenutredningen 

visar att den reducerade ytan är 4,65 hektar efter planens 

genomförande mot 4,1 hektar idag, vilket med tanke på de stora 

byggnadsvolymer som tillförs inte är så stor förändring. Stora 

delar av den mark som tas i anspråk är dock redan idag 

hårdgjord i form av asfalt och konstgräs. Byggnaden kommer 

förstärka den avrinning till den naturliga lågpunkten som sker 

idag.  
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Dagvatten och ytavrinning inom området leds till parkytan 

mellan Folkets park och Willys, se vidare Vatten och avlopp 

nedan.   

 

Brand och räddning 

 Förutsättningar  

Räddningsfordon kan nå både befintliga byggnader och 

verksamheter och den föreslagna idrottshallen från Salviavägen 

alternativt Träffgatan. Uppställningsplats för räddningsfordon 

kan anordnas omedelbart intill idrottshallen. Brandpost finns i 

närheten med tillräcklig kapacitet.  

 Förändringar  

Tillgängligheten för räddningsfordon bedöms inte påverkas av 

planen.   

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  

 Förutsättningar  

Området ska anslutas till kommunalt ledningsnät för vatten och 

avlopp, då området ingår i kommunens verksamhetsområde för 

VA. De södra delarna av området utgör en lågpunkt där 

periodvis dagvatten samlas. Dagvattenutredningen som tagits 

fram av Sweco, 2020-08-17, visar att det krävs en 

fördröjningskapacitet på 980 kubikmeter med det maximala 

utflödet 40 l/s inom planområdet för att inte öka belastningen 

nedströms. Utredningen föreslår att en torrdamm anläggs inom 

parkmarken mellan Folkets park och Willys. Det är möjligt att 

avleda vatten från skol- och idrottsområdet hit med självfall. 

Utredningen föreslår även ett magasin strax söder om 

planområdet för att förbättra kapaciteten inom befintligt system. 

Då detta ligger utanför planområdet och bedöms vara möjligt att 

genomföra med dagens detaljplan för området och behandlas 

därför inte vidare inom denna detaljplan. Fördröjningsmagasinet 

i form av torrdamm regleras med planbestämmelse, fördröjning.  
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Befintlig torrdamm vid kv Ödlan i Värnamo. En torrdamm är en svagt lutande skålning i terrängen med ett 
avlopp till dagvattensystemet. I torrt väder kan marken användas som parkmark.  

 

Värme  

 Fjärrvärme finns utbyggt i området. Möjlighet att koppla på den 

nya byggnaden finns.  

El och tele 

 Inom planområdet finns ledningar för el, tele och opto. Inom 

planområdet ansvarar Värnamo Energi för elledningar och opto 

samt Skanova för teleledningar. I de fall befintliga ledningar 

hamnar inom kvartersmark tydliggörs ledningsägarens tillgång 

till ledningen genom u-områden. För att säkra ledningsägarens 

tillgång till ledningarna krävs servitut eller ledningsrätt. Strax 

söder om Gröndalsskolan finns ett stort att antal ledningar. 

Tillgängligheten till dessa säkerställs genom ett u-område.   

Avfall 

 Förutsättningar  

Verksamheterna inom planområdet hanterar sitt avfall inom 

respektive fastighet. Tillgängligheten för avfallsinsamlingen är 

god.  
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  Förändringar 

Förutsättningarna för ordinarie avfallsinsamling för 

verksamheterna inom planområdet förändras genom att 

vårdboende Linneberg får en förbättrad angöringsmöjlighet för 

avfallsfordon.  
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Miljömålen 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar 

upp riktlinjer för dagens och morgondagens miljöarbete i 

Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom varje länsstyrelse, 

efter regionala förutsättningar. De miljömål som anses beröras 

av planen är: 

• God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller 

störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för 

olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 

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

miljökvalitetsnormer för:  

- olika föroreningar i utomhusluften, 

- olika parametrar i vattenförekomster, 

- olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten, 

- omgivningsbuller. 

Värnamo kommun har under perioden 1986–87 fram till 2017 

genomfört olika mätningar av luftkvalitén i Värnamo tätort och 

på andra enstaka platser i kommunen. För att tillgodose kraven 

på kontroll av utomhusluften har Värnamo kommun därefter 

deltagit i det samverkansområde som Jönköpings läns 

Luftvårdsförbund står bakom. En första utvärdering av 

resultaten har publicerats under 2015. Av denna framgår att 

nivån ”nedre utvärderingströskel” överskrids vid några tillfällen, 

vilket motiverar fortsatt kontroll av luftkvalitén. Något 

överskridande av miljökvalitetsnorm förekommer inte.  

Mätningar/beräkningar har utförts vid de mest 

belastade/ogynnsamma platserna i Värnamo tätort, varför 

aktuellt planområde inte bedöms vara påverkat av oacceptabla 

halter av luftföroreningar. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

För mål och ärenden gällande planer och program som har 

påbörjats före den 1 januari 2018 ska äldre föreskrifter 

fortfarande gälla för handläggningen och bedömningen. 

(Övergångsbestämmelser Miljöbalken 2017:955) 

Enligt miljöbalken (MB 6:5) ska kommunen undersöka om 

planens genomförande kan antas medföra betydande 
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miljöpåverkan. I undersökningen ska omständigheter 

identifieras som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, 

vilka är beskrivna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966)  

5 §. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en 

strategisk miljöbedömning för planen (MB 6:1). 

Länsstyrelsen gavs under plansamrådet tillfälle att yttra sig om 

undersökning av betydande miljöpåverkan och delade 

kommunens bedömning att planen inte förväntas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Kommunen har därefter beslutat att 

planens genomförande inte antas medföra en betydande 

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

Sammanfattningsvis från undersökningen av betydande 

miljöpåverkan så påverkas miljömålet God bebyggd miljö. 

Utifrån undersökningen kommer följande frågor att utredas 

vidare i planen: trafik och tillgång till utemiljö med rekreation. 

Miljökonsekvenserna är av sådan komplexitet att de redovisas 

löpande i planbeskrivningen. Kommunens bedömning är därmed 

att det inte krävs någon separat miljöbedömning i samband med 

planläggningen av området.  
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Genomförandefrågor 

Genomförandedelen i planbeskrivningen ska redovisa de 

organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska 

åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan för detaljplane- 
processen 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Efter samråd 

och granskning antas planen av Kommunfullmäktige. 

Kommunen verkar för att planen blir antagen vintern 2020/21.   

 

När detaljplanen är antagen och fått laga kraft kommer de 

juridiska, ekonomiska och praktiska åtgärder som krävs för 

planens genomförande att företas.  

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad 

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

ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills 

kommunen tar fram en ny plan eller ändrar gällande plan. Vid 

förändring efter genomförandetidens slut äger fastighetsägaren 

ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den 

ursprungliga planen.   

Ansvarsfördelning och  
huvudmannaskap 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän 

platsmark, vilket i huvudsak innebär att kommunen ansvarar för 

utbyggnad av allmän plats samt framtida drift och underhåll av 

densamma. Inom detaljplanen finns en stor del allmän plats som 

gatumark, mark för gång- och cykel, parkmark och parkering.  

 

Kommunen ansvarar för tillhandahållande av färskvatten samt 

bortledande av dag-, drän- och spillvatten inom 

verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Huvudmannen 

ansvarar för att allmänna ledningar byggs ut fram till 

kvartersmark för respektive fastighet, samt ansvarar för framtida 

drift och underhåll av det allmänna ledningsnätet. 

Fastighetsägare, exploatör eller brukare ska betala taxeenliga 

anläggnings- och brukningsavgifter. 

 

Även kostnader för inkoppling och brukande av andra 

nyttigheter, såsom el, opto, fjärrvärme med mera betalas av 

exploatören i enlighet med gällande taxor. 
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Avtal 

Några särskilda genomförandeavtal behöver ej komma till stånd, 

då all mark inom planområdet ägs av Värnamo kommun. Avtal 

om eventuell parkeringslösen kan behövas om antalet 

parkeringsplatser förändras inom parkeringsplatsen söder om 

Folkets park.   

Ett avtal med stiftelsen Folkets park bör komma till stånd inför 

antagande av detaljplanen. I detta avtal ska det framgå vilken 

huvudman som har ansvar för underhåll och drift av byggnader 

och anläggningar i parken.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning,  
gemensamhetsanläggningar  
med mera 

När detaljplanen har fått laga kraft kan ett antal 

fastighetsrättsliga åtgärder som är nödvändiga för 

genomförandet av detaljplanen påbörjas, vilket innebär: 

• Fastighet för vårdboendet Linneberg kan bildas från del av 

Västhorja 12:5 och del av Västhorja 12:58.  

• Ny fastighet för idrottsändamål kan bildas av del av Plantskolan 

1, Folkparken 1 och del av Västhorja 12:5. 

• Fastighet för centrumändamål kan bildas från del av Västhorja 

12:5.  

Servitut 

Ett servitut för väg och ett servitut för väg, vatten och 

avloppsledningar finns inom området idag.  

Båda servituten bedöms inte längre vara nödvändiga efter 

planens genomförande.  

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

Inför samråds- och granskningsskedet har följande 

utredningar/underlag tagits fram:  

• Dagvattenutredning, Sweco, 2020-08-17 

• Markteknisk miljöundersökning, Sweco, 2019-04-26 

• Förstudie arkitekt, Accent arkitekter 2019-08-23 

• Förstudie ny detaljplan, Tekniska kontoret, 2019-01-10 

• Kultur- och naturmiljöutredning, del av Västhorja 12:5, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, maj 2016 

• Kultur- och naturmiljöutredning, Folkets park, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, mars 2016 
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Konsekvenser av  
planens genomförande 

Detaljplanen medför att två fullstora idrottshallar kan byggas på 

Gröndalsskolans skolområde. Detta medför att området som är 

en målpunkt idag blir ännu starkare som målpunkt i närområdet 

och staden. Positiva effekter som kan uppstå är att fler elever får 

möjlighet till idrottsundervisning dagtid samtidigt som det 

möjliggör för föreningslivet att utveckla inomhusverksamhet 

utanför skoltid. Även områdets funktion som viktig lekplats för 

stadsdelen kan utvecklas. Området kan därmed vara aktivt en 

större del av dygnet och upplevas som mer tryggt och säkert. 

Verksamheten i Folkets park säkerställs och kan fortsätta att 

utvecklas. En fullstor idrottshall kan även avlasta andra hallar i 

staden så att fritidsverksamheten kan fortsätta att utvecklas.   

 

 

 

September 2020 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Henrik Storm 

Planeringsarkitekt 

 Behnam Sharo  

Stadsarkitekt 
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Detaljplan för del av fastigheten Dnr 18.1041.211 

PLANTSKOLAN 1 MED FLERA 
(Gröndalshallen) 

  

i Värnamo stad  
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

ALLMÄNT 

Detaljplan för del av fastigheten Plantskolan 1 med flera har varit utställd för granskning 

enligt PBL 5 kap, under tiden 16 november – 14 december 2020. Handlingarna har varit 

utställda i Stadshusets foajé, på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt Värnamo 

huvudbibliotek. De har även funnits tillgängliga på kommunens webbplats. 

tre yttranden utan erinringar och tre yttranden med erinringar har kommit in. Dessa 

kommenteras nedan. 

 

YTTRANDEN UTAN ERINRINGAR  

- Lantmäteriet 

- Tekniska utskottet 

- Värnamo energi 

 

YTTRANDEN MED ERINRINGAR  

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 

Inom föreslaget planområde har påträffats förorening vid punktvis provtagning. Föroreningen är 

inte avgränsad, vilket innebär att det saknas underlag för att kunna bedöma utbredning i plan och 

djup. Därmed saknas även underlag för att kunna bedöma vilken mängd som behöver 

omhändertas innan byggnation eller andra markarbeten kan utföras. När en detaljplan omfattar 

områden med förorenad mark och kommunen avser att inte avhjälpa markföroreningen innan 

planens antagande, och i stället ska säkerställa genom administrativ bestämmelse i detaljplanen att 

markföroreningen avhjälps för att marken ska bli lämplig för planens ändamål, måste 

avhjälpandeåtgärderna vara avgränsade och preciserade. Det ska också framgå av planen att 

åtgärderna går att genomföra samt att åtgärderna gör marken ändamålsenlig. Omfattningen av och 

kostnaden för åtgärderna behöver således vara klarlagda inom ramen för detaljplaneprocessen. 

Länsstyrelsen anser därför att innan planen förs till antagande behöver det framgå vilken typ av 

åtgärd samt omfattning som krävs för att säkerställa markens lämplighet. 
 

Den administrativa bestämmelse som lagts till i plankartan i granskningshandlingen reglerar att 

startbesked inte får ges innan markförorening har åtgärdats för ett visst delområde, vilket innebär 

att byggnationen inte kan starta innan efterbehandlingsåtgärd har genomförts. Den nuvarande 

utformningen av bestämmelsen säkerställer dock inte att markförorening åtgärdas innan något 

som helst markarbete utförs. Vid utformning av sådan planbestämmelse ska beaktas att det inte får 

utföras grävning/schakt eller andra förberedande markarbeten på området innan det utretts var 

förorening finns som behöver åtgärdas samt att efterbehandlingsåtgärd har genomförts. 
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Kommentarer 

Länsstyrelsens synpunkt är noterad. Efter granskning har ytterligare kontakt tagits med 

tillsynsmyndigheten och den tekniska förvaltningen som både är exploatör för idrottshallen 

och huvudman för den allmänna platsen. Kommunens bedömning är att kunskapen om 

föroreningen är tillräcklig för att kunna budgetera för markarbeten och de 

efterbehandlingsåtgärder som kommer att bli aktuella. Trots att omfattningen av föroreningen 

inte är exakt klarlagd bedömer kommunen att det kommer att vara möjligt att använda 

marken för de föreslagna ändamålen. Det är ur kommunens perspektiv inte önskvärt att 

åtgärda föroreningen innan detaljplanens antagande, då det kommer att medföra 

schaktarbeten inom områden som idag används. Kommunen anser att det är angeläget att 

byggtiden, inklusive efterbehandlingsåtgärder, blir så kort som möjligt för att undvika 

olägenheter för både skolelever och allmänheten i området. Erfarenhet från annan 

byggnation i närområdet gör att den samlade bedömningen är att tänkbara 

efterbehandlingsåtgärder kommer att vara rimliga i förhållande till den planerade 

byggnationens omfattning. Tekniska förvaltningen är införstådd med en fördjupad 

provtagning krävs innan markarbeten påbörjas.  

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen vidhåller att tillgänglig och möjlig friyta tas tillvara för att göra 

en så säker och trygg skolgård och utemiljö för eleverna som möjligt. Att placera en gång- och 

cykelväg rakt igenom skolgården är därför inte acceptabelt. Barn- och utbildningsnämnden hävdar 

därav att gång- och cykelvägen ska förläggas i kanten på skolans område, där den sedan tidigare 

har varit planerad, men inte anlagd. 

 

Kommentarer 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har förståelse för Barn- och utbildningsnämndens synpunkt. 

Skälet i granskningshandlingen till placeringen av gång- och cykelvägen var att bekräfta ett 

befintligt stråk, men förvaltningen kan samtidigt konstatera att det finns flera alternativa 

gång- och cykelvägar i närområdet, bland annat inom planområdet norr om skolfastigheten. 

Synpunkten tillgodoses därför genom att det aktuella x-området över skol- och 

idrottsfastigheterna tas bort i antagandehandlingen.  

 

GDPR 1 
Jag skriver på nytt, och i det tidigare samrådet (dec 2019-feb 2020) var jag den som kallades 
fastighetsägare 1. 
Jag frågade då: vem står för kostnaderna att restaurera byggnaderna inom Folkets Parkområdet 
och flytt av dessa. Även fastighetsägare 2: skrev i synpunkt 4: Redogör för hur ska förvaltningen 
av Folkets park säkras på sikt. Planbeskrivningen berör inte frågor om hur Folkets park ska 
förvaltas. Det bör framgå om kommunen tänker förlita sig på en ideell förening (stiftelsen) ska stå 
för all verksamhet i parken och om detta ska regleras i avtal eller inte. Vilka andra alternativ ser 
kommunen? Samt fastighetsägare 3: Men en av frågorna som vi gärna vill ha svar på är hur ska 
man utveckla Folkets Park med de fastigheterna som finns och som man vill bevara? 
Samhällsbyggnadsnämnden svarar: sid 9 (9) Den långsiktiga förvaltningen av området bör 
regleras genom ett avtal gällande vem som ska stå för verksamhet, skötsel, vem som är huvudman 
för byggnader, m.m. Kommunen verkar för att ett sådant avtal ska finnas vid planens antagande. 
Planbeskrivningen kompletteras med text om detta. 
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Hela planförslagets bärande tanke vilar ju på att någon bekostar investering och drift av 
byggnaderna i Folkets Park. Om denna investering och lösning av driftsfrågan inte sker så blir 
hela prioriteringen absurd. Genom upplägget ”Kommunen verkar för att ett sådant avtal ska 
finnas vid planens antagande” tar ju kommunen sig själv som gisslan genom formuleringen ”att 
ha ett avtal vid planens antagande”. Då är ju det åtagandet ett fullbordat faktum. 
 
På sid 17 (43) står ”Samtliga byggnader i parken är i behov av olika former av renoveringar. 
Dessutom bör dessa åtgärder utföras så att de byggnadsantikvariska värdena bevaras eller i varje 
fall inte skadas”. Vidare på sid 19-20 ”Dansbanan har ett visst kulturhistoriskt värde och det är 
önskvärt att bevara den i möjligaste mån. Den är dock i relativt dåligt skick och en bedömning har 
gjorts att åtgärder för att renovera och rusta upp byggnaden till ”året runt‐användande” och 
utrusta den med teknik/faciliteter enligt dagens krav blir alltför kostsamma. Vid en eventuell 
återuppbyggnad ska byggnaden uppföras i samma karaktär som den befintliga. Även 
serveringsbyggnaden är i väldigt dåligt skick, men då den har ett begränsat 
byggnadskulturhistoriskt värde föreslås inga specifika bestämmelser för denna. För de övriga 
byggnaderna, båda kioskerna, toalettbyggnaden och förrådsbyggnaderna är det tveksamt om 
dessa har tillräckligt med byggnadsantikvariska värden var för sig för att omfattas av 
varsamhetsbestämmelser.” 
 
Alltså kommer byggnaderna även fortsättningsvis endast kunna vara möjliga att använda under 
en mindre del av kalenderåret. Detta kan vi som dagligen passerar området året runt bara 
bekräfta. 
 
Detta står i kontrast till konstaterandet på sid 28 ”Bolaskogen som är stadens mest nyttjade 
lekskog”. Denna yta är idag så trampad av glada barnfötter på raster, som har allt för liten yta att 
röra sig på med så många fötter, att den liknar mest en för trång inhägnad på en djurpark där allt 
trampats ner för att ytan är för liten. 
 
Bara fåtalet meter därifrån finns en yta som inte nyttjas, som skulle kunna bli en fantastisk 
möjlighet för samma ”glada barnfötter” på rast. Det kommer inte ske med byggnaderna intakta 
och de ”barriärer” som nu finns för barn att känna att ytan är ”deras” och tillåtet att vara på. Jag 
frågade redan förra samrådet: På vilket sätt tänker sig Stiftelsen Folkets park välkomna 
elevernas användande av ytan mellan byggnaderna på elevernas raster måndag till fredag? 
 
Prioriteringen i er granskningsförslag är byggnaderna i Folkets Parkområdet som idag aktivt 
används i arrangemang mindre än 10% av årets alla dagar ska stå kvar, framför den park som 
det skulle kunna bli och mer motsvarar dagens efterfrågan på aktiviteter. De senaste åren visar 
att efterfrågan på att gå på arrangemang i de byggnader som finns idag är fåtalet medborgare 
som attraheras av, och det är under en mindre del av kalenderåret som de ens kan användas. 
 
Ni skriver i ert svar på s 8 (9) (och den prioriteringen var tydligen självklar för er, men inte för 
mig): Kulturmiljövärdet i en bebyggelse behöver inte vara kopplade till om byggnaderna används 
eller ej idag utan handlar om dess byggnadshistoriska värde. 
 
Och detta när det dessutom inte klarläggs vem som ska bekosta att få dessa byggnader i ett skick 
där de kan bevaras till det utseende de hade på 50-60-talet, för att förvalta deras 
kulturhistoriska värde. Här behövs ju enligt er egen bedömning aktiva åtgärder för att hindra att 
dessa ”värden” förstörs eftersom byggnaderna håller på att förfalla. 
VEM ska stå för dessa kostnader? Eftersom Fastighetsägare 2 inte får något svar på sin fråga från 
förra samrådet om vilka alternativ kommunen ser så skriver jag här: 
 
Alternativ A) Om det ska inlemmas i tekniska förvaltningens investerings- och driftskostnader, 
då undrar jag vilka fler stiftelser och föreningar med behjärtansvärda ändamål och 
kulturhistoriska anspråk som framöver kan räkna med att om man har byggnader på kommunal 
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mark, kan man lugnt låta dem förfalla. För alla andra skattebetalare kommer genom politiska 
beslut få stå för notan. Att Stiftelsen Folkets Park har kopplingar till ett politiskt parti noteras. 
 
Alternativ B) Och om det å andra sidan är Stiftelsen som ska bekosta renoveringar och drift: Hur 
ser hållbarheten och realismen ut med det upplägget? Det resulterar kanske ändå i ansökan till 
kommunen om investerings- och driftsbidrag. Alltså på skattebetalarnas nota. 
I Samrådsredogörelsen skriver Stiftelsen Folkets park på sid 4(9) ”Det innebär att vi ser det som 
oerhört viktigt att byggnaderna i Folkets Park upprustas till bra skick avseende ändamål, 
arbetsmiljö och attraktivitet. Ett bra skick innebär givetvis även tillgänglighetsanpassning för 
personer med funktionsnedsättning”. Vidare skriver stiftelsen: "Riksorganisationen Folkets Hus 
och Parker kommer fortsatt vara behjälplig, när det gäller stöd till folkparkens 
verksamhetsutveckling och kommer även kunna bistå föreningen Folkets Hus och Park i 
Värnamo med ansökningar om statligt stöd, för att tillsammans med kommunen hitta extern 
finansiering för en fortsatt utveckling av kulturverksamheten i parken, bland annat genom 
ansökan hos Boverket för att möjliggöra verksamhet i folkparken året om. 
 
Detta kommenterar Samhällsbyggnadsnämnden på sid 5(9): ”Flera av de frågor som stiftelsen tar 
upp gällande förvaltning av park och byggnader, anläggande av gångstråk inom folkparken och 
cykelparkeringar, budget kopplat till drift är frågor som inte detaljplanen behandlar i detalj. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att detaljplanen inte hindrar en sådan utveckling 
som efterfrågas, men många frågor är sådant som behöver behandlas i dialog mellan kommunen 
som fastighetsägare och stiftelsen” (min fetstils-markering) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bemöter alltså inte stiftelsens skrivning om upprustning och 
tillgänglighetsanpassning. Utan svarar istället på en icke ställd fråga om förvaltning och drift 
avseende byggnaderna (förutom att Stiftelsen antyder att de inte vill betala el för belysning i sin 
park, eftersom de vill lägga de pengarna på verksamheten) De grundläggande förutsättningen 
för planförslaget är obesvarad: 
NÅGON måste bekosta investeringar i byggnaderna på området. Annars blir det ju samma otrygga 
och oanvända plats som det idag är. Med exakt samma (icke gynnsamma) förutsättningar som 
idag föreligger att skapa en levande och använd allmän plats. 
 

Kommentarer 

- frågan kan inte regleras av detaljplanen  

- Vem som ska stå för upprustning osv rör fastighetsägaren och är inte i strikt mening en 

planfråga.  

- planen förtydligar befintliga förhållanden. De byggnader som finns inom folkets park finns 

idag och planen medför ingen egentligen förändring.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26  

Justerare 

§ 89 Dnr: BUN.2021.951 
 
Ombudgetering av Investeringsmedel förskolan 
2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna en ombudgetering där de resterande medlen på 
211 000 kronor kan användas utav både Leklundens förskola, 
samt Mosslelunds förskola. 
att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut.   
 
    

 
Ärendebeskrivning 
Nya Mosslunds förskola hade investeringsmedel kvar vid 
utgången av 2020. Förskolan har under perioden oktober 2018 
och december 2020 investerat i nya möbler och inventarier till 
sin nybyggda förskola. Förskolan har några inköp kvar som 
skulle behöva genomföras under 2021. Detta skulle kunna 
möjliggöras genom att flytta medel från Leklundens förskola 
och därmed förlänga projektet Mosslelund. 
 
Leklundens förskola som också är en ny förskola, har  
211 000 kronor kvar för inventarier under 2021. De resterande 
inköpen för Mosslelunds förskola skulle kunna hanteras genom 
att möjliggöra att de kvarvarande 211 000 kronor kan användas 
utav båda förskolorna.   
 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 
att godkänna en ombudgetering där de resterande medlen på 211 000 
kronor kan användas utav både Leklundens förskola, samt Mosslelunds 
förskola. 
att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut.   
  
 

 
Beslut skickas till: 
Ekonomienheten och kommunstyrelsen.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-19   

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden                   
Dnr:BUN.BUN.2021.951  

  

 1 (1) 

 

Ombudgetering av Investeringsmedel förskolan 
2021 

 

Ärendebeskrivning 

Nya Mosslelunds förskola hade investeringsmedel kvar vid 
utgången av 2020. Förskolan har under perioden oktober 2018 
och december 2020 investerat i nya möbler och inventarier till 
sin nybyggda förskola. Förskolan har några inköp kvar som 
skulle behöva genomföras under 2021. Detta skulle kunna 
möjliggöras genom att flytta medel från Leklundens förskola 
och därmed förlänga projektet Mosslelund. 
 
Leklundens förskola som också är en ny förskola, har  
211 000 kronor kvar för inventarier under 2021. De resterande 
inköpen för Mosslelunds förskola skulle kunna hanteras genom 
att möjliggöra att de kvarvarande 211 000 kronor kan användas 
utav båda förskolorna.   
 

 

Beslutsförslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna en ombudgetering där de resterande medlen på 
211 000 kronor kan användas utav både Leklundens förskola, 
samt Mosslelunds förskola. 

att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut.   

 

 

 

Ulla Söderström Johan Grahn 
Nämndsekreterare T.f. barn- och
 utbildningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.273
  

  

 1 (2) 

Remiss Smart Specialisering Region Jönköping 
län 

Ärendebeskrivning 

Region Jönköpings län kommer under 2021 att besluta om en smart 
specialiseringsstrategi och har bland annat erbjudit länets 
kommuner att lämna synpunkter på framtaget innehåll.  

Remissversionen grundas i den nuvarande innovationsstrategin 
samt den Regionala utvecklingsstrategin.  

I första hand önskas synpunkter på programmets föreslagna mål.  

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna remissvar avseende 
Smart specialiseringsstrategi Region Jönköpings län.  

 

Heidi Ragnar Ulf Svensson 
Utvecklingschef Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.273
  

  

 2 (2) 

Utredning 

Region Jönköping Län kommer under 2021 att besluta om en smart 
specialiseringsstrategi. I framtagandet av remissversionen har 
workshops med representanter från det företagsfrämjande systemet, 
akademi, kommuner, branschorganisationer och arbetsmarknadens 
parter i länet genomförts. Värnamo Kommun har varit 
representerad vid dessa workshops.  

Efter genomläsning av remissversionen kan konstateras att den 
återspeglar de diskussioner Värnamo Kommun har deltagit i, varför 
Värnamo Kommun väljer att inte yttra sig ytterligare i detta ärende. 

 

 

 

Riskbedömning   

Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det 
perspektiv som förvaltningen/nämnden har.
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 2021-05-03      

 

 

Innovation & Företagande Telefon: 010-2410000 Organisationsuppgifter  
Regional Utveckling E-post: regionalutveckling@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
Klubbhusgatan 13 Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057 
553 03  Jönköping     
      

 

Innovation & Företagande  
Regional Utveckling 
Micael Ragnar 
072-5495460 
micael.ragnar@rjl.se 

 
Enligt sändlista 

Remissutgåva Smart Specialisering 
Region Jönköping län 

 
 
Remissversionen grundas i den nuvarande innovationsstrategin samt den 
Regionala utvecklingsstrategin.  
Remissversionen har förstärkts genom kunskaps- och analysunderlag, 
workshops med representanter från det företagsfrämjande systemet, 
akademi, kommuner, branschorganisationer och arbetsmarknadens parter 
i länet. 
  
Remisstiden är till och med 15 juli 2021.  
I första hand ber vi om synpunkter gällande programmets föreslagna mål. 
Även synpunkter om övrigt innehåll kan givetvis lämnas.  
Synpunkter lämnas senast den 15 juli till regional.utveckling@rjl.se  
Ange diarienummer RJL 2020/2572 på yttrandet.  
Beslut om Program för Smart specialisering fattas av Nämnden för 
Arbetsmarknad, Näringsliv och attraktivitet.  
 
 
 
 
 
Patrik Kinnbom 
Sektionschef Innovation och företagande 
 
Bilagor:  
Remissversion Smart Specialiseringsstrategi Region Jönköpings län 
Sändlista  
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1 2

Innovation, utveckling och förnyelse är 
avgörande för förmågan att möta nya utma-
ningar och möjligheter i en föränderlig värld. 
Klimatförändringar, demografiska föränd-
ringar, en föränderlig världsekonomi, epidemier 
och stigande sjukvårdskostnader är bara några 
av de utmaningar som vårt samhälle står inför.  
 
Region Jönköpings läns strategi för smart  
specialisering (S3) och Innovationsstrategi 
(RIS) utgår båda från den regionala  
utvecklingsstrategin (RUS).  

Innovationsstrategin fokuserar på länets över-
gripande förutsättningar för innovation, hur  
vi tillsammans kan arbeta för att förbättra vårt 
läns innovationsklimat. 

Med S3-strategin lägger vi fokus på de regio- 
nala styrkeområden där länet har särskilda  
fördelar och styrkor.  

Målet med Smart specialisering i Region 
Jönköpings län är att kraftsamla regionala 
aktörer för att identifiera och utveckla våra 
styrkeområden där det skapar störst effekt. 

• Smart industri/kunskapsintensiva  
tillverkningsföretag 

• E-handel och logistik 
• Skogsnäring och träförädling 
• Besöksnäring 
• Livsmedel och livsmedelsförädling 

Utöver mål och resurser för dessa 5 prioriterade 
styrkeområden pekar S3-strategin ut tjänste- 
design som en gemensam faktor och möjlighet 
för utveckling och innovation. 

Stommen i den regionala resursbasen är mång-
falden av företag tillsammans med forskning på

Jönköping University (JU), nationella industri-
ella kompetenskluster, innovationsmiljöer och 
forskningsinstituten. ”Gnosjöanda”, mångfald, 
bredd, småskalighet och närhet öppnar för 
kreativa korsbefruktningar och en unik utveck-
lings- och specialiseringsspiral.  

I den fortsatta processen kommer de breda 
styrkeområdena att förfinas och tydliggöras i 
samarbete med näringsliv, akademi, offentlig 
och idéburen sektor. Det leder till en högre 
specialiseringsgrad i det fortsatta arbetet. 
Nästa steg av arbetet med att förverkliga 
ambitionen och potentialen i de identifierade 
styrkeområdena. 

Inom respektive område kommer även hand-
lingsplaner tas fram som förtydligar spetsarna 
inom styrkeområdena och konkretiserar 
genomförandet. En viktig del i etableringen  
av styrkeområden är möjligheten att testa  
och demonstrera nya produkter, tjänster  
och arbetssätt.  

1. Sammanfattning

Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och  
sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli globalt  
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan finns och samtidigt  
en beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras.  
En levande grundlig analys och dialog är nyckelord i arbetet.  

RUS

RIS

S3

1. Sammanfattning ........................................................................ 2
2. Inledning ................................................................................... 3
3. Hur har EU tänkt, och vad är RIS3 och S3? ............................... 4

4. Utgångspunkt – Smart Region 2035 .......................................... 6
5. Smart Specialisering .................................................................. 8
6. Övergripande Strategi ................................................................ 9

7.0 Smart Industri .......................................................................... 10
7.1  Delstrategier från den Regionala utvecklingsstrategin ............. 10
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11.0 Livsmedel- och livsmedelsförädling ......................................... 23
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S3 

Smart specialisering(S3) är ett verktyg för 
regional utveckling vars syfte är att förstärka 
regioners konkurrenskraft genom att  
identifiera och prioritera områden med poten-
tial för tillväxt. Det handlar om områden där 
en region redan har styrkor, nya områden som 
kan förstärkas, men också om möjligheter för 
regionens företag att attrahera kompetens från 
företag inom hela EU.

Smart specialisering är ett arbetssätt där 
grundlig analys och dialog är nyckel-
ord och kan kort beskrivas i en förenklad  
sexstegsprocess. 

Inom de prioriterade områdena, mobiliserar 
regionen representanter från företag, akademi, 
det offentliga och intressegrupper till att gemen-
samt utveckla området, samt söker samarbeten 
utanför regionen. 

Ordningen på de sex stegen kan se olika ut och 
i viss mån ske samtidigt. Att utveckla en stra-
tegi är inte en engångsprocess, utan går ihop 
med genomförandet och pågår löpande.

RIS3 

I en föränderlig värld vill vi att EU ska bli en 
smart, hållbar och inkluderande ekonomi, där 
det finns fem områden; sysselsättning, innova-
tion, utbildning, social inkludering och klimat. 
Varje medlemsstat har antagit egna nationella 
mål på samtliga dessa områden. 

Europas regioner ska utforma smarta speciali-
seringsstrategier som kan användas effektivare 
och skapa synergieffekter mellan olika program 
på EU-nivå och regional nivå. 

3. Hur har EU tänkt, och vad är RIS3  
och S3? 

UTVÄRDERING

POLICYMIX

STYRNING

VISION

PRIORITERING

ANALYS

Smart specialisering är en viktig komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och 
sysselsättning och innebär att regioner skapar en strategi för att bli globalt kon-
kurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
Smart specialisering bygger på de styrkor som redan finns och att samtidigt ha  
en beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. 
Grundlig analys och dialog är nyckelord i arbetet. 

”Den enskilt viktigaste faktorn för att ta hem 
konkurrensutsatta medel tack vare smart specia-
lisering är att regionens aktörer är intresserade 
av att delta i de processerna. Med andra ord, 
regionen har en samordnande funktion för inno-
vationssystemet runt prioriteringar men behöver 
aktörer; lärosäten, Science Parks, SME som vill 
delta i europeiska samarbeten.” 

Adam på Brysselkontoret

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

• 13 kommuner 
• 360825 invånare 
• Landets högsta andel  

förvärvsarbetande inom industri 
• Entreprenörsandan  

(Gnosjöandan) 
• Landets bästa företagsklimat

PRIORITERADE OMRÅDEN 

1.  Smart industri/kunskapsintensiva 
tillverkningsföretag 

2. E-handel och logistik 
3. Skogsnäring och träförädling 
4. Besöksnäring 
5.  Livsmedel och livsmedels- 

förädling 
6.  Tjänstedesign (som vi valt att 

lägga som ett tvärgående raster 
över samtliga övriga områden) 

Framtagandet av Regional utvecklingsstrategi 
med sikte mot 2035 – skedde i en omfattande 
dialogprocess med näringsliv, akademi och 
civilsamhälle. Strategin, inklusive smart specia-
lisering, ägs formellt av Region Jönköpings län 
och de 13 kommunerna men genomförs i bred 
samverkan.

Region Jönköpings län finansierar tematiska 
program kopplat till prioriterade områden där 
aktörer kan söka finansiering för samverkans-
projekt och innovationsmiljöer. 

Programmen samverkar med och komplet- 
terar nationella och europeiska satsningar  
och fonder.

2. Inledning
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RUS – REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR 2035

Visionen i den Regional utvecklingsstrategin 
för 2035 är inte bara en vägvisare, den är också 
ett löfte. Den innebär att Jönköpings län har 
bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det lång-
siktiga perspektivet – såväl inifrån som utifrån.

Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till 
att Jönköpings län år 2035 är Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga län där alla 
människor trivs, utvecklas och mår bra.

Länet och dess utveckling ska därför präglas 
av de tre dimensionerna av hållbar utveck-
ling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. 

RUS innehåller följande 6 målbilder för 2035

EN HÅLLBAR REGION 
Mål: Jönköpings län är ett hållbart län 

För ett långsiktigt hållbart regionalt till-
växt- och utvecklingsarbete krävs att social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom-
syrar alla aspekter av arbetet och att länet 
genom samhandling utvecklas till en förebild i 
genomförandet av målen.

Medvetet individuellt och kollektivt 
ansvarstagande och förändringsvilja är 
grundförutsättningar för att länet ska nå de 
långsiktiga hållbarhetsmålen.
Satsningar på länets rika kulturarv och mång-
fald bidrar till attraktivitet nu och i framtiden.

EN ATTRAKTIV REGION  
Mål: Jönköpings län den bästa platsen att
besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på
och flytta till för alla.

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande 

för att utveckla en attraktiv och konkurrens-
kraftig region – en region som ser möjligheter  
i förändringar och värdesätter samverkan.

Det är människor som bidrar med kompetens, 
som driver företag, som investerar kapital och 
som utvecklar samhällen.  

EN TILLGÄNGLIG REGION 
Mål: Skapar tillgänglighet utvecklingskraft i 
Jönköpings län 

Länets geografiskt strategiska läge har genom 
historien skapat förutsättningar för möten och 
handel som gett länet utmärkta förutsättningar 
att ta tillvara på framtida möjligheter.

En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet för-
utsätter bostäder för människor i livets alla 
skeenden, attraktiva möjligheter att bo och leva 
i länets alla delar samt snabba och långsiktigt 
hållbara kommunikationer.

En god tillgänglighet är en förutsättning för  
att alla länsinvånares potential ska komma till 
sin rätt.

Genom fysisk och digital infrastruktur skapar 
läget förutsättningar för att vara en långsiktigt 
hållbar och innovativ tillväxtregion.

EN SMART REGION 
Mål: Jönköpings län är en långsiktigt hållbar
och innovativ tillväxtregion 

Företagsamhet och samverkan är känneteck-
nande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom 
innovations- och förändringskraft har länets 
näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser 
och strukturomvandlingar.

4. Utgångspunkt med sikte mot 2035  

REGION JÖNKÖPINGS LÄN ÄR 2035: 

RUS  Riktning – vart är vi på väg/vart vill vi komma 
RIS  Hur skapas bäst förutsättningar att nå målen i RUS 
RIS3 Vilka mål och medel är viktigast/vad kan bli bäst på!

Sveriges mest  
hållbara, attraktiva 
och tillgängliga  
län där alla människor 
trivs, utvecklas och 
mår bra.
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Forskningen och högskolans starka ställning 
ska bidra ytterligare med innovationer och kon-
kurrenskraft till hela länet. Samtidig som länet 
har många utmaningar finns också många styr-
kor. , som kan förstärkas ytterligare och ge en 
långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. 

Historiskt har Jönköpings län haft en stark 
industri som utgjort en stor del av det lokala 
näringslivet och arbetsmarknaden. Industrin är 
fortsatt en viktig faktor för länet och industrins 
utveckling är av yttersta vikt för en fortsatt 
konkurrenskraftig position när det kommer 
till såväl nationell som internationell han-
del. En utmaning ligger i att locka till sig rätt 
kompetens. Industriföretagen har idag svårt 
att nyanställa och det påverkar produktionen 
negativt. En ändrad attityd till industrin är av 
yttersta vikt för att locka nästa generations 
medarbetare. 

En stark entreprenörsanda har varit och är 
fortfarande starkt förknippat med Jönköpings 
län. Det är en styrka för länet med den nyfö-
retagaranda, tillväxtvilja och det engagemang 
som finns. 

Samtidigt behöver entreprenörer och företa-
gare få rätt förutsättningar att lyckas med sina 
idéer och innovationer. Att fortsätta underlätta 
för företagare att införliva sina mål förutsätter 
en fortsatt utveckling mot ett öppet och jämlikt 
innovationsklimat i hela länet. 

Inom EU fokuseras nu inom allt fler områden 
på regionernas smarta specialiseringsstrategier. 

I strategierna har regionerna identifierat dels 
de områden där länet redan är världsledande 
och har fortsatt framtida potential, dels de 

områden där länet har en relativ konkur-
rensfördel jämfört med andra regioner och 
ambitionen att bli globalt konkurrenskraftigt.

Områdena ska ha potential att byggas på med 
närliggande branscher/näringar i en smart 
diversifiering/kluster som bidrar till länet/regi-
onens utveckling och tillväxt över tid. 

Under våren 2018 genomfördes en bred process 
för att identifiera de områden som kan utgöra 
smart specialisering i Jönköpings län.

5. Smart Specialisering 

Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart välfärdssamhälle hänger intimt  
samman med ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar hållbar  
tillväxt utan att äventyra miljön eller människors hälsa. En smart och affärsdri-
ven miljöutveckling bidrar till att de traditionella näringarna i vårt län ska fortsatt 
kunna växa och utvecklas samtidigt som nya näringar kan få fäste och bidra med 
nya företag och innovationer. 

Mod, handlingskraft, stolthet och uppfinnings-
rikedom präglar företagen, deras ledare och 
medarbetare. Genom framgångsrika och pre-
stigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög.

EN KOMPETENT REGION 
Mål: 2035 säkerställs matchningen på  
arbetsmarknaden i Jönköpings län genom  
det livslånga lärandet 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser är helt avgörande för att säkra  
näringslivets och den offentliga sektorns behov 
av medarbetare och för att kunna möta välfär-
dens utmaningar.

Förutsättningarna och utgångsläget varie-
rar mellan länets kommuner. Genom en väl 
fungerande samverkan i länet mellan Region 
Jönköpings län, kommunerna, näringslivet, 
akademi och utbildningsanordnare, arbets-
förmedlingen och arbetsmarknadens parter 
säkerställs den långsiktiga kompetensutveck-
lingen och matchningen på arbetsmarknaden i 
hela länet.

EN GLOBAL REGION 
Mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt  
konkurrens kraftigt län

Länets strategiska läge, den internationellt 
profilerade högskolan och den ökande glo-
baliseringen skapar förutsättningar för länet 
att bli en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion. 
 
Exportmarknaden är central för många av 
länets företag. En förutsättning för länets  
långsiktigt hållbara utveckling är att länets 
företag erövrar och blir en del av de globala 
värdekedjorna.  

Insatser behöver därför kontinuerligt göras för 
att stödja företagens internationaliserings- och 
exportambitioner.

Globaliseringen ger även möjlighet till kun-
skaps- och kompetensinfluenser samt ökar 
möjligheten för internationella företags direkt-
investeringar och nyetableringar i länet. 

RIS – REGIONAL INNOVATIONSSTRATEGI (2017)

Den regionala innovationsstrategin (RIS) utgår 
från den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 
RUS är den överordnade strategin medan inn-
ovationsstrategin fokuserar på förutsättningar 
för innovation och länets innovationsklimat.  

RIS identifierar fokusområden och insatsom-
råden som ligger till grund för insatser som 
uppdateras varje år. 

ATTITYDER FÖR 
INNOVATION

Målbild: Länets ledare och 
utbildningsväsende har 
insikt om och efterfrågar 
innovation som ett medel 
för att skapa hållbar till-
växt och ett bra liv i en 
attraktiv region

SAMVERKAN FÖR 
INNOVATION

Målbild: Länets resurser 
som möjliggör innovati 
ner är på ett effektivt sätt 
sammankopplade med 
varandra, nationellt och 
internationellt – och deras 
utformning och kvalitet 
ska ständigt utvecklas.

EFFEKTIVA PROCESSER 
FÖR INNOVATION

Målbild: Idéer stimuleras, 
valideras och förädlas till 
innovationer i en effektiv 
värdekedja, där främjan-
desystemets erbjudanden 
är anpassade för olika 
typer av innovatörer i 
länets näringsliv, offent-
liga sektor, akademi och 
civilsamhälle.
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7. Smart industri 

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion” 
– Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande. 

7.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Skapa incitament för att bygga en hållbar 
region som minimerar belastningen på jordens 
resurser och möjliggör en hållbar ekonomisk 
tillväxt.

Skapa förutsättningar för hållbar social utveck-
ling för människor och företag – och människor 
i företag. Ha en hållbar ekonomisk tillväxt i 
näringsliv och samhälle.

Att Region Jönköpings län ska vara jämställd 
och ge jämlika förutsättningar för tillväxt och 
utveckling. Tillsammans och individuellt tar vi 
ansvar för att vi lär oss konsumera hållbart.

ATTRAKTIVITET
Vara en attraktiv region som attraherar,  
behåller och utvecklar människor, företag  
och kapital. Utveckling inom digitalisering  
är centralt.

GLOBALISERING
Bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 

importera utländska kompetenser samt att 
förmå utländska organisationer att etablera sig 
i länet. Att länets företag och organisationer i 
högre utsträckning än idag positioneras på en 
global marknad

TILLGÄNGLIGHET
Vara en tillgänglig region där industriell  
verksamhet förutsätter tillgång till vägar,  
flyg och fungerande tågförbindelser. En ny 
stambana med allt vad det innebär av förbätt-
rade förutsättningar för transportlogistik är  
en kritisk fråga.

KOMPETENS
Vara en kompetent region och vår förmåga att 
attrahera, behålla och utveckla kompetenser 
har utvecklats.

TJÄNSTEDESIGN
Skapa förutsättningar för att se  tjänsteutveck-
ling som en naturlig del för nya och befintliga 
företags innovations- och utvecklingskraft.

7.2 MÅL 

• Världsledande produktion av varor 
och tjänster med högt kunskaps- och 
teknologinnehåll. 

• Hållbar affärs- och innovationsutveckling 
där tjänstedesign är ett fokusområde. 

• Branschöverskridande kunskapsöverföring 
avseende automation och digitalisering. 

• Jämställt näringsliv som tillvaratar hela  
den tillgängliga rekryteringsbasen. 

• Samtliga nationella testbäddar med interna-
tionell spetskompetens ingår som resurser  
i det regionala innovationssystemet. 

• Stödstruktur för deltagande i natio-
nella- och internationella projekt för ökad 
kompetens och ökad mängd tillväxtmedel. 

• Dynamiska stödstrukturer för internationa-
lisering, nyföretagande och avknoppningar.

6 Övergripande strategi 

En övergripande strategi gällande Smart specialisering har sin  
utgångspunkt i de delområden som är fastlagda via den Regionala 
Utvecklingsstrategin (RUS) och den Regionala Innovationsstrategin (RIS). 

Kontinuerlig lägesanalys genomförs var 18:e 
månad genom trend-spaningsworkshops, 
vars resultat ligger till grund för kommande 
periods handlings-och aktivitetsplaner. 
Perspektivet inom Smart Specialisering  
ska vara Jämställt, Smart och Hållbart.
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har ett regionalt innovationssystem som är för-
ankrat i länets alla kommuner.

Utmaningar för Jönköpings län är bland annat 
ett lågt kunskapsinnehåll i det som produceras 
och glesa geografiska strukturer. Utvecklingen 
globalt går mot mer komplexa produkter med 
ett alltmer högteknologiskt innehåll. De glesa 
strukturerna behöver kompenseras med mötes-
platser som stimulerar utbyte av kunskaper, 
kompetenser, egenskaper och erfarenheter 
mellan olika branscher och sektorer, i syfte 
att stimulera innovation och nya lösningar. 
En förutsättning för att hänga med i den 
snabba utvecklingen där innovationer och nya 
lösningar är avgörande för en fortsatt konkur-
renskraft och attraktivitet måste Jönköpings 
län fokusera på smart specialisering. Det hand-
lar om att samla aktörer i regionen och skapa 
ett tydligt fokus kring vilka styrkeområden 

länet har och utgå ifrån dessa för fortsatt 
utveckling och innovation.  

Innovationsklimatet gynnas av branschöver-
skridande samverkan. Jönköpings län ska vara 
en plats där det är enkelt att förverkliga sina 
idéer, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar. Den miljödrivna näringslivs-
utvecklingen behöver fokuseras och de gröna 
näringarna har potential att genom innova-
tion få en avgörande betydelse för samhällets 
omställning till en biobaserad, cirkulär och kli-
matanpassad ekonomi.

Region Jönköpings län har antagit en innova-
tionsstrategi med tre insatsområden: ”Attityder 
för innovation”, ”Samverkan för innovation” 
samt ”Effektiva processer för innovation”.

7.3 RESURSER 

Jönköpings län med ”Gnosjöandan”, det  
stora antalet företag och branscher är världs- 
ledande inom produktionsteknik. Mångfalden 
av företag skapar en unik utvecklings- och 
specialiseringsspiral.

Skog, industriell tradition, exporterfarenhet 
och ett agilt entreprenörskap med hög informell 
kunskapsnivå får innovationer att gro. 

Jönköping University (JU) är en plattform för 
innovationskraft där utbytet med internatio-
nella studenter bidrar till regionalt nytänkande. 
SPARK är exempel på en långsiktig näringslivs-
inriktad forsknings-och utbildningsmiljö inom 
kunskapsintensiv produktframtagning. 

I regionen finns nationella noder för flera 
kompetenskluster som Skärteknikcentrum, 
Polymercentrum, Träcentrum och Gjuteri-
föreningen. Andra resurser är Automation 
Småland, Interior Cluster, Smart Housing 
Småland och RISE. 

Kompetens från regionala och nationella pro-
jekt tillgängliggörs via det företagsfrämjande 
systemet och Science Parks unika nät  
av lokalkontor.

Elmia är en unik resurs för marknadsföring av 
Jönköpings län där mässor och arrangemang 
erbjuder plattformar för såväl affärer som 
kompetenser. 

7.4 BAKGRUND

Innovation, utveckling och förnyelse i sam-
hällets alla delar spelar en central roll för 
förmågan att möta utmaningar och möjlighe-
ter i en föränderlig värld. Klimatförändringar, 
demografiska förändringar, en föränderlig 
världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader 
är några av de utmaningar som samhället står 
inför. Företag ställs inför utmaningar på en 
internationell arena och utsätts för allt hårdare 
konkurrens från hela världen. 

En av de stora utmaningarna för länet handlar 
om att behålla tillgångar som är för-knippade 
med industriregionen och samtidigt förflytta 
sig in i kunskapssamhället. Det handlar om att 
både förädla befintligt näringsliv, skapa fler 
kunskaps- och idébaserade företag och att öka 
inrikes och utrikes födda kvinnors företagande. 
Det handlar också om att behålla det starka 
civila samhällets alla positiva egenskaper, fliten 
och arbetsamheten samtidigt som nyfikenheten 
och öppenheten inför nya hållbara, smarta och 
kunskapsintensiva idéer och lösningar behöver 
utvecklas inför framtiden. 

Innovation, utveckling och förnyelse i sam-
hällets alla delar spelar en central roll för 
förmågan att möta nya utmaningar och möjlig-
heter i en föränderlig värld. Nya förutsättningar 
leder till nya förhållningssätt. Utmaningarna 

inom innovation ligger framför allt i den indu-
strikultur som råder i länet. Många av länets 
industriföretag är underleverantörer och ser sin 
produkt som den slutgiltiga produkten. Många 
av de idéer som skulle kunna föra företagens 
utveckling framåt kommer inte fram och här 
finns det stor utvecklingspotential för länet. 
De traditionella lösningarna möter inte denna 
utveckling utan nya lösningar behövs och kun-
skap och innovation är nyckeln till framgång.

Samtidigt som innovation är en framgångs- 
faktor för att uppnå de övergripande målen  
i den regionala utvecklingsstrategin är länets 
näringslivs investeringsgrad inom forskning 
och utveckling under snittet för riket. OECD 
identifierar detta som ett viktigt utvecklings-
område för att stärka länets konkurrenskraft. 
Nordiska ministerrådet konstaterar att länet 
ligger efter när det gäller eko-innovation och 
utveckling inom bioekonomi och eko-innovation 
för ett långsiktigt hållbart och framgångsrikt 
näringsliv. 

Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära 
samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, 
akademi och civilsamhälle för att identifiera 
behov, utmaningar och lösningar. Strukturer 
för samverkan finns som fungerar väl i det 
innovationsfrämjande stödsystemet och länet 
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8.3 RESURSER 

Framtiden handlar om hur vi utvecklar digitala 
affärer runt såväl produkter som tjänster och 
hur detta påverkar värdekedjorna. 

Jönköpings län med E4, R40, fraktflygplats, ett 
väl utbyggt järnvägsnät och torrhamn erbjuder 
rationell lokalisering för centrallager och distri-
bution, mitt i det demografiska Sverige. 

Ett kluster av större intermodala kombi-
terminaler med 10 000 anställda finns i 
Jönköpings- Nässjö- och Vaggeryds kommuner. 
Med transportlogistiska aktörer, såväl IKEA och 
Elgiganten, Jysk, Intersport, Expert och Arla 
finns på plats, som tredjepartsaktörer, har länet 
också en stor kunskapsmassa inom området. 

Därtill har Jönköping University näringslivs-
kopplad forskning inom E-handel och logistik.
Ett etablerat samarbete mellan såväl Science 
park, Rise, Almi och övriga delar av det före-
tagsfrämjande systemet samt akademi finns där 
frågor kring E-handel och logistik är centrala. 

Regionala och nationella projekt som E-merge, 
Afair och pilotprojekt med ellastbilar, genererar 
och tillgängliggör ny kompetens. 

Scandinavian Raceway erbjuder en unik 
testmiljö. Elmia är med branschmässor och 
Dreamhack en unik rekryteringsbas och platt-
form för varumärket Jönköping. I den nya 
stambanan för höghastighetståg blir Jönköping 
en central nod. 

8.4 BAKGRUND

Transport och logistik är näringar i snabb 
utveckling. Jönköpings län har under de senaste 
20 åren utvecklats till ett logistikcentrum vilket 
varit en framgångsrik strategisk satsning från 
flera av länets kommuner utifrån det unika läget 
länet har. 

Det stora antalet logistikföretag driver utveck-
lingen av andra näringar som tjänstenäringen, 
vilket bidrar till ett breddat och diversifierat 
näringsliv i länet.

Området har goda förutsättningar att 
utvecklas vidare genom e-handel och vidare 
satsningar på multimodala transportsystem. 
Infrastrukturella förutsättningar behöver stödja 
utvecklingen. 

Satsningar på fossilfria transporter och dess 
ladd-/tankinfrastruktur behöver göras, företa-
gens förutsättningar behöver tydliggöras vid 
planering av insatser på vägnätet – både på 
riks- och länsvägar men också det finmaskiga 
vägnätet som når fram till många av länets 
företag på landsbygden. 

Med ny stambana genom länet frigörs utrymme 
på befintliga stambanorna och förutsättning-
arna för godstrafik förbättras ytterligare.

Kompetensfrågan är central för e-handel 
och logistik precis som för de flesta andra 
delområden inom Smart specialisering. Ett 
kompetenscentrum för länets företag helt eller 
delvis driftat av offentliga aktörer och med JU 
som en väsentlig komponent har lyfts fram  
och diskuteras. 

Delstrategiområdet E-handel och logistik har 
manifesterats i det EU-finansierade treåriga 
projektet e-merge, med Region Jönköpings län 
som projektägare.

8. E-handel & logistik 

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
— Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

8.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser och möjliggör 
en hållbar ekonomisk tillväxt. När det gäller 
e-handel så manifesteras detta bland annat i 
att vi engagerar oss i regionala och nationella 
projekt som har minskad resursanvändning 
som tema, t.ex. Triple F (Fossile Free Fright) 
och Last Mile inom projektkappan Closer. Vi 
ska i högre grad nyttja de möjligheterna som 
intermodala omlastningar och kombitermi-
nalerna ger, samt profilerar länet i en högre 
grad genom den usp som länet har utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv.

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som att-
raherar, behåller och utvecklar människor, 
företag och kapital. Utveckling inom digita-
lisering är centralt. Centralt är att nyttja de 
fördelar som AI kan innebära i utvecklandet  
av tjänster och produkter.

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och
organisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad. Vi behöver 
bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 
importera utländska kompetenser samt på att 
förmå utländska organisationer att etablera  
sig i länet.

TILLGÄNGLIGHET
Regionen ska vara tillgänglig. E-handel och 
logistik bygger på tillgång till vägar, flyg och 
fungerande tågförbindelser. En ny stambana 
med allt vad det innebär av förbättrade förut-
sättningar för transportlogistik är en kritisk 
fråga.

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt. Jönköping University är en  
central aktör vad gäller kompetens.

TJÄNSTEDESIGN
Skapa förutsättningar för att se tjänsteutveck-
ling som en naturlig del för nya och befintliga 
företags innovations- och utvecklingskraft.  
Vi blir en smart region när vi lyckats förstärka 
näringslivets och det offentligas innova-
tions- och förändringskraft. Att tillverkande 
företag kan nå nya marknader genom att 
öppna e-handelskanaler och att start up-före-
tag kan realiseras genom innovativa digitala 
samarbeten över landsgränser är några av de 
pusselbitar som ryms inom begreppet Smart.

8.2 MÅL 

• Möjliggöra hållbar affärs- och innovations-
utveckling i gränslandet mellan fysisk 
logistik och E-handel med tjänstedesign som 
ett fokusområde. 

• Etablera en sömlös digital infrastruktur för 
E-handel och logistik. 

• Skapa kluster med aktörer i hela logistik-
kedjan för flödesoptimering och livslångt 
lärande. 

• Möjliggöra företags deltagande i nationella  
och internationella projekt. 

• Tillgängliggöra internationell spetskompe-
tens via nationella testbäddar, genom att 
integrera regionala arenor för tillämpad 
forskning. 

• Utveckla regional infrastruktur för fossilfria  
transporter.
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9. Skog- och träförädling

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
- Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

9.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser och möjliggör 
en hållbar ekonomisk tillväxt. Det manifesteras 
bland annat i att vi engagerar oss i regionala 
och nationella projekt som har minskad resur-
sanvändning som tema men också genom 
engagemang i hur biprodukter från sågverks-
industrierna och restmaterial från skogen kan 
bidra till minskat CO2-foot print.

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som att-
raherar, behåller och utvecklar människor, 
företag och kapital. Utveckling inom digitali-
sering är centralt av flera skäl, bland annat för 
möjligheten att attrahera nästa generation som 
behöver sysselsättas i skogs och skogsnära pro-
duktion och utveckling.

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och orga-
nisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad. Vi behöver 
bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 
importera utländska kompetenser samt på att 
förmå utländska organisationer att etablera  
sig i länet.

TILLGÄNGLIGHET
Regionen ska vara tillgänglig. När det gäl-
ler skog och det skogsnära är tåg och väg av 
central betydelse. Ökat uttag per areal kräver 

också utbyggd infrastruktur och här är en ny 
stambana av stor vikt.

Även flyg har betydelse eftersom skogen som 
attraktiv besöksmiljö kräver att inhemska och 
utländska besökare kan ta sig hit.

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt. 

Jönköping University är en central aktör vad 
gäller kompetens.

TJÄNSTEDESIGN
Vi blir en smart region när vi lyckats förstärka 
näringslivets och det offentligas innovations- 
och förändringskraft.

Trä och träbiprodukter har ett brett använd-
ningsområde och bara brist på innovativitet 
sätter begränsningar.

Av trä görs idag plast och textilprodukter. Man 
kommer helt säkert att utveckla nya produkter 
och användningsområden i en nära framtid. 
Här ska länet ta position.

9.2 MÅL 

• Ett aktivt och ekonomiskt hållbart  
skogsbruk med miljö- och produktionsmål  
i balans. 

• Ökade förädlingsvärden genom effektiv 

produktion av varor och tjänster med högt 
kunskaps- och teknologinnehåll i hela   
produktionskedjan där möjligheter kopplade 
till automation och digitalisering tillvaratas. 

Vi bygger en hållbar 
region som minime-
rar belastningen på 
jordens resurser och 
möjliggör en hållbar 
ekonomisk tillväxt.
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9.4 BAKGRUND

Skogen i länet bidrar med ekonomisk tillväxt, 
arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster. 
Merparten av länets markyta täcks av skog, till-
växten är hög och länet har skogsområden med 
helt unika naturmiljöer.

Förutom de traditionella produktions-, natur 
och rekreationsvärden är skogsråvara avgö-
rande för omställning till koldioxidneutral, 
hållbar, cirkulär ekonomi. Det handlar inte 
längre bara om att ersätta fossil energi. Trä 
och skoglig biomassa får ständigt nya använd-
ningsområden. Andelen flervåningshus med 
trästomme växer stadigt och byggs allt högre. 
Skoglig biomassa ersätter olja som råvara för 
plast, textilier, glas och kemikalier.

Betydelsen av trä som material ökar. Fler-
våningshus byggs av trä, träråvara används  
i ökad utsträckning för produktion av textilier 
och materialutveckling av förpackningar och 
nya produktionsområden utvecklas snabbt  
som glas och fiskfoder. 

Produkter som baseras på trä har ett lågt kli-
matavtryck, i synnerhet om de har en lång 
livslängd, som byggnader, broar och högkvali-
tativa möbler.

Merparten av bioenergin i Sverige, som i allt 
högre grad ersätter fossila bränslen, häm-
tas från skogen. Det handlar framför allt 
om avverkningsrester och biprodukter från 
skogsnäringen i form av bland annat bark, flis 
och spån. Sedan 1990 har användningen av 
biobränslen ökat kraftigt i Sverige, vilket har 
lett till att växthusgasutsläppen minskat med 
omkring 25 procent. Skogen tar samtidigt 
nästan upp lika mycket koldioxid som de sam-
manlagda utsläppen från industrin, transporter 
och energiproduktionen i Sverige.

Ytterligare satsningar på skogsnäringen och 
dess varierade förädlingsindustrier är därmed 
av stor betydelse inte bara för dessa näringar 
utan också för utvecklingen av en bioekonomi 
och för att klara utsläpps- och klimatmålen.

Frågan om storskalig tillverkning av fordons-
bränsle av skogsprodukter är en fråga som 
ständigt återkommer. Inom Jönköpings län 
följer vi debatten och kommer att bilda oss 

uppfattning om huruvida fordonsbränsle är  
rätt väg att gå, givet klimat- och andra mål  
i relation till ekonomiska förutsättningar. 

Betydelsen av digitalisering och AI som facilita-
tor för nya för nya produkter/lösningar eller för 
att öka produktivitet kan komma att ingå i en 
eventuell förstudie. Oavsett vilket så är frågan 
intressant och central. 

• Ökad Industriell trähusproduktion. 
• Affärs- och innovationsutveckling som till-

varatar den cirkulära- och bioekonomins 
möjligheter. Biobaserade råvaror för poly-
merindustri är ett fokusområde. 

• Stärkt kompetens genom hög andel aktivt 
deltagande företag i nationella- och interna-
tionella projekt. 

• Dynamiska kluster samlar aktörer i hela 
produktionskedjan för innovering och livs-
långt lärande. 

• Säkrad kompetensförsörjning genom 
branschöverskridande nätverk, med produ-
cerande företag, utbildningsleverantörer, 
akademier och kompetenscentra.

9.3 RESURSER 

Jönköpings län har unikt goda förutsättningar 
för specialisering inom skogs- och träförädling. 
Hög andel produktiv skogsmark och ett starkt 
kluster av ledande företag inom trä-, hus-, 
möbel- och inredningsindustri. 

Mycket pekar också på att samma skog som en 
gång gav förutsättningar för länets första indu-
striella utveckling, erbjuder nya möjligheter 
för utveckling, innovationer inom framtidens 
hållbara, cirkulära ekonomi. Tillsammans med 
länets 16 000 skogsägare och smålandslänen 
manifesteras detta i en gemensam Skogs- & 
trästrategi. 

I den framväxande cirkulära ekonomin har trä-
industrins biprodukter som spån och flis blivit 
en eftertraktad resurs med växande värden och 
förädlingspotential. Lokala utvecklingsresurser 
inom skog och trä är Forskarskolan ProWood, 

Forsknings- och utbildningsmiljön SPARK på 
Jönköping University samt Skogsstyrelsen och 
Jordbruksverket.

Stiftelsen Träcentrum i Nässjö arbetar företags-
nära med att tillgängliggöra kompetenser och 
resurser från lärosätena i Växjö och Jönköping, 
instituten, kompetenskluster, Interior Cluster 
och innovationsmiljön Smart Housing Småland. 
Inom kompetensförsörjning är Träcentrum 
en viktig resurs med behovsanpassade utbild-
ningar på såväl operatörsnivå som på YH- och 
högskolenivå. Ett unikt innovationsstödssystem 
som via Science Park är förankrat i alla länets 
kommuner, möjliggör korsbefruktning mel-
lan industriellt produktionskunnande, digital 
utveckling inom tjänster och produktion. Elmia 
Wood är ett internationellt starkt varumärke 
som ger lyskraft åt branschen. 
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För besöksnäringen är  
paketering av besöksmålen som  

hållbara och framhållandet av 
vår unika livsmiljö centralt.

10. Besöksnäring

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
- Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

10.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser och möjliggör 
en hållbar ekonomisk tillväxt. För besöksnä-
ringen är paketering av besöksmålen som 
hållbara och framhållandet av vår unika livs-
miljö centralt.

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som att-
raherar, behåller och utvecklar människor, 
företag och kapital.

Vi vill också utveckla länets besöksmål, gärna 
drivna av livsmedelsupplevelser

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och orga-
nisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad. Vi behöver 
bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 
importera utländska kompetenser samtidigt 
som vi – som utbyte eller på annat sätt – låter 
länets inhemska kompetenser möta och inspi-
reras av förutsättningar på andra marknader. 
Yrkesbesökaren ska finna allt för sina evene-
mang och för boende, mat och upplevelser. 
Länet ska vara det kreativa nav där människor 
och idéer möts och möjligheter skapas.

TILLGÄNGLIGHET
Regionen ska vara tillgänglig, vilket uppnås 
med satsningar på en innovativ, hållbar och 
attraktiv samhälls-och landskapsutveckling. 
Företag på landsbygd och baserade på lands-
bygdens unikiteter – t.ex. livsmedelsproduktion 
– är centrala byggstenar i detta. Fungerande 
hållbara transporter är att betrakta som fun-
damentala och att vi kan accessas via såväl 
tåg, som landsväg och flyg är av stor bety-
delse. En regional evenemangsstrategi låter 
länets aktörer bli större tillsammans än vad 
de är som enskilda aktörer, vilket möjliggör 

kvalitativ hantering av riktigt stora och krä-
vande evenemang/event av såväl nationell som 
internationell karaktär.

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt.

Jönköping University är en central aktör vad 
gäller akademisk kompetens men vi ser också 
att vi behöver utbildningar på andra nivåer, 
och även med mer praktisk inriktning. En ökad 
digitaliseringsgrad ger möjlighet till en större 
marknad och försäljning på nya sätt. Smart 
turism kan sägas bygga på smarta upplevelser, 
smarta verksamheter och smarta destinationer, 
och vi ska excellera inom samtliga.

TJÄNSTEDESIGN
Vi blir en smart region när vi lyckats förstärka 
näringslivets och det offentligas innova-
tions- och förändringskraft, baserat på länets 
komparativa fördelar.

För besöksnäringen är landsbygd och lokal 
småskalig livsmedelsproduktion centrala 
komponenter tillsammans med satsningar på 
vässad kompetens inom såväl produkter som 
produktion. Jämlikhet och jämställdhet är 
centralt och satsningar inom det horisontella 
är en förutsättning, särskilt när vi adresserar 
internationella marknader och nya internatio-
nellt inspirerade och  innovativa produkter. 
Besöksnäringen anställer flest av landets och 
regionens utlandsfödda och har en, relativt 
många andra sektorer, jämställd struktur.
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faciliteter behöver utvecklas för alla de utländ-
ska turister som semestrar genom att cykla runt 
eller utmed Vättern.

Fler viktiga utvecklingsområden för länet 
är destinationsutveckling, forskning, 
teknikutveckling och investeringar för håll-
bara och attraktiva transportlösningar. 
Hållbarhetsperspektivet behöver utvecklas ur 
alla perspektiv och lokalbefolkningen behöver 
inkluderas i utvecklingen av turismen för att få 
deras långsiktiga stöd för satsningar som görs.

Besöksnäringen är starkt beroende av sam-
spelet mellan privat och offentligt, eftersom 
besökarnas upplevelser i hög grad byggs kring 
platser och tjänster som utvecklas och tillhan-
dahålls av det offentliga, såsom transporter 
och infrastruktur, stads- och kulturmiljöer, 
rekreationsområden och lokal offentlig service. 
Ett annat sätt att beskriva nödvändigheten av 
samspel mellan privat och offentlig sektor är 
utifrån termerna konkurrenskraft respektive 
attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft att 
det i första hand skapas i företag, måste när 
det gäller turismen kompletteras med platsens 
eller aktivitetens attraktionskraft. När det 
gäller turistföretag är det ofta den avgörande 
faktorn för framgång; det räcker inte med före-
tagets egna insatser utan det krävs ett utvecklat 
samarbete mellan många olika aktörer för att 
skapa konkurrenskraft för en plats eller en 
destination.

Ett långsiktigt arbete har också pågått under 
många år för att ta tillvara på de goda förut-
sättningar som finns i regionen för turist- och  
besöksnäring. Smålands Turism har på många 
sätt profilerat länet och skapat förutsättningar 
för besöksnäringen. Flera kommuner i länet  
arbetar med destinationsutveckling. 

Konkurrensen om nationell och internatio-
nell uppmärksamhet är stark och en växande 
turist- och besöksnäring är strategiskt angelä-
get för den regionala utvecklingen. Ett sätt att 
synas och få uppmärksamhet, i syfte att göra 
regionen mer känd, är att etablera fler återkom-
mande arrangemang med lyskraft som lockar 
många besökare.
Kulturella och kreativa näringar (KKN) är vik-
tiga för den regionala och lokala utvecklingen 
på flera sätt: till exempel för jobbtillfällen, 
turistintäkter, identitetsskapande, en god 

livsmiljö, för att få unga människor att stan-
naoch återvända, öka upplevelseinnehållet i 
traditionella produkter och en diversifiering av 
näringslivsstrukturen. De kulturella och kre-
ativa näringarna, som till exempel arkitektur, 
form och design, film, konst, mode, litteratur, 
musik, scenkonst, spel och media är på stark 
framväxt nationellt.

Mycket av de tjänster och varor som produceras 
inom KKN exporteras. Att ta tillvara på möjlig-
heterna som dessa näringar erbjuder möjliggör 
ett diversifierat näringsliv Jämfört med övriga 
län och regioner i Sverige har Jönköpings län 
en låg andel kulturella och kreativa näringar. 
En stärkt KKN-sektor kan vara ett viktigt struk-
turellt utvecklingsområde tillsammans med 
den traditionella industrin.

Verksamheter inom KKN har ett starkt samband 
med en plats attraktivitet och är en viktig för-
utsättning för att människor ska vilja bo, flytta 
till och besöka en ort.

10.2 MÅL 

• En dynamisk regional strategi för besöks- 
näring och evenemang, som samverkar  
med nationella- som lokala strategier. 

• Möjliggöra hållbar affärs- och innovations-
utveckling där tjänstedesign, digitalisering 
och riskkapital är fokusområden. 

• Bygga kluster med aktörer inom hela 
besöksnäringskedjan 

• Stödja det livslånga lärandet i kombination 
med branschspecifik utbildning på akade-
misk nivå, där nationell och internationell 
kompetens tillgängliggörs 

• Hög andel aktivt deltagande företag i  
nationella- och internationella projekt  
inom området.

10.3 RESURSER 

Jönköpings län är starkt förknippat med det 
småländska varumärket. Med högklassiga 
besöksmål, geografiskt läge, närhet till kringlig-
gande attraktiva besöksmål är länet en naturlig 
destination. Därtill har länet en stark folkrö-
relse- och kyrklig tradition. 

Högprofilerade arrangemang inom skidåkning, 
triathlon, maraton, orientering, motor- och 
ridsport, golf, cykling, paddling och hockey, 
musik, historia, konst och teater. Destinationer 
med internationell status finns i form av Elmia, 
Vandalorum, Stora Mosse, High Chaparral, 
Isaberg, Visingsö, och Scandinavian Raceway 
samt en högkvalitativ hotellkapacitet. 

Rikliga och varierande möjligheter till mat-
turism där länets livsmedelsproducenter och 
småskaliga förädlingsindustri erbjuder väl-
kända varumärken. Ett tätt, upparbetat  
samarbete regionalt och nationellt inom  
destinationsutveckling med Smålands  
turism som nod. 

Väl fungerande samarbete kring affärsutveck-
ling är etablerat mellan Science park, Rise, 
Almi, akademi och övriga delar av det före-
tagsfrämjande systemet. Unik industriell- och 
entreprenöriell tradition med internationell 
lyskraft där Jönköping University har världs- 
ledande forskning. 

10.4 BAKGRUND

Det finns en stor möjlighet för länet att profi-
lera sig inom besöksnäring och turism – inte 
minst när det gäller en hållbar besöksnäring 
och ekoturism. Länet bjuder på många och 
varierade möjligheter: naturturism och frilufts-
liv, kulturminnen och historiska besöksmål, 
aktiviteter som skidåkning, bad och flyg, 
anläggningar som bland annat erbjuder motor- 
och ridsport, golf, hockey och fotboll, musik, 
konst och teater. Det finns nöjesparker, utställ-
ningar och trädgårdar, evenemang som ”Dream 
hack”, idrottstävlingar och festivaler, det finns 
hantverk, caféer, restauranger och gårdsbutiker 
och mycket mer.

Länets livsmedelsproducenter och småskaliga 
förädlingsindustri erbjuder rika och varierade 
möjligheter till matturism, ett område som 
länet har goda förutsättningar att profilera  

sig mer inom. Jönköping har seglat upp som 
en av landets mest besökta städer. Höglandet 
lockar besökare som reser i Astrid Lindgrens 
fotspår och länet har ett stort utbud av röda 
stugor med vita knutar att hyra. Länet har 
alltså ett rikt och varierat utbud av turism-  
och besöksmål tillsammans med en rik natur 
och miljö, spännande och intressanta städer 
och tätorter och en vacker landsbygd.

Infrastruktur för turism som länet behöver, 
förutom höghastighetsbanor, är utveckling av 
den småskaliga infrastrukturen kopplat till 
turismen och med det erbjuda en förlängning 
som knyter ihop vandringsleder och ridleder 
som finns i Västra Götalands län, Östergötland, 
Kalmar län, Kronobergs län och Halland. 
Cykelbanor behöver byggas utmed läns- och 
riksvägarna för att möjliggöra cykelturism och 
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11. Livsmedel- och livsmedelsförädling

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
– Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

11.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser och möjliggör 
en hållbar ekonomisk tillväxt.  

Detta manifesteras bland annat i att vi enga-
gerar oss i regionala och nationella projekt 
som har minskad resursanvändning som tema 
och att vi aktivt arbetar för en ökad hållbar 
livsmedelsproduktion.

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som 
attraherar, behåller och utvecklarmän-
niskor, företag och kapital. Vi vill också 
utveckla länets besöksmål, gärna drivna av 
livsmedelsupplevelser.

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och orga-
nisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad.  

Vi behöver bli bättre på att attrahera, utveckla 
egna samt importera utländska kompetenser 
samtidigt som vi – som utbyte eller på annat 
sätt – låter länets inhemska kompetenser möta 
och inspireras av förutsättningar på andra 
marknader.

TILLGÄNGLIGHET
Regionen ska vara tillgänglig, vilket uppnås 
med satsningar på en innovativ, hållbar och  
attraktiv samhälls- och landskapsutveckling. 

Företag på landsbygd och baserade på lands-
bygdens unikiteter – t.ex. livsmedelsproduktion 
– är centrala byggstenar i detta. Fungerande 
hållbara transporter är att betrakta som 
fundamentala

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt.

Jönköping University är en central aktör vad 
gäller akademisk kompetens men vi ser också 
att vi behöver utbildningar på andra nivåer, och 
även med mer praktisk inriktning.

TJÄNSTEDESIGN
Vi blir en smart region när vi lyckats för-
stärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft, baserat 
på länets komparativa och småskaliga förde-
lar. Landsbygd och livsmedelsproduktion är 
här centrala komponenter tillsammans med 
satsningar på vässad kompetens inom såväl 
produkter som produktion.

Jämlikhet och jämställdhet är centralt och 
satsningar inom det horisontella är en förut-
sättning för framgång, särskilt när vi adresserar 
internationella marknader och nya internatio-
nellt inspirerade och innovativa produkter.

11.2 MÅL 

• Sveriges mest innovativa matregion där 
höga förädlingsvärden genereras genom 
att kombinera traditionellt hantverk med 
modern hållbar produktion, digitalisering 
och tjänstedesign. 

• Hållbara, innovativa, marknadsanpassade 
affärsmodeller och distributionskanaler 
skapar tillväxt nationellt och internatio-
nellt med matturism som ett växande 
affärsområde. 

Regionen ska vara tillgänglig, 
vilket uppnås med satsningar 

på en innovativ, hållbar 
och attraktiv samhälls-och 

landskapsutveckling
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• Tillväxt, lönsamhet, god miljö och bra 
folkhälsa uppnås genom medvetna och kun-
skapsbaserade val i hela livsmedelskedjan. 

• Stärkt koppling mellan producenter och 
småskalig livsmedelsförädling har skapats 
genom branschanpassade utbildningar på 

såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. 
• Deltagande i näringslivskopplad forskning 

genom regionala och nationella projekt 
• Stärkt beredskap och tryggad livsmedelsför-

sörjning genom ökad självförsörjningsgrad.

11.3 RESURSER 

Region Jönköpings län har unika produkter och 
maträtter, kända långt utanför länet, samtidigt 
har ett efterfrågedrivet intresse för småskalig 
förädling konstaterats. 

Den dominerande produktionen bland länets 
många småbrukare är mjölk, kött, frukt, fisk, 
ägg och honung. Ett antal produkter finns 
med i ansökningsprocessen för EU:s skyddade 
beteckningar, som förstärker länets regionala 
identitet och besöksnäringens erbjudanden. 

Klusterbildning finns i form av ”Grönt klus-
ter” där LRF, Hushållningssällskapet, Elmia, 
Jönköping University, Länsstyrelsen, res-
taurangbranschen, kommuner och Region 
Jönköping län är representerade. 

Väletablerat samarbete mellan såväl Science 
park, Rise, Almi och övriga delar av det 

företagsfrämjande systemet erbjuder access till 
nationella kompetenscenter som exempelvis 
Agro väst. 

Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens lokalise-
ring möjliggör innovativa samarbeten. Därtill 
har Jönköping University näringslivskopplad 
forskning genom regionala och nationella 
projekt.

Gymnasieutbildningarnas samverkan med 
Jönköping University bidrar med entreprenör-
skapskompetens till det regionala näringslivet. 
Yrkeshögskolan kompletterar grundläggande 
utbildningsnivå. 

Elmia är en unik rekryteringsbas och plattform 
för varumärket Jönköping. 

11.4 BAKGRUND

Intresset för småskalig förädling har ökat i takt 
med konsumenternas efterfrågan på regional 
mat och i vårt län har vi unika produkter  
och maträtter som är kända långt utanför 
länets gränser. 

En stor andel betesmarker och vallodling ger 
Jönköpings län goda förutsättningar för mjölk- 
och köttproduktion och länet hamnar på kartan 
som en del av Sveriges mjölkbälte. 

För att utveckla livsmedelsproduktionen i 
länet måste dock innovationsklimatet gynnas. 
Genom att öka utbildningsnivån på arbets-
kraften, ta tillvara på den mångfald som finns 
i länet (gällande kön, ålder, ursprung), stärka 
befintliga nätverk samt öka tillgängligheten 

till pågående och planerade innovationspro-
jekt, ökar också möjligheten till ett gynnsamt 
innovationsklimat. 

Många småskaliga producenter använder 
REKO-ringarna som sätt att testa sina idéer  
och skapa nya produkter och erbjudanden. 

Kompetensutveckling och kompetensför-
sörjning är en av nycklarna till att öka 
produktionen. I länet finns också flera skolor 
med inriktning hotell och restaurang samt en 
högskola. Det behövs en hög kompetensnivå 
samt kvalitet på utbildningarna för att möta 
näringarnas behov av kompetent personal och 
kompetensutveckling. 

I jönköpings län finns en långtgående företagar- 
tradition inom lantbruk-och landbygdsföretag. 
För länet skapar behovet av en större och mer 
diversifierad livsmedelsproduktion  och en ökad 
förädlingsindustri stora möjligheter.Länet har en 
omfattande mjölk- och köttproduktion och möj-
ligheterna för att öka frilandsodlingen är goda.

Efterfrågan på nya produkter  och grödor är en 
möjlighet för länets lantbrukare att bredda sin 
produktion och att möta framtidens behov av 
livsmedel.

Förädlingsindustrin i länet är begränsad och 
det finns utrymme för fler förädlingsföretag 
som tar hand om och förädlar produkterna från 
primärproduktionen.

192



Plats för avsändare och kontaktinformation

193



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.90
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Yrkessvenska 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-02, § 90 att påbörja 
arbetet med projektet ”utbildning i yrkessvenska”. I samband 
med detta beslutades om finansiering av projektledare på 
250 000 kr för 2021 och att HR-chefen skulle återkomma med 
förslag på fortsatt finansiering. 

En projektledare är anställd på VUX och det planeras för två 
pilotgrupper som under 15 veckor kommer genomföra 
utbildning i vuxenutbildningens regi. Projektet inledes med två 
pilotgrupper efter sommaren, dessa grupper är medarbetar från 
lokalvården och från omsorgen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26, § 190 att 
finansieringen av projektet skulle ske genom avsatta medel för 
verksamhets- och kompetensutveckling. Med stöd av 
utvecklingsavdelning har möjligheter till extern finansiering 
undersökts och hittills har ingen sådan möjlighet funnits.   
Därför föreslås att 640 000 kr avsätts ur medel för verksamhets- 
och kompetensutvecklingsmedeln. Detta täcker 
utbildningskostnad samt tillkommande kostnader för 
förvaltningarna, såsom reseersättning och vikarier. 

Vi avser att återkomma i höst kring finansiering av kommande 
grupper samt lön för projektledare 2022. Anledningen till det är 
dels att kunna se effekterna av första utbildningarna och se hur 
stor del av kommande gruppers utbildningar kommer att ske 
under innevarande år.  

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att 640 000 kr avsätts ur medel för verksamhets- och 
kompetensutveckling, 

Att HR-chefen återkommer senast i oktober 2021 på förslag på 
fortsatt finansiering av projektet 
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Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör
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B E S Ö K S A D R E S S 
Stadshuset   

P O S T A D R E S S 
331 83 Värnamo 

T E L E F ON 
0370-37 70 00 vx 

O R G  N R 
212000-0555 

E – P O S T 
Kommunen@varnamo.se 

W E B B P L A T S 
www.varnamo.se 

T E L E F A X  
0370-37 77 11 

 

 
Stiftelsen Folkets Park - Årsredovisning 2020 
  
Stiftelsen Folkets Park, org nr 828000-8007, har avlämnat förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2020. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
+153 641 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår 2020-12-31 till 593 039 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av finansiell ställning och resultat 
samt att styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2020, 

att ansamlat eget kapital på 593 039 kronor överförs i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Kjell Fransson 
Biträdande kommundirektör  
 
 
Bilaga 
Årsredovisning för 2020 
  

 
2021-05-21  

 Dnr: KS.2021.292 Kommunledningsförvaltningen 
Kjell Fransson, biträdande kommundirektör 
Telefon: 0370-37 71 57 
E-post: kjell.fransson@varnamo.se Kommunstyrelsen i Värnamo kommun 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-06-01  

Justerare 

§ 109 Dnr: TU.2021.112 
 
Stiftelsen Folkets Park - årsredovisning för 2020 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för 

Stiftelsen Folkets Park Värnamo för år 2020. 
 
    
Jäv  
Håkan Johansson (KD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Folkets Park Värnamos 
årsredovisning för år 2020. Tekniska utskottet har att avge yttrande 
avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt stiftelseurkunden åligger 
det kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
Ändamålet för Stiftelsen Folkets Park är ”att handha driften av Folkets 
Park och att där bedriva bland annat barn- och familjeverksamhet”. 
Värnamo kommun ansvarar för fastigheternas underhåll och lekparken.  
 
Ur årsredovisningen kan man utläsa att Stiftelsen Folkets Park Värnamo 
under 2020 har påverkats i hög grad av pandemin. Planerade 
barnteaterprogram och konserter har fått ställas in till följd av 
restriktioner. Stiftelsen har kunnat erbjuda allmänheten aktiviteten 
minigolfspel med begränsat antal personer på banområdet. Minigolfen 
har ingått i kommunens ”sommarpass” för grundskolans elever. 
Minigolfen har också nyttjats av förskolor och fritidsverksamheter.  
 
Årsredovisningen visar vidare att parkområdet med byggnader erbjuder 
allmänheten ytor för lek, motion och spel. Bänkar och bord används för 
sociala aktiviteter och parken utgör en miljö för rekreation. Till följd av 
pandemin har stiftelsen valt att utveckla parkområdet för att gynna ökad 
utevistelse. Blomsterplanteringarna har blivit fler, tipspromenader har 
arrangerats, vildbihotell planeras. Ett friluftsbibliotek med böcker samt 
friluftsloppis med kläder och skor har skapats. Umgängesyta har 
arrangerats och kaféverksamheten har varit öppen vid några tillfällen. 
Under hösten dekorerades parken med pumpor och i halloweentema. 
Reflexjakt har anordnats. I december dekorerades parken med belysning 
och juldekorationer och underhållning ordnades. Under senare delen av 
året ökades belysningen i  området för att förlänga möjligheten till 
gemenskap och utevistelse även på kvällstid. Stiftelsen Folkets park har 
under 2020 erbjudit uthyrning av lokalerna till bland annat privata 
sammankomster och föreningar.  
 
 
                                                                                               Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-06-01  

Justerare 

TU § 109 (forts.) 
 
När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse har dessa 
granskats av kommunledningsförvaltningen. 
 
Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits enligt 
ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisionsberättelsen har 
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. Bedömningen är därför att styrelsen för Stiftelsen 
Folkets Park Värnamo skall ges ansvarsfrihet för 2020. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för 

Stiftelsen Folkets Park Värnamo för år 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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Stiftelsen Folkets Park - årsredovisning för 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Folkets Park 
Värnamos årsredovisning för år 2020. Tekniska utskottet har att 
avge yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
Ändamålet för Stiftelsen Folkets Park är ”att handha driften av 
Folkets Park och att där bedriva bland annat barn- och 
familjeverksamhet”. Värnamo kommun ansvarar för 
fastigheternas underhåll och lekparken.  
 
Ur årsredovisningen kan man utläsa att Stiftelsen Folkets Park 
Värnamo under 2020 har påverkats i hög grad av pandemin. 
Planerade barnteaterprogram och konserter har fått ställas in till 
följd av restriktioner. Stiftelsen har kunnat erbjuda allmänheten 
aktiviteten minigolfspel med begränsat antal personer på 
banområdet. Minigolfen har ingått i kommunens ”sommarpass” 
för grundskolans elever. Minigolfen har också nyttjats av 
förskolor och fritidsverksamheter.  
 
Årsredovisningen visar vidare att parkområdet med byggnader 
erbjuder allmänheten ytor för lek, motion och spel. Bänkar och 
bord används för sociala aktiviteter och parken utgör en miljö 
för rekreation. Till följd av pandemin har stiftelsen valt att 
utveckla parkområdet för att gynna ökad utevistelse. 
Blomsterplanteringarna har blivit fler, tipspromenader har 
arrangerats, vildbihotell planeras. Ett friluftsbibliotek med 
böcker samt friluftsloppis med kläder och skor har skapats. 
Umgängesyta har arrangerats och kaféverksamheten har varit 
öppen vid några tillfällen. Under hösten dekorerades parken med 
pumpor och i halloweentema. Reflexjakt har anordnats. I 
december dekorerades parken med belysning och 
juldekorationer och underhållning ordnades. Under senare delen 
av året ökades belysningen i  området för att förlänga 
möjligheten till gemenskap och utevistelse även på kvällstid. 
Stiftelsen Folkets park har under 2020 erbjudit uthyrning av 
lokalerna till bland annat privata sammankomster och 
föreningar.  
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När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse har 
dessa granskats av kommunledningsförvaltningen. 
 
Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits 
enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisionsberättelsen 
har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. Bedömningen är därför att styrelsen 
för Stiftelsen Folkets Park Värnamo skall ges ansvarsfrihet för 
2020. 
 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Folkets Park Värnamo för år 2020. 

 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Nämndsekreterare Fritidschef 
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Årsredovisning
lor

Stiftelsen Folkets Park i Värnamo
828000-8007

Räkenskapsåret

2020

Innehållsfiirteckning

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning
Balansräkning
Noter

2

5

6

\
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Stiftelsen Folkets Park i Vämamo
Org.nr 828000-8007

2 (e)

Styrelsen ftir Stiftelsen Folkets Park i Värnamo får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2020

Ärsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser öregående år.

Fö rvaltnin gsberättelse

Verksamheten

Allmdnt om verksamheten
Värnamo kommun äger sedan är 1978 Folkparken i Värnamo. Stiftelsen Folkets Park i Värnamo
verksamheten.

Stiftelsen har sitt säte i Värnamo kommun. Styrelsen består av sju ledamöter med personliga suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vämamo kommun. Av styrelsens ledamöter och suppleanter ska

fura utses efter forslag från Föreningen Folkets Hus och Park LIPA Vämamo. Styrelsen sammanträder
enligt stadgar minst två gånger om året.

Ledamöter
Äsa Pettersson

Luis Gonzales

Sandra Adesund

Lorerzo Gonzales

Michael Hermansson (m)

Håkan Johansson (kd)

Susanne Abrahamsson (s)

Ordftirande
Vice ordftirande
Sekreterare

Firmatecknare

Godkänd revisor

Ersättare godkänd revisor
Revisor
Ersättare revisor

Ersättare
Ardita Berisha Cani

Billy Mähler
Stoja Vranjes
Dan Stenberg

Gottlieb Granberg (m)

Uranela Murati (kd)

Lennart Palm (s)

Åsa Pettersson

Luis Gonzales

Lorenzo Gonzales

Äsa Pettersson och Lorenzo Gonzales gemensamt

eller styrelsen i dess helhet

Helen Blomstrand, Revisorsgruppen

Marcus Svensson, Revisorsgruppen

Anders Berglund (s)

Lennart Swerlander (kd)

Frömjande av öndamålet
Stiftelsen har, enlig stadgar, till ftiremål ör sin verksamhet att handha driften av Folkets Park och att där
bedriva bland annat bam- och familjeverksamhet.

Stiftelsen erhåller driftbidrag från Värnamo kommun som också ansvarar ftir fastigheternas underhåll
och lekparken. Parkområdet är offentligt med öppenhet ftir allmänheten dygnet runt. Stiftelsen arrangerar
kulturverksamhet samt ansvarar for uthyming av allmänna samlingslokaler i fastigheternj
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Stiftelsen Folkets Park i Värnamo

Org.nr 828000-8007

3 (e)

Väsentliga händelser under räkenskaps äret 2020

Under året har verksamhet i hög grad påverkats av pandemi till foljd av covid-I9. Planerade

barnteaterprogram och konserter ställdes in till foljd av restriktioner gällande folksamlingar i samhället.

Stiftelsen har erbjudit allmänheten aktivitet genom minigolfspel. Antal personer på banområdet har

begränsats. Samarbete har skett med Värnamo kommun ftir att skolungdomar ska kunna spela minigolf
med "sommarpass" . Minigolfen nyttjas även av flertala forskolor och fritidsverksamheter inom
Vämamo kommun.

Genom uthyrningsverksamhet har stiftelsen tillhandahållit varierade lokaler och utrustning till privata
sammankomster, ftireningar och örsäljning av varor.

Parkområdet och dess byggnader ger aktivitet fiir allmänheten genom lek-, motions- och spelytor.

Bänkar och bord används av allmänheten ör sociala aktiviteter. Offentlig konst, blomsterrabatter och

andra naturliga inslag i parkområdet ger allmänheten, inklusive barn och familj, en miljö ftir rekreation.

Drift av parkområdet har under verksamhetsåret skett genom ideellt arbete och köp av tjänster från
Värnamo kommun. Stiftelsen har under året arbetat med underhåll av fastigheten.

Till fttljd av pandemin har stiftelsen valt att utveckla parkområdet ör att gynna ökad

utevistelse. Blomsterplanteringar har blivit fler. Under våren arrangerades tipspromenad. Under
sommaren påbörjades insamling for att bygga vildbihotell. Det skapades ett friluftsbibliotek med böcker
som tas och lämnas samt ett friluftsloppis med kläder och skor som byts ut på liknande sätt.

Umgängesyta med loungemöbler arrangerades tillsammans med sällskapslekar såsom tärningsspel med

mera. Kaföverksamhet vid några tillfiillen, bland annat med våfflor. Under hösten dekorerades parken

med pumpor och i Halloweentema. Bam fick möjlighet att delta i reflexjakt med ficklampa. I december

dekorerades parken med stämningsbelysning och juldekorationer. En sjungande tomte underhöll och

bam kunde lämna önskelista i en brevlåda. Under senare delen av året ökades belysning i området i syfte

att forlänga tid for social gemenskap och utevistelse även kvällstid.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Stiftelsens verksamhet och ändamål fortsätter påverkas i mycket hög grad. Kulturverksamhet är bland
annat den bransch som drabbats hårdast i pandemin. I nuläget kan inga arrangemang ske med fler än 8

deltagare, varken teaterprogram eller loppmarknad. Stiftelsen kan inte heller hyra ut samlingslokaler lor
privata sammankomster med fler än 8 deltagare. Uthyming till konferenser är strikt reglerat och

efterfrågan på samlingslokaler med dessa ftirutsättningar är fortsatt låg. De flesta av de arrangemang som

traditionellt sker i Folkets Park riskerar att inte heller detta år kunna genomftiras. Ett teaterprogram är

redan inställt men fler arrangemang från nationella produklioner är planerade och det finns örhoppning
om att pandemi och restriklioner lättar redan under parkens sommarsäsong. Stiftelsen fortsätter också sitt
arbete med att skapa tillgång till individuella aktiviteter samt skapa ökad trivsel och goda ftirutsättningar
lor verksamhet under kommande säsonger.O
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Stiftelsen Folkets Park i Värnamo
Org.nr 828000-8007

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

4 (e)

2020
4ts
154

97,4

2019

475

-26

77,9

2018

648

37

80,3

2017

663

4l
85,7

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning med notero
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Stiftelsen Folkets Park i Värnamo
Org.nr 828000-8007

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter
Intäkter
Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader
Handelsvaror

övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa stiftelsens kostnader
Rörelseresultat

X'inansiella poster
Råintekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Årets resultat

Not

2

3,4

5

2020-01-01
-2020-12-31

4rs 022
41s022

-34203
-2t9 867

-91

-3 668

-257 829
157 193

-3 552
1s3 641

153 641

153 641

5 (e)

2019-01-01
-2019-12-31

475 l4l
475 t4t

-73 364
-235 383

-tgt 674

-1 068

-501 489

-26348

169

-26179

-26179

-26 t7U
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Stiftelsen Folkets Park i Värnamo
Org.nr 828000-8007

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materie I la anlög g n ing st illg ång ar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Ko rtfr i st ig a fo r dr i n g ar
öwiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassaoch bonk 
.

Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

ST]MMA TILLGÅNGAR

Not

6 (e)

2020-12-31 2019-12-31

6 29 808

29 808

29 808

578 775

578775
579 335

7 48t
7 481

7 481

32 s66
31 420

63 986

492 479

492 479

556 465

0

560

s60

609 143 s63 e4b
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Stiftelsen Folkets Park i Värnamo
Org.nr 828000-8007

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Skatteskulder

Öwiga skulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 (e)

Not 2020-12-31 2019-12-31

439 398

ts3 641

593 039

s93 039

0

r s69

14 535

16 104

609 143

465 577

-26 t79
439 398
439 398

23 s32

3 237

97 779

124 548

s63 e4fu
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Stiftelsen Folkets Park i Värnamo
Org.nr 828000-8007

8 (e)

Noter

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre öretag.

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier

Not 2 Intäkter

Försäljning servering o kiosk
Kulturbidrag
Drift sersättning, Vämamo Kommun
Inträden

Uthyming av lokaler och loppis
Minigolf
Anställningsstöd
Krisstöd från Riksorg Folkets Hus och Park

Not 3 Handelsvaror

Inköp kioskvaror
Artistkostnader

Kulturinslag pandemi

Not 4 Övriga externa kostnader

Annonsering
Förbrukningsmaterial

Administrationsko stnader

Föreningsavgifter

Revisionsarvode

Underhåll inventarier
Fastighetskostnader

Försäkringspremier

Övriga kostnader

l0 år

2020

21 409

0

326 6t4
0

I 421

35 578

0

30 000

415 022

2020
21 992

60

12 r51
34 203

2020

17 046
t2 099

27 6t6
lt 432

35 256

20 291

7l 693

9 513

t4 92t
219 867

2019

40 729

3 100

320 2t0
l4 880

41 980

22 822
3t 420

0

475 t4t

2019

30 642

42722
0

73 364

2019

23 847

40 0t7
30 258

lt 667

28 233

7 649

65 963

l0 808

16 940

23s 382$
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Stiftelsen Folkets Park i Värnamo
Org.nr 828000-8007

Not 5 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 6 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

den 11 maj 2021

Luis Gonzales

fb/rJ /t-r-ruqr_n_t
Michael Hermansson

Johansson

Vår revisionsberättelse

2020 2019
1

2020-12-31 2019-12-31

e (e)

0

44 160

25 995

70 155

-36 679

-3 668

-40 347

29 808

44 t60
0

44 160

-35 611

-l 068

-36 679

7 481

Gonzales

Sandra Adesund

Anders
Revisor

€ioeqw>e frbl a14a"tS3c4
Susanne Abrahamsson

,//:h 13

revlsor

lämnats den 12 maj202l
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Revisionsberättelse
Till styrelsen Stiftelsen Folkets Park i Värnamo, org.nr 828000-8007

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Vi har utfort en revision av årsredovisningen fbr Stiftelsen Folkets Park i Värnamo for är 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december

2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
forenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grundfi)r uttalande

Vi har utfiirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Den godkrinde revisorns
ansvar samt Den icke kvalificerade revisorns ansvar Vi är oberoende i ftirhållande till stiftelsen enligt
god revisorssed i Sverige och jag som godkänd revisor har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ör vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig ftir att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedömningen av stiftelsens fiirmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om ftirhållanden som kan påverka

ftirmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Den godkrinde revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti for att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på

grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan fiirväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

e identifierar och bedömer jag riskerna ftir väsentliga felakligheter i årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en
grund ftir mina uttalanden. Risken ftjr att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd ag
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oegentligheter är högre än ör en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intem kontroll.

o skaffar jag mig en forståelse av den del av stiftelsens intema kontroll som har betydelse ör min
revision ftir att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

o utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

r drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana

händelser eller forhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den

väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller florhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

o utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland arxrat revisionens planerade omfattning och inriktning samt

tidpunkten ör den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den intema kontrollen som jag identifierat.

Den icke kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utftira en revision enligt stiftelselagen och enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfijrt en revision av styrelsens fiirvaltning
räkenskapsåret 2020.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid med stiftelselagen,
stift elseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

Grundfi)r uttalande
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i forhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som godkänd revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund frr vårt
uttalande.l

J
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Styrelsens ansver

Det är styrelsen som har ansvaret för forvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseftirordnandet.

Revisorns ansver
Vårt mål beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed vårt uttalande, dr aII inhämta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

o ftiretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon fiirsummelse som kan öranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl for entledigande, eller

. på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelsefiirordnandet eller
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti for att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan fiiranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den godkände revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av ftirvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskapema. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på den godkände revisoms professionella
bedömning och öwiga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga
ftir verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse ör stiftelsens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden
som är relevanta fiir vårt uttalande.

Vämamo l2maj202l

ts
Anders

revlsor Revisor
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Besöksadress 

 

Stadshuset 

Postadress 

 

331 83 Värnamo 

Telefon 

 

0370 377 000 
 

E-post 

 

kommun@varnamo.se 

 

 

 

VÄRNAMO STADSHUS AB 

Datum 

2021-05-18 

 

Org 556827-5076 

 

 

  
 Mötesanteckningar från ägarsamråd 2021-05-18 
 

 

 

 

 

Närvarande: Hans-Göran Johansson, Gottlieb Granberg (via Skype), Azra Muranovic (via 

Skype), Ulf Svensson, Mikael Karlsson, Kjell Fransson, Värnamo Stadshus AB 

 

Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold, Stanley Guldmyr, Yvonne Björk, 

Finnvedsbostäder AB, samtliga via Skype.  

 

Plats och tid: Stadshuset och vissa personer via Skype, tisdagen den 18 maj 2021, kl 

13.00-14.30. 

 

 

Ärenden 

 

1. Ordföranden i Värnamo Stadshus AB hälsar välkommen 

2. Genomgång av minnesanteckningar från förra ägarsamrådet (bilaga) 

VD går igenom minnesanteckningarna från förra mötet. 

Avtal med Nivika avseende lägenheter i kv Kärleken, Värnamo, är uppsagt. 

Förhyrningen avslutas om 2 år. 

 

3. Trygghetsboende 

Åtta lägenheter i Sjösala, Bor, som var vanliga lägenheter är numera istället 

trygghetsboenden, vilket har fungerat bra. Gemensamma aktiviteter i 

trygghetsboendena är nedlagda under pandemin. 

Finnvedbostäder har köpt en fastighet på Skogsstigen i Forsheda (10 lgh).  

Finnvedsbostäder är positiv till att tillhandahålla trygghetsboende. De riktlinjer 

som omsorgsnämnden antagit är dock svåra att tolka, t ex vad det får för 

ekonomiska konsekvenser. I riktlinjerna finns en uppdelning av uppgifterna 

mellan aktivitetssamordnaren och värd. Finnvedsbostäder har vissa synpunkter på 

utformningen av riktlinjerna. Det är viktigt att förutsättningarna är bra och 

tydliga. I nuläget finns möjligt att med befintligt bestånd hos Finnvedsbostäder 

skapa sammanlagt 120 platser i trygghetsboenden. Prejudicerande blir dock 

överenskommelse mellan Finnvedsbostäder och Omsorgsförvaltningen om 

Skogsstigen i Forsheda. 

 

4. Västrabo 

Finnvedsbostäder är intresserade av att köpa fastigheten som består av matsal, 

kök, 2 förskolor och ca 40 lägenheter. VD har träffat tekniska förvaltningen. I 

nuläget sker insamling av fakta och en lista på frågor har lämnats till tekniska 

förvaltningen. Finnvedsbostäder ser detta som vanliga lägenheter. Rimligen bör 

dessa förvaltas av Finnvedsbostäder. Hantering av köpeskilling, förskola, 

gemensamma lokaler m m behöver klaras ut. 
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Det behövs en avsiktsförklaring som visar en gemensam bild av vart parterna vill 

nå och vad varje part ska göra i genomförandet.  

Vid dagens möte lämnas ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att 

tillsammans med Finnvedsbostäder ta fram en avsiktsförklaring och en beräkning 

av lämplig köpeskilling i syfte att Finnvedsbostäder ska förvärva fastigheten och 

där starta ett trygghetsboende. 

 

5. Byggnationen söder om sjukhuset 

Byggnationen är i gång och fortskrider hittills helt enligt planerna.  

Regionen har uttalat att man vill investera i fastigheter i Jönköpings län, vilket 

skapar frågor eftersom intresset att hyra varit stort.  

Finnvedsbostäder äger några lokaler där regionen är ensam hyresgäst. Fråga ställs 

om regionen ska bjudas in till diskussion. Det är tveksamt om uttalandet verkligen 

är seriöst. Frågan får vila och är inte högaktuellt för dagen. 

 

6. Koncept – bygga på landsbygden 

Frågan har varit upp vid landsbygdsdialoger. I nuläget finns inget uppdrag till 

bolaget att bygga med dålig ekonomi. Enligt aktiebolagslagen ska vara fastighet 

bära sina kostnader. 

Det finns ett koncept där orter i storleksordning att det finns en skola erbjuds 

byggnation om ett visst antal lägenheter tecknas innan byggnationen påbörjas. 

Finnvedsbostäder har en investeringsplan med investeringarna i de mindre 

orterna. Varje objekt måste dock bära sig ekonomiskt. Tecknade hyreskontrakt är 

en svar säkerhet som grund för byggnation eftersom dessa kan sägas upp med 

endast 3 månaders varsel. Rent företagsekonomiskt är det svårt att få det att gå 

runt och skötsel är mer svårhanterad p g a resor. Frågan bör dock ur ett 

samhällsutvecklingsperspektiv fortsätta att diskuteras i bolagets styrelse. 

 

7. Övrig aktuell information från bolaget 

En informationsfilm har gjorts utifrån en omvärldsanalys som genomförts av 

bolaget. En utvecklingsdag har genomförts i april för hela företaget med hjälp av 

Campus och VKIAB. Detta arbete ska utmynna i en handlingsplan som troligen 

blir klar under sommaren. 

Fastigheten i kv Städet är nu fullt uthyrt. Där är dock en något större omflyttning 

än i andra områden. 

Samtliga 48 lägenheter i kv Väduren är uthyrda (avtal tecknats). Inflyttning 

beräknas till september/november 2021. 

Avsiktsförklaring har skrivits med Värnamo kommun om en ny gruppbostad intill 

de nuvarande lokaler i kv Ling, Värnamo. 

Renoveringen av beståndet i Bredaryd är klar. Nästa stora projekt blir 

Tryggarpsbacken i Värnamo. Detta arbete startar i september. 

Bygglov sökt för en byggnation i Rydaholm. Planen är att sätta i gång efter 

semestern. 

Flera projekt är därmed i gång i kransorterna. 

 

Ca 100 lägenheter som hyrs av kommunen till de något svagare på 

bostadsmarknaden. Sedan lång tid tillbaka finns ett bra samarbete med 
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Medborgarförvaltningen som har förstahandskontraktet. Öppenhet och 

kommunikation från MBF har det senaste året dock blivit sämre. Det är viktigt att 

samarbetet fungerar. Finnvedsbostäder upplever att de larmar när det är problem 

men får inget gehör från förvaltningen. Händer inget kan de efter ett tag leda till 

uppsägning av hyresgästen från Finnvedsbostäders sida. Ulf får i uppdrag att ta 

sig frågan till förvaltningschefen för Medborgarförvaltningen. 

 

En investeringsplan för åren 2021-2026 samt en 10-årig underhållsplan är antagen 

av styrelsen. 

Bolaget har blivit godkänd för gröna lån hos Kommuninvest. Det är fastigheten i 

kv Städet och i kv Väktaren som är byggda enligt Miljöbyggnad Silver.  

 

8. Bolagens påverkan av Covid-19 

Uppföljning görs löpande och effektivt av kommunens stab. Denna stab fungerar 

bra. 

Finnvedsbostäder har tagit fram rutiner. Ingen spridning genom anställningen. 

De anställda som smittats har fått detta i hemmet.  

Vissa mindre fel i fastigheterna på äldreboenden har undvikits att åtgärda men ska 

ske när pandemin är över. 

Vissa målningsarbeten hos hyresgäster har också skjutits på framtiden. Dock har 

cirka 90% genomförts enligt planerna trots pandemin. 

 

9. Styrelseutvärdering 2021 (bilaga) 

Utvärderingen visar på ett väl fungerande styrelsearbete. Utvärderingen 

diskuterade vid senaste styrelsemötet. Det kan finns fel i svaren på någon enstaka 

fråga som drar ned resultatet. 

 

10. Gemensamma bolagsstämmor eftermiddag 2021-05-24 

Information lämnas om den kommande årsstämman. Det blir samma upplägg som 

föregående år. Styrelsen uppmanar följa stämman via Internet. 

 

11. Risker och utmaningar i framtiden (utredningsuppdrag Ulf och Kjell) 

Kjell och Ulf informerar om det pågående arbetet i den utredning som styrelsen 

för Värnamo Stadshus AB begärt. 

Utredningen är fortfarande i det skede att det görs insamling av synpunkter.  

Bland annat har revisorn uttryckt behov av att bolagen gör en långsiktig 

ekonomisk prognos på 5-10 års sikt.  

Ett PM ska nu tas fram av utredarna och överlämnas till styrelsen för VSHAB. 

Det har bl a framkommit idé om ett närmare samarbete mellan VKIAB och 

Finnvedsbostäder och kanske samma personer i styrelse för VKIAB och 

Finnvedsbostäder; allt i syfte att göra det som är bra idag ännu bättre. 

Synpunkter från bolagets ledning och styrelse mottages gärna.  

Bolaget kommer att få del av det PM som ska upprättas. 

Ärendet kommer även att diskuteras vid kommande VD-möte. 

 

12. Tid för nästa års ägarsamråd 

2021-11-09, kl 13.00  
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13. Övriga frågor 

- Ulf informerar om VD-skapet i Värnamo Stadshus AB efter nuvarande VD:s 

pensionering. Förslaget som det jobbas med nu är att nuvarande VD blir kvar till 

bolagsstämman 2023. 

 

 

Vid anteckningarna: 

Kjell Fransson 
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 Mötesanteckningar från ägarsamråd 2021-05-18 
 

 

 

 

 
Närvarande: Hans-Göran Johansson, Gottlieb Granberg (via Skype), Azra Muranovic (via 

Skype), Ulf Svensson, Kjell Fransson, Mikael Karlsson, Värnamo Stadshus AB  

 

Britt-Marie Sellén-Nilsson, Stefan Bjällsjö, Tobias Hörnquist, Värnamo Kommunala 

Industrifastigheter AB, samtliga via Skype  

 

Plats och tid: Stadshuset och vissa personer via Skype, tisdagen den 18 maj 2021, kl 10.30-11.50. 
 
Ärenden 
 

1. Ordföranden i Värnamo Stadshus AB hälsar välkommen 

Noteras till minnesanteckningarna att ordförande för VKAIB inte är närvarande. Det 

är önskvärt att ordföranden deltar vid dessa överläggningar. 

 

2. Genomgång av minnesanteckningar från förra ägarsamrådet (bilaga) 

VD går igenom minnesanteckningarna från förra mötet. 

Avtal avseende parkering m m är ännu inte upprättat men måste komma till inom 

kort. Ett första möte i ärendet är dock bokat. 

Plan för hållbarhetsarbetet pågår fortfarande – inte klar ännu. 

 

3. Status på rättslig tvist med Tage & Söner 

VKIABs advokater fortsätter att skicka handlingar till tingsrätten. Muntlig 

förberedelse genomfördes i mars 2021 (advokater + domare). VKIAB försöker nu få 

till en deldom.  

Tingsrätten bedömer inte att målet kommer upp under 2021 utan först under 2022. 

VKIAB anser att bevisningen är god för den ståndpunkt bolaget har. 

 

4. Övrig aktuell information från bolaget 

Året 2020 har varit ett speciellt år. Under kvartal 4 2020 har det tagit fart igen 

genom digitala lösningar. Detta har skett tillsammans med hyresgästerna. 

Scenteknikerna hos VKIAB har utbildats för att klara detta. Digitala årsmöten har 

erbjudits föreningar och 24 föreningar har genomfört dessa till stor belåtenhet. 

STYG (samrådsgrupp bland hyresgästerna och VKIAB) har beslutat jobba med 

samsyn på digitala möten. Arbetsuppgifterna fördelas bland de som finns i 

Gummifabriken. Detta visar på ett bra samarbete. Viktigt att detta sker på ett 

konkurrensneutralt sätt. En analys av detta har genomförts. 

Pandemin har påskyndat den digitala utvecklingen för alla så även för VKIAB. 

Planerar nu för att inom kort dra i gång evenemang för den nya maxgränsen på 50 

personer i publiken som beräknas gälla från 1 juni. 

 

5. Bolagens påverkan av Covid-19 (läget för hyresgästerna m m) 

Åtstramningar i bolaget skedde snabbt, Den frigjorda tiden har delvis använts för 

kompetensutveckling. Jobbigast har det varit för hyresgästerna Svenska Bio och 

Madame Brasserie. Statliga stöd har varit viktiga för att dessa skulle ”överleva”. Nu 

går det på nytt att ansöka om hyresreducering men det kan inte kombineras med 
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statligt omställningsstöd. Ännu har ingen ansökan inkommit till VKIAB. Madame 

Brasserie kommer troligen att ansöka för mars månad. Nettokostnaden för VKIAB 

blir 25% av hyran för den månaden om Vkiab godkänner ansökan. 

Det finns fortfarande ett stort intresse för att hyra kontor i Gummifabriken. 

Det är dock svårt att hitta en hyresgäst till en större yta i Vita villan på 170 kvm. 

Campus är eventuellt intresserad av denna. Avvägning mellan ytor för näringsliv 

och offentlig verksamhet i huset behöver ske i detta sammanhang så att det inte blir 

slagsida åt något håll. 

VKIAB avvaktar med ombyggnad av Väveriet tills pandemin är över. Ett problem 

finns med ventilationen som är underdimensionerad i lokalen. Utredning pågår. 

 

6. Styrelseutvärdering 2021(bilaga) 

Utvärderingen visar på ett väl fungerande styrelsearbete. Långsiktigt direktiv och 

förväntan på bolaget från ägarna kan förtydligas. Det finns et mycket bra 

samarbetsklimat i styrelsen.  

 

7. Gemensamma bolagsstämmor eftermiddag 2021-05-24 

Information lämnas om den kommande årsstämman. Det blir samma upplägg som 

föregående år. Styrelsen uppmanar följa stämman via Internet. 

 

8. Risker och utmaningar i framtiden (utredningsuppdrag Ulf och Kjell) 

Kjell och Ulf informerar om det pågående arbetet i den utredning som styrelsen för 

Värnamo Stadshus AB begärt. 

Utredningen är fortfarande i det skede att det görs insamling av synpunkter.  

Bland annat har revisorn uttryckt behov av att bolagen gör en långsiktig ekonomisk 

prognos på 5-10 års sikt.  

Ett PM ska nu tas fram av utredarna och överlämnas till styrelsen för VSHAB. 

Det har bl a framkommit idé om ett närmare samarbete mellan VKIAB och 

Finnvedsbostäder och kanske samma personer i styrelse för VKIAB och 

Finnvedsbostäder; allt i syfte att göra det som är bra idag ännu bättre. 

Synpunkter från bolagets ledning och styrelse mottages gärna.  

Bolaget anser sig kunna bidra mer till Värnamos utveckling. 

Styrelsen är enlig om behovet av en nära koppling mellan VD och styrelse och 

verksamheten. VKIAB har ett helt annat uppdrag än vad Finnvedsbostäder har idag. 

Bolaget kommer att få del av det PM som ska upprättas. 

Ärendet kommer även att diskuteras vid kommande VD-möte. 

 

9. Tid för nästa års ägarsamråd 

 2021-11-09, kl 10.30  

 

10. Övriga frågor 

- Ulf informerar om VD-skapet i Värnamo Stadshus AB efter nuvarande VD:s 

pensionering. Förslaget som det jobbas med nu är att nuvarande VD blir kvar till 

bolagsstämman 2023. 
 

Vid anteckningarna: 

Kjell Fransson 
 

218



Besöksadress 

 

Stadshuset 

Postadress 

 

331 83 Värnamo 

Telefon 

 

0370 377 000 
 

E-post 

 

kommun@varnamo.se 

 

 

 

VÄRNAMO STADSHUS AB 

Datum 

2021-05-18 

 

Org 556827-5076 

 

  

 
 Mötesanteckningar från ägarsamråd 2021-05-18 
 

 

 

 

 

Närvarande: Hans-Göran Johansson, Gottlieb Granberg (via Skype), Azra Muranovic (via 

Skype), Ulf Svensson, Mikael Karlsson, Kjell Fransson, Värnamo Stadshus AB.  

 

Gunnar Crona, Lars Ekblad, Malin Classon, Värnamo Energi AB, samtliga via Skype.  

 

Plats och tid: Stadshuset och vissa personer via Skype, tisdagen den 18 maj 2021, kl 15.00-16.30 
 
Ärenden 
 

1. Ordföranden i Värnamo Stadshus AB hälsar välkommen 

2. Genomgång av minnesanteckningar från förra ägarsamrådet (bilaga) 

VD går igenom minnesanteckningarna från förra mötet. 

Ett nytt förslag att ta tillvara rötgas från reningsverket och omvandla till el har 

tagits fram av tekniska förvaltningen. Medel finns i investeringsbudget 2024.  

Det kan bli aktuellt med en laddningstation mittemot DS-Smith. Steg ett 

skulle vara gas och nästa steg blir el-laddning för tyngre fordon. VE behöver 

vara med där för att förbereda för en framtida laddstation. Mikael Karlsson 

kontaktar Lars Magnusson i frågan. 

 

3. Fiberutbyggnaden, status och avslutning 

Se bilder som bifogas mötesanteckningarna. I nuläget har 20 mnkr finansierats 

genom reducerat av lämnade koncernbidrag, Cirka 20 mnkr i projektet återstår 

att finansiera från Värnamo Stadshus AB antingen som mindre koncernbidrag 

eller som ägartillskott. Landsbygdsområden är nu klara. I nuläget sker viss 

förtätning och byggnation av redundans. Allt ska vara klart till nästa årsskifte.  

I nuläget har 99% av boende i tätort och 89,9% på landsbygden nära till 

fiberanslutning. 

 

4. Anslutning av bredbandskunder efter klar utbyggnad (avgifter m m) 

Än så länge ansluts kunderna med den anslutningsavgift som gäller under 

projekttiden. När projektet är klart behöver varje anslutning bedömas för sig. 

Det är det inte troligt att nuvarande anslutningsavgift på 19 900 kr kan gälla 

för alla i framtiden. VE behöver ta fram en princip som delges Värnamo 

kommun för kännedom. Frågan kan lämpligen diskuteras vid nästa 

ägarsamråd. 
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5. Nytt kommunikationsavtal med Värnamo kommun 

Ett nytt avtal upprättat och antagit av KS. Underskrifter pågår. Det nya avtalet 

gäller i 4 år med möjlighet till 2 + 2 års förlängning. 

 

6. Gatljus i framtiden 

En träff med företrädare från kommunen och Värnamo Energi behöver träffas 

(Jesper, Malin, Pia och Kjell) för att komma vidare i ärendet. 

Det finns ett antal frågor som behöver diskuteras och utredas bl a avseende 

investeringar och reinvesteringar. 

 

7. Hantering av bolagets gasoltankar 

Gasoltankarna behöver flyttas för att företagen som finns intill ska kunna 

utveckla verksamheten. Kostnaden för flytten beräknas till 2,7-3,0 mnkr. KS-

presidiums inställning är att VE får bekosta flytten enligt gällande avtal. VE 

anser dock att den som tar initiativ till flytten ska betala kostnaden. 

Först ska dock en markundersökning göras för att säkerställa att marken inte 

är förorenad. Arrendekontraktet mellan kommunen och VE behöver granskas. 

Ulf ser till att avtalet plockas fram och delges VE. 

  

8. Laddstolpar – statistik och uppföljning (MC) 

Ve har haft en betallösning i gång sedan 13 jan 2020.I nuläget finns 10 

laddstolpar. Från dessa har laddats 17650 kWh under 2020. Tekniken har 

fungerar bra och varit stabil. Support finns och är kopplad till VEs kundtjänst. 

Ekonomiskt blev det ett underskott med 190 000 kr för 2020.  

 

9. Elnät - investeringar och effektsituationen (MC) 

Bolaget jobbar för ett framtidssäkert elnät. Första nätstationen som byts ut är 

den som ligger nordöst om Värnamo. Den nya anläggningen blir helt inomhus 

(transformatorer m m). Investeringen uppgår till 68 mnkr. Ytterligare 2 

anläggning ska framöver bytas ut. Investeringarna i elnätet kommer att 

påverka avskrivningsnivån framöver. Totalt med andra investeringarna 

beräknas avskrivningarna öka med ca 10 mnkr per år. 

 

10. Övrig aktuell information från bolaget 

Överskott för elnätsuttag kan nu enligt nya regler ”rullas med”; dock först 

efter att en ansökan godkänts. Så har nu skett för överskott från perioden 

2012-2015. Detta ger utökat utrymme för intäkter i innevarande och 

kommande regleringsperiod för att genomföra kapacitetshöjande 

investeringar. Hur regleringsmodellen för elnätet från 2024 kommer att se ut 

är fortfarande oklart. 

En rapport om elbehovet i Sverige 2045 har tagits fram. Behovet ökar markant 

i framtiden. En analys av ett högnivåscenario visar på upp mot 120% mot 

nuläget. Det beror främst på industrier och transporter. Den stora ökningen 

kommer att ske i norra Sverige där de energislukande industrierna finns. 
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Utvecklingen bedöms bli betydligt lägre i södra Sverig. 

Även elbehovet i Värnamo kommer att öka och då till framförallt laddning av 

fordon. En åtgärd för att undvika effektbrist är att få över kunder från 

eluppvärmning till uppvärmning med fjärrvärme. 

Överföringskapaciteten från norr till söder är en flaskhals.  

Ny prognos visar att Sydvästlänken blir klar först i augusti 2021. 

 

11. Bolagens påverkan av Covid-19 

Påverkan på bolaget har varit liten men ett annorlunda arbetssätt har varit 

nödvändigt. Viss materialbrist och långa leveranstider börjar nu märkas. 

 

12. Styrelseutvärdering 2021 (bilaga) 

Utvärderingen visar på ett väl fungerande styrelsearbete. Det är svårare med 

engagemanget när styrelsemötena genomförs digitalt. 

 

13. Gemensamma bolagsstämmor eftermiddag 2021-05-24 

Information lämnas om den kommande årsstämman. Det blir samma upplägg 

som föregående år. Styrelsen uppmanar följa stämman via Internet. 

 

14. Risker och utmaningar i framtiden (utredningsuppdrag Ulf och Kjell)  

Kjell och Ulf informerar om det pågående arbetet i den utredning som 

styrelsen för Värnamo Stadshus AB begärt. 

Utredningen är fortfarande i det skede att det görs insamling av synpunkter.  

Bland annat har revisorn uttryckt behov av att bolagen gör en långsiktig 

ekonomisk prognos på 5-10 års sikt.  

Ett PM ska nu tas fram av utredarna och överlämnas till styrelsen för VSHAB. 

Synpunkter från bolagets ledning och styrelse mottages gärna.  

Bolaget kommer att få del av det PM som ska upprättas. 

Ärendet kommer även att diskuteras vid kommande VD-möte. 

 

15.  Tid för nästa års ägarsamråd 

2021-11-09, kl 15.00  

 

16. Övriga frågor 

- Ulf informerar om VD-skapet i Värnamo Stadshus AB efter nuvarande 

VD:s pensionering. Förslaget som det jobbas med nu är att nuvarande VD blir 

kvar till bolagsstämman 2023. 

- Doxa bygger en ny fabrik på Bredasten. I deras produktion uppstår 

överskottsvärme som kan användas för t ex uppvärmning. Företaget kan även 

välja att sälja detta överskott till Värnamo Energi eller till någon annan. Det 

skulle kunna innebära att EON gör ett försök att ta över befintliga 

fjärrvärmekunder i området. 

 

Vid anteckningarna: 

Kjell Fransson 

 

221



Datum 

 

 

2021-06-11 

Minnesanteckningar för GGVV:s presidiemöte fredagen den 11 juni 

 

Plats: Digitalt möte   

Tid: 08,30-12,00 

 

Närvarande:   Carina Johansson, Gislaved  
Anton Sjödell, Gislaved 
Anders Johansson, Gislaved 
Kristine Hästmark, Gnosjö 
Markus Kauppinen, Gnosjö  
Lars-Åke Magnusson, Gnosjö 
Anna Engström, Gnosjö 
Gert Jonsson, Vaggeryd 
Kenth Williamsson, Vaggeryd 
Annika Hedvall Vaggeryd 
Mikael Karlsson, Värnamo 
Gottlieb Granberg, Värnamo 
Azra Muranovic, Värnamo 
Ulf Svensson, Värnamo 

 

Övriga deltagare:   Joakim Lindberg, enhetschef överförmyndarkansliet 
  Satu Jonsson, vd Vaggeryds- och Skillingarydsbostäder (vsbo) 

Dan Sundberg, enhetschef, socialförvaltningen Gislaved 

  

1. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
    

2. Joakim Lindberg, ny enhetschef för överförmyndarkansliet presenterar sig och enheten. 
Förberedelser pågår för gemensam nämnd from 1 januari 2023. Bland annat ska nödvändiga 
styrdokument tas fram. Värnamo håller ihop arbetet, men varje kommun bör fundera på 
sammansättning och former för ny nämnd. Se bifogad presentation. 
    
 

3. Information om trygghetsbostäder Vaggeryds kommun. Satu Jonsson, vd på vsbo 
informerade om kommunens 155 trygghetsbostäder (ytterligare 16 finns på Mejeriet) som 
vsbo driver fördelat på tre olika ställen. Ett stort antal trygghetsbostäder har stimulerat 
flyttkedjor och minskat behovet av särskilt boende. Vsbo tar gärna emot studiebesök. Se 
bifogad presentation. 
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4. Samverkan familjehemsverksamhet . Dan Sundberg, enhetschef på socialförvaltningen i 
Gislaved informerar om ett påbörjat arbete kring samverkan familjehemsverksamhet. Det 
finns inget färdigt förslag utan diskussioner pågår utifrån olika aspekter, såsom rekrytering av 
familjehem, utredning, handledning, stödfunktioner samt uppföljning. En risk- och 
konsekvensanalys ska göras samt en gemensam bedömning av vilka områden det kan vara 
intressant att samverka kring. Idag finns gemensam funktion på kommunal utveckling kring 
rekrytering av familjehem. 

 
 

5. Diskussion kring fler möjliga samverkansområden, bland annat konsumentvägledning och 
visselblåsarfunktion.   

 
6. Friskvårdspeng. Vaggeryds kommun lyfter frågan om friskvårdspeng efter att mottagit 

skrivelse från ett antal fackförbund. Kommundirektörerna får i uppdrag att sammanställa de 
personalförmåner som finns i respektive kommun. Värnamo har gjort en utvärdering av 
träning på arbetstid som prövats i en förvaltning och som biläggs minnesanteckningarna.
     

 
7. GGVV-resa 2021. Två alternativ till upplägg presenterades för GGVV-resan som är planerad 

till 11-12 november. Karlskrona eller MTG-kommunerna (Mariestad, Töreboda, Gullspång). 
Kommundirektörerna får i uppdrag att ta kontakt med MTG-kommunerna för ett besök i 
syfte att ta del av deras samverkan.     
 

8. Laget runt – utgick 
 

9. Övriga frågor 
 
- Kristine lyfter frågan om BGR. Mötet trycker, efter diskussion, på vikten av att tänka till 

inför ägardialogen för att flytta arbetet i BGR framåt. 
- Ulf lyfter frågan om SÅM och vikten av tydlig ansvarsfördelning. För en bättre dialog har 

SÅM önskat en kontaktperson som håller ihop samarbetet och också arbetet med 
avfallsplanen. 

- Gert och övriga tackar Anders, som går vidare till en tjänst som kommundirektör i 
Kristianstad, för gott samarbete. 

- Nästa möte är den 17 september. 
       

  

       

Annika Hedvall, kommundirektör
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Ärendenummer: 2021KC26331
Utskriftsdatum: 2021-06-01

Ärenderubrik

Försämrade förutsättningar för småföretagare i Värnamo
 
Ärendebeskrivning
 

Hej,

Småföretagarnas Riksförbundet har gjort en stor undersökning om småföretagens förutsättningar runt om i

landet. I det här pressmeddelandet sammanfattar vi resultaten för Värnamo kommun.

Vi tror att det kan vara av intresse för dels kommunens näringslivsansvariga tjänstemän, dels

kommunikatörer. Vidarebefordra gärna till lämpliga mottagare.

Tack,

Mattias Andersson, Småföretagarnas Riksförbund

Försämrade förutsättningar
för småföretagare i
Värnamo
Pressmeddelande 27 maj 2021, 07:00

Förutsättningarna för små företag i Värnamo är bättre än i de flesta andra kommuner i
landet.  Men jämfört med förra året har förutsättningarna blivit svårare.
Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas riksförbund.

Med SmåföretagarIndex kan Småföretagarnas riksförbund för andra året i rad visa förutsättningarna för små

och medelstora företag i landets samtliga 290 kommuner.

Värnamo kommun är rankad 88 av 290. Det är 53 placeringar sämre än förra året. Möjligheterna att livnära

sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner.

– Kommuner med hög ranking har de bästa förutsättningarna för företagsamma då dessa ofta har

gynnsamma ekosystem beträffande de dimensioner som vårt index mäter, säger Erik Sjölander,

Småföretagarnas Riksförbund.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta

kommunens verksamhet. En låg ranking betyder inte att kommunen skulle vara dålig på att tillgodose en

företagares behov, utan att den har svårare förutsättningar än många andra.

Av samtliga kommuner i Jönköpings län har Gislaved bäst förutsättningar, och hamnar på plats 65 av 290.
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Eksjö ligger lägst i länet (plats 201 i hela landet).

Utmaningar och möjligheter i Värnamo
Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas riksförbund analyserat nio olika dimensioner av

företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Värnamo ligger kännbart bättre till än

snittet i sju av dem och sämre i två.

Det är framför allt den kommmunala näringspolitiken, överlevnadsgraden bland nya företag och

trygghetsinsatser drar upp kommunens betyg, medan kapitalförsörjningen och skolsystemet är relativa

svagheter.

Ladda ner fördjupad rapport för Värnamo kommun här.

Stora skillnader mellan kommuntyper
Det finns tydliga geografiska mönster bland kommunerna med bäst och sämst förutsättningar för

småföretagare. Bäst förutsättningar hittar vi i storstädernas kranskommuner. Faktum är att samtliga topp fem

kommuner ligger i eller i närheten av Stockholm: Solna, Täby, Stockholm, Danderyd, och Lidingö.

Och med undantag för Älvsbyn och Arvidsjaur ligger alla kommuner i topp-50 söder om Stockholm.
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De mindre tätbefolkade delarna av landet har svårare villkor för små företag. Landsbygdskommuner med

stark turism klarar sig relativt väl, men annars har landsbygden betydligt sämre villkor än resten av landet.

Värnamo är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en mindre stad/tätort. Det finns

sammanlagt 29 sådana här kommuner.

Värnamo klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad nio av 29.

– Goda villkor för småföretagare är avgörande för svenska kommuners utveckling. Det är därför viktigt att

kunna kartlägga vilka åtgärder som krävs för att skapa ett företagsklimat i världsklass. SmåföretagarIndex

2021 ger en tydlig bild av de utmaningar och möjligheter som både kommuner och småföretagare står

inför, säger Peter Thörn, förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund.

Om SmåföretagarIndex
Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt förbundets framtagna rapport om

antalet företagsamma.

De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets

olika villkor.

Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita, överlevnadsgrad, trygghetsinsatser,

kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.

Nima Sanandaji och Erik Sjölander är författare till rapporten.

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/rapporter/smaforetagarindex-2021/

Förutsättningar för småföretag i
Jönköpings län – rapporter för alla
kommuner
Småföretagarnas Riksförbundet har tagit fram lokala rapporter om förutsättningarna för småföretagare i

samtliga landets kommuner. Du kan ladda ner rapporterna genom länkarna i tabellen nedan.

Kommun Ranking Förändring

Gislaved 65/290 +2 ▲
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Kommun Ranking Förändring

Aneby 80/290 −25 ▼

Gnosjö 86/290 −38 ▼

Värnamo 88/290 −53 ▼

Jönköping 102/290 +23 ▲

Vaggeryd 114/290 +29 ▲

Habo 119/290 +12 ▲

Tranås 123/290 +5 ▲

Mullsjö 156/290 +67 ▲

Vetlanda 165/290 −51 ▼

Nässjö 172/290 +33 ▲

Sävsjö 185/290 −58 ▼

Eksjö 201/290 +13 ▲

Bilagor
All grafik är fri för återpublicering med hänvisning till Småföretagarnas Riksförbund.

sfr-smaforetagarindex--2021-01-01--map_overall_rank.png

Karta: Så klarar sig kommunerna i SmåföretagarnaIndex

sfr-smaforetagarindex--2021-01-01--Värnamo kommun--
radial_plot.png

Grafik: Värnamos styrkor och svagheter

smaforetagarna-nima_och_erik.jpg

Pressbild: Nima Sanandaji och Erik Sjölander
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KONTAKTA OSS

E-post: info@smaforetagarna.se

Kansli: 042-342850

OM OSS

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation

som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver

medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Kundinfo

Förnamn: 
Efternamn: 
Personnummer: 
Gatuadress: 
Postnr:

Ort: 
Hemtelefon: 
Mobiltelefon:
Arbetstelefon: 
E-post: info@smaforetagarna.se
Traktnamn:
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